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Abstract

CONTEMPORARY TECHNIQUES APPLIED TO THE KEMENÇE

 The title of my doctoral thesis, that was completed in 2009, is: “Contemporary Techni-
ques Applied to Turkish Music Instruments: Kemençe, Ud, Kanun, Ney”. This study is a 
research on the application of standardised contemporary instrumental techniques to the 
kemençe, ud, kanun, ney in addition to the proposition of the notation of particular techni-
ques that are unique to those instruments. The main purpose is to contribute to the forma-
tion of the common terminology that will enrich the communication between contemporary 
music composers and traditional Turkish music composers and performers. This commu-
nication will strengthen composers’ relation with the tradition in order to create access to 
unique artistic formations. In order to establish this communication, the possibilities and 
the characteristics of these four instruments are analysed; according to the results of this 
research new notation methods are proposed.  In this paper, under the “Performance 
techniques, genres and ecoles of kemençe” subtitle of the symposium, I will be presenting 
the section of this thesis concerning the four-stringed kemençe. The techniques analysed 
in this study – basically: bowing techniques, articulations, timbre changes, left hand tech-
niques, microtonal and ornamental issues – will be discussed on the basis of the audio 
examples recorded during the research of the dissertation.

2009’da tamamladığım ‘Contemporary Techniques Applied to Turkish Music Instruments: Kemen-
çe, Ud, Kanun, Ney (Çağdaş Tekniklerin Kemençe, Ud, Kanun ve Neye Uyarlanması)’ başlıklı 
doktora tezim çağdaş müzikte yaygınlıkla kullanılan tekniklerin söz konusu çalgılarda denenmesi-
ne ilişkin bir araştırmaya dayanıyordu. Tezde hem çağdaş müzikte kullanılan, hem de adı geçen 
çalgılara özgü tekniklerin nota yazısına aktarımları konusu da irdeleniyordu. Bu çalışmanın amacı 
çağdaş müzik alanında eserler veren bestecilerle, geleneksel müzik sanatçıları arasındaki etkile-
şim ve iletişimi güçlendirecek olan bir ortak terminolojinin kurulmasına katkı sağlamaktı. Bu bildiri 
ise, o tezi yazarken dört telli kemençe üzerinde giriştiğim ‘uygulama temelli’ araştırmaya dayalı de-
ğerlendirmeleri içeriyor. Ele alınan konuları daha iyi açıklayabilmek amacıyla, o tezin kapsamındaki 
çalışmalar sırasında alınan ses kayıtları da kullanılacaktır.

Ses Aralığı ve Ses Aralığı Bölgeleri

Dört telli kemençenin boş telleri kalından inceye G3, D4, A4,  E5 olarak sıralanır. Her tel bir oktav 
ve yaklaşık olarak bir tam beşli ses aralığı, yani bir tam onikili genişliğindedir. Her telin ilk oktavı 
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 Yukarıdaki şekil dört telin toplam ses aralığını gösterir. Bu ses aralığının G3-E6 sesleri 
arasında kalan bölgesi ‘işlek bölge’, E6-A6 sesleri arasında kalan kısmı ‘ileri bölge’, A6’dan başla-
yıp B6’yı da içeren kısmı ise ‘olağandışı bölge’ olarak isimlendirilebilir. Bu üç ses bölgesi yalnızca 
icradaki güçlükler yüzünden değil, tını özellikleri ile de birbirlerinden ayrılır. Her tel bu üç ses bölge-
sini içerir. Aşağıda bir örnek olarak sol telinin ses aralıkları gösterilmiştir. Diğer tellerin ses aralıkları 
da sol telindeki aralıkların aynısıdır. 

uygulamada sorunsuz bir alan olarak görülür; bu alanın ötesine geçildikçe çalma güçlükleri orta-
ya çıkar. Bu güçlüklerin en temel sebebi icracıların bu bölgeleri kullanmaya alışık olmamalarıdır. 
Özellikle bir oktav ve bir tam dörtlünün (bir tam onbirli) üzerindeki ses aralığı ‘olağandışı bölge’ diye 
nitelendirilebilir. Uygulamaya dayalı değerlendirmeler ışığında kemençenin ses aralıklarının tümü 
aşağıda gösterilen ses bölgelerine ayrılabilir:  

Şekil 1

Şekil 2

 Tellerin işlek bölgelerinde her türlü gürlük derecesi seslendirilebilir; icracılar entonasyon, 
ajilite ve yay bağları gibi parametreleri rahatlıkla sağlayabilirler. İleri bölgede ise, her türlü gürlük 
derecesini icra etmek mümkün olmakla birlikte, güçlü olan gürlük dereceleri etkilerini kaybedebildiği 
gibi, sözü geçen diğer parametreler üzerinde hâkimiyet sağlamak da güçleşir. Olağandışı bölgede 
kontrolün daha da azalmasının yanı sıra güçlü gürlük derecelerini (forte ve daha güçlü dereceler) 
seslendirmek mümkün değildir.  

Gürlük Derecesi
Kemençenin işlek bölgesi homojen bir gürlük aralığına sahiptir. Hem zayıf (niente, pianissimo, pi-
ano, mezzopiano) hem de güçlü (mezzoforte, forte) gürlük derecelerini eşit güçte seslendirmeye 
müsaittir. Güçlü gürlük dereceleri ileri bölgede etkilerini kaybetmeye başlayabilir, olağandışı bölge-
de ise icra edilmeleri mümkün olmaz. 

 Kemençenin, Batı müziği orkestra çalgılarıyla kıyaslandığında, güçlü gürlük dereceleri 
açısından sınırlı olduğu görülür. Bir Batı çalgısından (örneğin keman veya viyolonsel) elde edilen 
fortissimo derecesi kemençeden beklenmemelidir. Kemençede fortissimo eforu harcanarak elde 
edilen gürlük derecesi bir batı çalgısının mezzoforte veya nadiren forte derecesine denk gelecektir. 
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Legato ve Bağ Uzunlukları

Batı müziğinde kullanılan yay bağları işaretleri kemençede de aynı biçimde kullanılır. Her yeni bağ, 
icracının yayın yönünü (itme veya çekme şeklinde) değiştireceği anlamına gelir. Bu bakımdan, 
bestecilerin hiç bağ kullanılmayan bir pasajın détache olarak çalınacağını bilmeleri gerekir. İleri ve 
olağan dışı bölgelerde çalma kolaylığı açısından daha kısa bağlar tercih edilmelidir. İşlek bölgede 
her türlü bağ kullanılabilir; ancak, çok uzun bağlarda güçlü gürlük derecelerinin kesintisiz bir biçim-
de seslendirilmesi bir hayli zordur.  

Yay Yönleri

Yay yönleri nota yazısında belirli etkileri elde etmek amacı ile gösterilebilir. İşaretler, Batı müziğinde 
olduğu gibi kullanılır. Çekilen yaylar için , itilen yaylar için işaretleri kullanılır. Kemençe yayı sağ 
elde tutulur;  yay çekme yayın tel üzerinde soldan sağa, itme ise sağdan sola hareket şeklindedir. 

Diğer Yay Bağları

Legatonun yanı sıra diğer tüm bağlar kemençede icra edilebilir. Aşağıda verilen örnekte legato, 
tenuto, staccato and staccatissimo yay teknikleri aynı pasaj içerisinde kullanılmıştır. 

 Bu konudaki bir diğer önemli nokta da entonasyon ile ilgilidir. Kemençede tiz seslerde 
forte ve daha güçlü gürlük dereceleri seslendirildiğinde bozulmalar meydana gelebilir. Bu sorunun 
icracının parmak hâkimiyetini de aşan sebepleri vardır. Türkiye’de kemençe teli üretilmemekte, 
kemençe çalanlar keman, viyolonsel gibi çalgıların tellerini kullanmaktadırlar. Bu teller kemençenin 
yapısına uygun olmadığından, güçlü gürlük derecelerinin icrasında, özellikle crescendo ile birlikte 
seslendirildiğinde, zorluk çıkarır. 

Şekil 3. Dinleme Örneği 1

Şekil 4. Dinleme Örneği 2

 Staccatissimonun diğer tekniklere oranla kemençe çalanlar arasında en az bilineni oldu-
ğunu belirtmekte fayda vardır. Bu teknik kullanılırken nota üzerinde işaretlerin yanı sıra işaretlerin 
açıklamalarla desteklenmesi faydalı olabilir. 

Değişik Yay Teknikleriyle Elde Edilen Bağlar: Saltando, Ricochet, Spiccato
Saltando, hızlı tempolarda yayın tel üzerinde kendiliğinden sekmesi anlamına gelen bir çeşit 
détache tekniğidir. Kemençede icra edilebilir; ancak bazı ses diklikleri, özellikle işlek bölgenin yu-
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 Her ne kadar arpeggiando tekniği legato ile özdeşleştirilmişse de, kemençede bu tekniğin 
détache olarak çalınması entonasyon sorunlarını azaltacaktır. 

Trill

Trill kemençede kolaylıkla icra edilebilen bir tekniktir. Bu teknik kemençenin tüm aralıklarında uy-
gulanabilir.  

karısına çıkıldığında belirsizleşebilir. Aynı durum yayın tel üzerine serbestçe bırakıldığı ricochet 
ve ardışık staccato notalarını çalmak için kontrollü bir biçimde zıplatıldığı spiccato tekniği için de 
geçerlidir. 

Arpeggiando

Arpeggiandonun kemençede seslendirilmesine imkân vermeyecek bir teknik zorluk yoktur. Fakat 
kemençe icracıları batı müziğinde kullanılan akorları uygulamadıkları için bu tekniği icra ederlerken 
özellikle entonasyon sorunları ile karşılaşabilirler. Aşağıdaki örnekte yay bağlarının kullanıldığı bir 
arpeggiando pasajı verilmiştir.   

Şekil 5. Dinleme Örneği 3

Şekil 6. Dinleme Örneği 4

Şekil 7. Dinleme Örneği 5

Tek Nota Üzerinde Tremolo

Trill tekniği gibi tek nota üzerinde yapılan tremololar her türlü ses bölgesinde çalınabilir. Ama aşa-
ğıdaki örnekte olduğu gibi büyük aralıklardan oluşan atlamaların bulunduğu pasajlarda zorluklar 
çıkabilir.

İki Ayrı Nota Arasında Tremolo
Kemençede iki ayrı nota arasında tremolo tekniği kullanılmak istenirse bu iki nota arasında en 
fazla bir tam dörtlü olabilir. Bir tam dörtlü ve daha küçük bir aralığı olan iki nota arasında uygulanan 
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 Tremololu seslerden biri bir boş tele denk geliyorsa, tam dörtlüden daha geniş aralıklar da 
icra edilebilir. Yukarıdaki örnekte A4-E5 arasında bir tam beşli yer almakta, ama A4 boş tele denk 
geldiği için bu tremolo icra edilebilmektedir. 

 Kemençenin köprüsü, Batı müziği yaylı çalgılarında olduğu gibi bombeli değil düz bir ya-
pıdadır. Bu yüzden iki ardışık tel arasında yer alan notalar ile bir tremoloyu icra etmek mümkün 
değildir. Bu şekilde, ancak çok yavaş tremololar seslendirilebilir. Fakat iki teli bir akor olarak kabul 
ederek iki tele aynı anda uygulanacak tremoloları seslendirmek mümkündür. 

Tınıyı Değiştiren Teknikler

Yayın köprüye yakın bir bölgede kullanıldığı sul ponticello tekniği kemençede oldukça etkili bir biçim-
de icra edilebilir. Tüm diğer telli çalgılarda olduğu gibi, sul ponticello kemençenin tınısını, doğuşkan-
ların temel sesten daha fazla öne çıkaracak şekilde değiştirir. Aşağıdaki örnekte sul ponticello çalı-
nırken tınıda meydana gelen değişiklikler gösterilmiştir. İcracı verilen notayı ordinario olarak çalmaya 
başlar, ama yavaş yavaş önce sul ponticelloya (notada sp olarak gösterilir), daha sonra da alto sul 
ponticelloya (notada yuvarlak içerisine alınmış sp) doğru ilerler. Alto sul ponticello ya ulaştıktan sonra 
yine kademeli olarak ordinarioya geri döner. Notada portenin üzerinde kullanılan ok bir teknikten diğe-
rine aşamalı olarak dönüleceğini gösterir. Alto sul ponticello, sul ponticellonun aşırıya kaçan biçimidir. 
Yayın neredeyse köprünün tam üzerinde kullanılmasıdır. Kemençede bu teknik, belki tüm diğer yaylı 
çalgılarda olduğu gibi, kontrol dışı, gürültü öğelerinin ön plana geçtiği bir tekniktir. Sul ponticello ses 
kümelerini pest tarafındaki notalara uygulandığında daha etkili olur. Tizlerdeki notalara uygulandığın-
da bu teknik etkisini kaybedebilir. Ancak, alto sul ponticello tekniğinde tizlerdeki notalarda da gürültü 
öğeleri fazlasıyla açığa çıkacağından yine önemli bir etki yaratılmış olur. 

tremololar kemençenin bütün bölgelerinde icra edilebilir. Besteci tremolonun tek bir tel üzerinde 
olduğunu belirtmek istiyorsa nota üzerinde hangi telde çalınacağını göstermelidir. 

Şekil 8. Dinleme Örneği 6

Şekil 9. Dinleme Örneği 7
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 Yaylı çalgılarda yayın parmak tahtası üzerinde kullanıldığı sul tasto tekniğinde ise tını, do-
ğuşkanların belirsizleşip temel sesin ön plana çıkaracak biçimde değişir. Bu teknikte genellikle ordina-
rio ve sul ponticelloya oranla daha saf bir ses elde edilir.  Fakat kemençede durum tam olarak böyle 
değildir. Temel sesin yanı sıra yayın tele değmesiyle çıkan gürültü niteliğindeki sesler de belirginleşir. 
Parmak tahtası üzerinde daha yukarılara (pestlere) çıkıldıkça alto sul tasto gürültü unsurları artar. Bu 
yüzden sul tasto kemençede kontrol dışı bir teknik olarak görülebilir. Seste ordinario ve sul ponticello-
ya göre belirli bir yumuşama elde edilse de gürültü unsurlarının hangi yoğunlukta ortaya çıkacağı belli 
olmaz. Aşağıdaki örnekte sul tasto, alto sul tasto ve ordinario arasındaki geçişler gösterilmiştir. 

Şekil 10. Dinleme Örneği 8

Bastırarak Çalış
Bu teknik (scratch tone, ecrasé) yayın tel üzerine aşırı bir güçle bastırılmasıyla icra edilir. Bu teknik 
uygulanırken, sesin kapsadığı gürültü unsurları fazlasıyla ortaya çıkar, böylece icracının ses diklik-
leri üzerindeki hâkimiyeti kaybolur.  

Col Legno Teknikleri
a. Col legno tratto 
Bu teknikte yayın kılları değil, tahtası kullanılır.  Böylece çok farklı bir ses rengi elde edilir. Çıkan ses 
baskın bir sestir. Bu teknik işlek ses bölgesinin dışında, tizlerde kullanılırsa ses dikliği neredeyse 
tamamen belirsizleşir. Yine de bu teknik tüm gürlük derecelerinde icra edilebilir. Bu teknik uygu-
lanırken farklı yayların tını olarak değişik sonuçlar vereceğini göz önünde bulundurularak değişik 
yaylar denemek daha sağlıklı sonuçlar verebilir. 

b. Col legno battuto
Yayın tahta kısmı ile tellere vurulur.  Bu teknik de işlek ses bölgesinin yukarısında kullanılırsa 
seslerin tizlik derecesi neredeyse tamamen belirsizleşir. Güçlü gürlük derecelerinde ses diklikleri 
daha da belirsizleşir. İcracılar yaylarına zarar gelebileceği endişesiyle bu teknikte yüksek gürlük 
derecelerini kullanmak istemeyebilirler.  

c. Col Legno Spiccato
Spiccato, yayın tahtası kullanılarak da icra edilebilir. İşlek ses bölgesinde vurmalı sazlara özgü 
ama ses tizlik derecelerinin belirgin olduğu bir ifade elde edilir. Daha ileri bölgelerde ses diklikleri 
belirsizleşir.  

Glissando
Diğer yaylı çalgılarda olduğu gibi kemençede de glissando, oktavı aşan aralıklarda bile, kolaylıkla 
uygulanabilir. Glissando, tremolo ve çeşitli tını değiştirme teknikleri ile beraber seslendirilebilir. Ke-
mençe çalanlar her notanın ayrı ayrı belirtildiği diastematic glissandoları da icra edebilirler. 
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Vibrato
Kemençe geleneğinde genellikle pek geniş olmayan vibratolar süsleme amacıyla, özellikle cümle 
sonlarında kullanılır. Vibrato kemençe icrasının vazgeçilmez bir parçası olmadığı için, kemençe 
çalanlar değişik vibrato çeşitlerini kullanmada veya vibratosuz çalmada başarılıdırlar. Aşağıdaki 
örnekte verilen notaya vibratosuz (non vibrato) başlanıp crescendo ile birlikte yoğun vibratoya (mol-
to vibrato), oradan maksimum vibratoya ulaşılmış; daha sonra decrescendo ile kademeli olarak 
vibratosuz çalmaya geri dönülmüştür.  Benzeri pasajlarda karşılaşılacak en önemli sorun uzun 
seslerdeki yay değiştirme ihtiyacının vibratoları kesintiye uğratmasıdır. 

Şekil 11. Dinleme Örneği 9

Şekil 12. Dinleme Örneği 10

Tanburi Cemil Bey Vibratosu
Ani, kısa ve aksanlı bir vibrato biçimi olan Tanburi Cemil Bey vibratosu kemençe sanatçıları tarafın-
dan iyi bilinir ve icra edilir. Bu teknik nota üzerinde T.cb.v. işareti ile gösterilmiştir. 

Yayın Ucuyla Çarpma
Kemençe yayının ucunda metalden veya kemikten yapılmış, yay kıllarının dağılmasını önleyen bir 
parça bulunur. Güçlü bir gürlük derecesine ulaşan bir kreşendo pasajının sonunda bu parçanın 
tellere çarptırılmasıyla vurmalı sazlara özgü bir efekt elde edilir. Bu teknikte tellere çarpmadan önce 
yapılacak son vuruş yayın çekilmesi ile olmalıdır. Nota üzerinde bu tekniği yuvarlak içerisinde bir ‘x’ 
ile gösterdim. Aşağıdaki örnekte ‘Tanburi Cemil Bey vibratosu’ ile ‘yayın ucuyla çarpma’ teknikleri 
bir arada kullanılmıştır.  

Doğuşkanlar (flajole)
Diğer tüm telli çalgılarda olduğu gibi kemençede de telin üzerindeki belli noktalara hafifçe doku-
nularak doğal doğuşkanlar elde edilir. Forte gibi güçlü gürlük derecelerini veya bu gürlük derece-
lerindeki kreşendoları doğuşkanlarla seslendirmek zor olabilir. Batı müziği yaylı çalgılarında bir tel 
üzerinde bir notaya basılıp o notanın (bir tam dörtlü, büyük üçlü, vb.) üzerindeki bir noktaya hafifçe 
dokunularak yapay doğuşkanlar (artifi cial harmonic) elde edilir. Kemençe tellere tırnaklarla doku-
nularak çalındığından ve tellere basarak çalmak oldukça güç olduğundan yapay doğuşkanlar icra 
edilemez.
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Pizzicato ve Tırnak Pizzicatosu
Pizzicato yalnızca işlek ses bölgesinde seslendirilebilir. Bu bölgenin yukarısına geçildikçe, özellikle 
D5 notasının ötesinde seslerin tizlik derecesi belirsizleşmeye başlar. 

 Ke mençede iki ayrı pizzicato kullanılabilir. Standart pizzicato diye tanımlanabilecek olanda icracı 
telleri çekmek için parmak uçlarını kullanır. İkinci tür pizzicatoda ise teller tırnaklarla çekilir. D5 notasının 
aşağısındaki ses bölgesinde tırnak pizzicatosu daha parlak ve belirgin seslerin ortaya çıkmasını sağlar, 
ama bu notanın yukarısına çıkıldığında standart pizzicato’ya göre ses diklikleri daha da belirsizdir.  

Sol El Pizzicatosu
Bu teknik kemençecilere yabancı bir süsleme olduğundan, bu süsleme için daha çok boş tellerin 
kullanılması tavsiye edilir.

Şekil 13. Dinleme Örneği 11

Şekil 14. Dinleme Örneği 12

Parmak Dokunuşu Tekniği
Kemençe tellere tırnakla dokunarak çalınır. Tellerin üzerine parmaklarla basarak da çalınabilir. Bu 
şekilde oldukça etkili bir ifade elde edilebilir. Kemençenin telleri parmak tahtasından bir hayli yukar-
da olduğundan baskı sorunları ortaya çıkabilir, hızlı çalınması gereken teknik yönden zor pasajlar 
çalınamaz. 

Mikrotonal Farklılıklar
Kemençe çalanlar makamlardaki mikrotonal sesleri vermekte ustadırlar. Bu konudaki gelişmiş kulak 
hassasiyetleri sayesinde makamların yapısında bulunmayan farklı mikrotonal sesleri de çalabilirler.  

Süslemeler
Geleneksel Türk müziği icrasında pek çok farklı süsleme tekniği kullanılır. Besteciler ad libitum 
yani, ‘serbest süslemeler’ belirteçleriyle icracılardan bu teknikleri serbest bir biçimde kullanmalarını 
isteyebilirler. 

Sonuç ve Öneriler
 Genel Gözlemler

a. Diğer geleneksel müzik icracıları gibi kemençe çalanlar da nüans ifadelerini nota yazısın-
da görüp yorumlamaya alışkın değildirler; çünkü Türk müziği geleneğinde bu işaretlerin 
kullanımı hemen hemen hiç görülmez. 
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b. Türk müziği batı ölçülerine göre yazılan notanın bir tam dörtlü aşağısından seslendirilir. 
Ancak kemençe çalanların bir bölümü, özellikle konservatuar öğrenimi görmüş olanlar, 
müziği yazılan her nota üzerinden okuyabilmektedirler.

c. Diyez, bemol, bekar ve diğer mikrotonal seslerin işaretleri Türk müziği nota yazımına 
Batı müziğinden aktarılmıştır; ancak bu işaretlerden bazıları Türk müziği ses sistemi için-
de bazı değişikliklere uğramıştır; bu yüzden daha farklı sesleri ifade ederler. Bu durum 
yalnızca Batı müziği öğrenimi görmüş, özellikle yabancı besteci ve icracılarda yanlış an-
lamalara yol açabilir. Besteciler kemençe ve diğer geleneksel çalgılar için müzik yazarlar-
ken hangi ses ve notasyon sistemleri ile çalıştıklarını açıklamalıdırlar. 

d. Geleneksel Türk müziği icrasında müzisyenler aynı ezgiyi çalmalarına rağmen, onu farklı 
süslemelerle yorumlayıp heterofonik bir doku yaratırlar. Özellikle konservatuarlarda oku-
muş müzisyenler alışkın oldukları süslemeleri yapmadan da çalabilirler. Besteciler belirli 
pasajlarda geleneksel süslemelerin kullanılmasını isterse ‘serbest süslemeler’ belirtecini 
kullanabilirler.  

Toplu İcra Üzerine Gözlemler
a. Kemençe çalanlar bir topluluğun üyelerinin ayrı ayrı ezgi çizgilerini seslendirmekle görevli 

olduğu durumlarda icraya alışık değillerdir.  Böyle durumlarda ne bütüncül bir topluluk 
tınısı oluşturma, ne de eserin farklı ezgi çizgilerini doğru ritimlerle bir arada seslendirme 
tecrübeleri vardır. 

Tel Sorunları
a. Türkiye’de kemençe teli üretilmediğinden müzisyenler çalgılarında keman, viyolonsel gibi 

başka çalgıların tellerini kullanmaktadırlar. Bu teller kemençenin yapısına uygun olmadığı 
için, başta entonasyon olmak üzere pek çok soruna yol açmaktadır. 

Öneriler
1. Konservatuvarlarda Batı müziği nota yazım biçimi daha ayrıntılı bir biçimde öğretilmeli; 
bu çerçevede nüans terimlerinin nota yazısında kullanılması konusuna ağırlık verilmelidir. 
2. Aktarım (transposition) ve mikrotonal belirteçlerle ilgili konular akademik olarak gündeme 
getirilmeli ve tartışılmalıdır.
3. Kemençenin yapısal sorunları derinlemesine ele alınmalı, icraya yönelik sonuçlar çıkarıl-
malıdır. 
4. Bestecilerin kemençe için eser yazmaları teşvik edilmelidir. 


