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Abstract
Leopold Godowsky (1870-1938) was one of the most famous pianists and sought-after piano pedagogues from the
beginning of the 1900’s until his death. Godowsky, who learned to play the piano on his own, had a remarkable style
of combining unique harmonies and contrapuntal textures in his compositions. He aimed to broaden and improve
the limits of piano technique. As stated by Sergei Rachmaninoff, Godowsky is the only musician of his time, who
has permanently and categorically contributed to the development of piano music (Nicholas, 2013:xxiii).
According to Godowsky, piano technique has three interrelating stand points. The first one is mechanics,
an aspect that includes all the exercises to develop the ability to play rapidly and with power. The second
characteristic of technique is the art of playing the instrument. Godowsky believed that spending countless
hours trying to develop the mechanics was not enough; one had to watch out for tempo, rhythm, phrasing, touch,
dynamics and agogic as well. The last and the most important side of piano technique is the ability to channel the
emotions to the instrument. As stated by Godowsky, the study of the entire piano literature is the best guide for
students to develop their musical approach and artistic sense; they must attend concerts of great pianists to gather
artistic inspiration (1913:13-14).
Leopold Godowsky wrote around 400 pieces and, similar to Franz Liszt, more than half of his oeuvre is
made up of transcriptions. His notable compositions include Triakontameron Suite, Passacaglia, Java Suite, as well
as 53 Studies on Chopin’s Etudes.
Godowsky, while practicing Chopin’s etude Op. 25 No. 6 on consecutive thirds, tried to find the most
optimal fingerings. Eventually while experimenting whether these fingerings could be applied to the left hand, he
found out that this hand is more prone to development given the chance. This discovery led the composer also to
focus on the remaining etudes and thus he composed his 53 etudes on Chopin’s etudes over the course of 20 years
(Godowsky, 1938:38). While the composer wrote several etudes on a single Chopin etude most of the time, Op. 10
No. 5 being the one with the most variants, the only etude he left out was Op. 25 No. 7.
It’s notable that Godowsky’s starting point for transcribing and recomposing the Chopin etudes was the left
hand that, according to him, has an immense space for development. The composer categorizes his compositional
approach to his Chopin etudes as following (1903:VIII):
1 – Strict transcriptions
Studies, where the right hand from the original is adapted to the left hand remaining true to the original as
close as possible.
2 – Free transcriptions
Studies, that are either
a) freely treated,
b) inverted,
c) combined with another study,
d) is being imitated through the medium of another study.
3 – Cantus firmus versions
Studies, in which the right hand of the original study is transferred to the left hand as is, while the right
hand is given contrapuntal freedom.
4 – Versions in form of variations
Studies, where the original etude is used to form free variations.
5 – Metamorphoses
Studies, where the character, rhythm, melody and harmonic base of the original pieces are considerably
modified, while the main structure remains the same.
The main aim of this study is to analyse Godowsky’s five different approaches to transcribing the Chopin
etudes with examples, to compare them with the originals and to give insight to his composition and piano technique.
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Giriş
Leopold Godowsky (1870-1938) 1900’lü yılların başından ölümüne dek, dönemin ünlü
piyanistlerinden ve aranan piyano pedagoglarından olmuştur. Piyano çalmayı kendi kendine
öğrenen Godowsky’nin, bestecilik tekniğinde kullandığı özgün armonik yapı ve kontrpuan içeriği
dikkat çekicidir. Piyanonun sınırlarını genişleterek zorlamayı amaçlayan Godowsky, Sergey
Rahmaninof’a göre piyano müziğinin gelişimine gerçek ve kalıcı bir katkı sağlayan tek müzisyendir
(Nicholas, 2013:xxiii). Crimp ise Godowsky’nin, piyano tekniğini Liszt’in yeniden tanımladığı
sınırların ötesine taşımasının sebebinin gösteriş değil, derin felsefi arayışlar olduğunu ifade eder
(1989:605).
Piyanist-besteci hayatı boyunca 400’e yakın eser vermiştir ve Franz Liszt’e benzer bir
şekilde eserlerinin yarısından fazlasını transkripsiyonlar oluşturmaktadır. Önemli eserleri arasında
sayılabilecek Triakontameron Süiti, Passacaglia ve Java Süiti’nin yanı sıra günümüzde sıklıkla
seslendirilen eserleri Chopin’in etütleri üzerine yazdığı 53 etüdüdür.
Bu araştırmanın amacı, bu etütlerde uygulanan beş farklı transkripsiyon yöntemini
örnekleyerek bu etütlerin orijinalleri ile kıyaslanması sonucunda Godowsky’nin bestecilik ve
piyano tekniğine yaklaşımına ışık tutmaktır. Godowsky ile ilgili Türkçe kaynakların azlığı sebebiyle,
bestecinin kısa biyografisine de yer verilmesi faydalı olacaktır.
Leopold Godowsky’nin Hayatı
Leopold Godowsky, Polonya Yahudisi kökenli Anna ve Matthew Godowsky’nin oğlu olarak 1870
yılında, dönemin Rusya İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan, günümüzde ise Litvanya’daki
Wilno’nun yaklaşık 50 kilometre uzaklığında bulunan küçük bir kasaba olan Sozly’de dünyaya
geldi. Leopold henüz 18 aylıkken, eşinin ölümü üzerine maddi sıkıntılar çeken Anna, bebeğiyle
birlikte yakınlardaki Schirwinty kasabasına ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldı. Sonrasında
ise sıkıntılarının devam etmesi üzerine Anna Godowsky, aile dostları Louis ve Minna Passinock’un
daveti üzerine, oğlu ile Wilno’ya yerleşti.
Bir müzik tutkunu olan Louis Passinock iyi bir amatör kemancıydı ve aynı zamanda bir
ikinci el piyano dükkânı işletiyordu. Kendi çocuğu yoktu ve Leopold’un müziğe karşı yeteneğini
fark ettikten sonra tüm zamanını ona keman öğretmeye adadı. Hayalinde çok iyi bir müzisyen,
en azından büyüdüğü zaman kendisinin yanında oda müziği gruplarında ikinci keman partisini
çalabilecek bir kemancı yetiştirmek vardı. Ancak 3 yaşından itibaren keman çalmaya başlayan
Godowsky’nin esas ilgisini piyano çekiyordu.
Godowsky, Passinock’tan keman tekniğinin bütün inceliklerini öğrendi. Notaların anlamlarını
ve değerlerini de öğreten Passinock olmuştu. Bu sayede eline geçen boş nota kâğıtları ve kalemle
ilk bestelerini yapmaya başladı. “Beş yaşımda bir minuet besteledim. Orta bölümü mükemmel bir
kanondu. Bu dikkat çekilmesi gereken bir şey, çünkü o zamana kadar hiç kanon duymamıştım. Bu
kanonu 23 sene sonra başka bir bestemde kullandım” (Godowsky, 1928:20).
Minna ise kocasının onaylamamasına rağmen Leopold’a piyanodaki tuşların birbirleriyle
ilişkilerini ve gamları öğretiyordu. Böylece küçük çocuk duyduğu ya da bestelediği melodileri
çalmayı kendi kendine öğrenmeye başladı.
“Liszt’in veya başka büyük bir adamın öğrencisi oldum diyebilmeyi çok isterdim ama olmadım.
Hayatım boyunca üç ay bile ders almadım. İki yaşıma gelmeden piyano çalmaya başladığımı
söylerlerdi, ama bence bu hayal gücü geniş ailemin bir abartması. Yine de sıra dışı deneyimlerim
oldu, bu yüzden anlatılanların gerçek olma payı var. Bana notaların anlamlarını, değerlerini ve
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piyanoda parmakların kullanımını birisinin mi öğrettiğini, ya da kendi kendime mi öğrendiğimi
hatırlamıyorum, ancak beş yaşımdan sonra bana kimsenin yardım etmediğinden eminim”
(Nicholas, 2013:4).

Bir süre sonra Godowsky’nin piyanoya karşı yeteneğini fark eden Passinock, bu fırsatı
değerlendirerek küçük çocuk için yoğun bir konser programı ayarladı. Bu şekilde ismi gittikçe
duyulmaya başlayan Godowsky, Berlin Kraliyet Müzik Yüksekokulu’na girerek Ernst Rudorff’un
öğrencisi oldu. Buradaki eğitimi yalnızca üç ay süren piyanist, hayatı boyunca başka resmi eğitim
almadı.
16 yaşında Franz Liszt’in öğrencisi olmak için Weimar’a doğru yola koyulan Godowsky,
Liszt’in ölümü üzerine rotasını Paris’e çevirerek Camille Saint-Saëns ile tanıştı. Godowsky
için öğretmenden çok bir arkadaş haline gelen Saint-Saëns, onu Paris’teki yüksek çevrelerle
tanıştırarak isminin duyulmasına yardımcı oldu. Hatta soyadını alması koşuluyla Godowsky’yi
evlat edinmek ve mirasını ona bırakmak istemesine karşın, Godowsky bu teklifi reddetti.
Godowsky’nin kariyerinin dönüm noktası ise 1900 yılında verdiği Berlin resitali oldu.
Beethoven-Saal’da gerçekleşen ve Brahms, Çaykovski gibi bestecilerin yanı sıra kendi
düzenlemelerini de seslendirdiği konser olağanüstü bir başarıydı. Öyle ki tek gecede Godowsky,
yaşayan en büyük piyanistlerden biri olarak anılmaya başlandı. Bu konser sonrasında
Avrupa’daki tüm kapılar Godowsky için açılmıştı. Aynı zamanda da dönemin en çok kazanan
enstrümancılarından biri oldu ve otuz yıl boyunca mesleğinin doruk noktasında kaldı.
Konser piyanisti olarak kariyerine devam etmesinin yanı sıra eğitimciliğe de önem veren
Godowsky 1909 yılında Ferruccio Busoni’nin yerini alarak Avrupa’nın en saygın okullarından
Klaviermeisterschule’nin başına geçti. Jan Smeterlin, Issay Dobrowen ve Heinrich Neuhaus gibi
isimler burada onun öğrencileri olacaktı.
1914 yılında Avrupa’da savaşın patlak vermesiyle hayatının geri kalanını geçireceği
Amerika’ya yerleşen Godowsky, 1930 yılında bir plak kaydı sırasında felç geçirerek konser
kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı. 1938 yılında ise mide kanserinden hayata gözlerini yumdu
(Nicholas, 2013:1-162).
Leopold Godowsky’nin Başlıca Eserleri
Chopin’in etütleri üzerine yazdığı 53 etüdün yanı sıra Godowsky’nin 30 parçadan oluşan
Triakontameron Süiti kayda değerdir. Besteci bu diziyi Üçlü Zamanda 30 Ruh Hali ve Sahne alt
başlığıyla yayımlamıştır. Eski tarzda Viyana valslerine gönderme yapan Alt Wien eseri, süitin ünlü
eserleri arasındadır.
12 parçadan oluşan ve bestecinin Endonezya seyahatinin etkilerini betimleyen Java Süiti
ise Endonezya halk ezgilerinin ve çalgılarının etkilerini taşır. Süit, Bali ve Java adalarına özgü bir
vurmalı enstrüman grubu olan Gamelan’ın oluşturduğu tınıların izlerini taşır.
Schubert’in 8 numaralı senfonisinin birinci bölümünün ilk sekiz ölçüsü üzerine kurulu ve
44 varyasyon, kadans ve fügden oluşan Passacaglia ise, Godowsky’nin büyük formdaki önemli
eserleri arasındadır. Godowsky’nin yalnızca ufak bir giriş kısmından yola çıkarak yazmış olduğu
yaklaşık 20 dakikalık bu eser, her varyasyonla birlikte armonik yapısı ve kontrpuan içeriğiyle
zenginleşir. Ünlü piyanist Vladimir Horowitz’in bu eseri çalışmaya başladıktan sonra zorluğu
sebebiyle pes ederek çalışmayı bırakması, eserin ünlenmesindeki sebepler arasında gösterilebilir
(Rimm, 2002:82).
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Bunların dışında Lully, Rameau ve Scarlatti gibi bestecilerin eserleri üzerine yazılmış ve 16
eserden oluşan Renaissance Süiti ile Schubert’in 12 şarkısının düzenlemeleri de Godowsky’nin
önemli eserleri arasında sayılabilir.
Leopold Godowsky’nin Piyano Tekniği
Godowsky, kasların gücünün değil, el ve kolların ağırlığının piyano tekniğinde kullanılması
gerektiğini savunan ilk konser piyanisti olmuştur. Bu tekniğin temelini parmakların tuşlara adeta
yapışması, dolayısıyla gereksiz hareketlere yer vermeden el ve kolların tüm ağırlığının çalgıya
aktarılması oluşturur. Böylece icracı hem enerjisini korur hem de güç kaybı engellenmiş olur.
Godowsky, piyano tekniğini birbiriyle bağlantılı üç ana noktada toplamaktadır. Bu
noktalardan ilki mekanik kabiliyet, kuvvetli ve hızlı çalmayı geliştiren tüm alıştırmaları kapsar.
İkinci nokta ise enstrümanı çalış şeklidir. Godowsky’ye göre piyanonun başında saatlerce
mekanik kabiliyeti geliştirmek yeterli değildir; icracı tempo, ritim, cümleleme, tuşe, nüanslar ve
entonasyona da dikkat etmelidir. Piyano tekniğinin son ve belki de en önemli noktası ise hisleri
çalgıya aktarabilmektir.
“Bir öğrencinin müziğe duygularını aktarabilmesinin tek yöntemi, enstrümanın tüm repertuvarının
incelenmesidir. Piyano icrası sırasında duyguları tanımlamak adeta bir çiçeğin kokusunu
yakalamaya benzer. Bir öğrenciye eserdeki bir pasajı artistik bir şekilde çalabilmesi için ilham
verilebilir, ama bu duygusal aşamanın belirsizliği aynı zamanda bu durumu da en önemli
noktalardan biri yapmaktadır. Ünlü piyanistlerin resitallerine katılmak bu durumda yararlıdır;
piyanistler kendi artistik yaklaşımlarını tüm repertuvarı inceleyerek ve başka fikirlerden
esinlenerek oluşturmalıdırlar” (Godowsky, 1913:13-14).

Frédéric Chopin’in Piyano Etütleri
Frédéric Chopin piyano için üç farklı diziden oluşan toplam 27 etüt bestelemiştir. Bu etütleriyle
konser etüdü geleneğini ortaya çıkaran besteci, Liszt, Alkan ve sonrasında Rahmaninof ve
Skryabin gibi bestecilerin de bu türde eser vermesinde rol oynamıştır.
Chopin’in 27 etüdü bir hayli teknik ve müzikal hedef içermektedir. 19. yüzyılın başlarında
Czerny, Clementi ve Moscheles gibi besteciler tarafından yazılmış etütlere kıyasla, bu etütler
müzikal ve piyanistik olarak getirdikleri yenilikler sayesinde üne kavuşmuşlardır. Teknik zorluklarla
çeşitli müzikal karakterleri birleştirerek, dinleyiciyi bir egzersiz dinliyormuş hissinden uzaklaştıran
bu etütler, orta ve üzeri seviyedeki öğrencilerin hem teknik hem de müzikal gelişimi için uygun
olmalarının yanı sıra konser piyanistlerinin repertuvarlarında da sıklıkla yer almaktadırlar. Liszt,
Rahmaninoff ve Bartok’un etütlerine kıyasla Chopin’in çoğu etüdü küçük ellerle de çalınabilir.
12 etütten oluşan Op. 10 serisi 1833 yılında yayımlanmış ve Franz Liszt’e adanmıştır. 1837
yılında yayımlanan yine 12 etütlük Op. 25 serisi ise Liszt’in uzun süre beraber yaşamış olduğu
Countess d’Agoult’a adanmıştır. Bu şekilde Op. 10 ve Op. 25 etütlerinde Liszt’in bir virtüöz ve
karakter olarak Chopin üzerindeki etkisinin farkına varılabilir.
Opus numarası verilmeyen ve Chopin’in diğer etütlerine göre daha az çalınan Trois
Nouvelles Études serisi ise, 1839 yılında Francois-Joseph Fétis ve Ignaz Moscheles’in çeşitli
bestecilerin alıştırma ve etütlerinden derlediği Méthode des Méthodes albümü için bestelenmiştir.
Chopin’in önceki etütlerine kıyasla daha az virtüözite içeren bu etütler, müzikal cümleler ve çeşitli
ritmik yapılar üzerinde durmaktadır. Parlak olmaktan çok şiirsel yapıları, konserlerde diğer etütlere
kıyasla daha az seslendiriliyor olmalarına sebep olarak gösterilebilir.
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Frédéric Chopin’in Etütleri Üzerine 53 Etüt
Godowsky, Chopin’in sağ eldeki ardışık üçlü aralıklar üzerine yazdığı Op. 25 No. 6 etüdünü çalıştığı
sırada, bu etütteki kromatik hareketleri bağlı bir biçimde ve parmak tekrarı olmadan çalabilmek
için en uygun parmak numaralarını bulmaya çalışmış, çeşitli alternatifleri denerken bunların aynı
zamanda sol elde uygulanmasının mümkün olup olmadığını sorgulamıştır. Böylelikle sol elin şans
tanındığı takdirde gelişmeye fazlasıyla açık olduğunu fark eden besteci, 20 yıla yayılan bir süre
zarfında Chopin’in etütleri üzerine yazmış olduğu 53 etüdünü yayımlamıştır (Godowsky, 1938:38).
Bu etütler, Chopin’in Op. 10, Op. 25 ve Trois Nouvelles Études serilerindeki toplam 27 etüdün
26’sı üzerine yazılmıştır; düzenlemesi yapılmayan tek etüt Op. 25 No. 7’dir. Etütlerin sayısı kimi
kaynaklarda, Godowsky’nin aynı etüdün farklı versiyonları olarak vermiş olduğu eserler de dâhil
edilerek 55 olarak gösterilmektedir. Bestecinin numaralandırmasına göre ise, farklı versiyonlarla
beraber toplamda 48 etüt vardır.
Godowsky’nin Chopin etütleri incelendiğinde, bestecinin çıkış noktasının sol elin gelişime
ne kadar açık olduğunun incelenmesi olduğu görülmektedir. Etütlerin 22 tanesini yalnız sol el için
besteleyen Godowsky’ye göre sol elin piyano icrasındaki olanakları, izin verildiği takdirde sağ
ele oranla daha fazladır. Besteci, bunun sebepleri arasında bir eserin yalnızca sol elle çalındığı
zaman elin kuvvetli olan bir, iki ve üçüncü parmaklarının melodiye atanmasını, dolayısıyla gerekli
cümlelemeleri sağ ele kıyasla daha kolay yapabilmesini gösterir. Ayrıca çoğunlukla sağ ellerini
baskın bir şekilde kullanan insanların sol elleri elastikliklerini yitirmemiştir. Böylece piyano çalmada
esas olan serbestlik sol elde doğal bir şekilde var olmaktadır. Bir başka sebep ise sol elin, sağ
ele kıyasla piyanonun daha kaliteli ses üretebilen orta ve alt oktavlarına hâkim olmasıdır. Besteci,
sol el eserlerini J. S. Bach’ın eşliksiz keman ve viyolonsel için sonat ve süitleriyle kıyaslayarak iki
el ile yapılabilecekleri tek elle başarmayı, böylece kendinden sonra gelecek bestecilerin de bu
yaklaşımla yeni olanaklara sahip olmalarını amaçladığını belirtmiştir (Godowsky, 1935:288-299).
Schonberg’e göre, Godowsky’nin etütleri, olağanüstü zorluklarına rağmen, yalnızca
gösteriş amaçlı olmayıp müzikal bir kaygı da taşır; bu etütlerin amacı piyano icrasının mekanik,
teknik ve müzikal olanaklarını geliştirerek genişletmek, bu çalgının polifonik, poliritmik ve
polidinamik eserlere adapte olmasını sağlamaktır (1963:322-323). Ancak Godowsky’nin öğrencisi
ve sonradan Radu Lupu, Sviastoslav Richter ve Emil Gilels gibi isimlerin hocası olan Heinrich
Neuhaus (1987:21) ise bu etütlerin Chopin’in sanatsal seviyesini düşürmekten ve Liszt, Skryabin,
Rahmaninof ve Debussy tarafından ortaya konan etütlerdeki şiirsel fikirleri yok etmekten öteye
geçemeyen alıştırmalar olduklarını düşünmektedir.
Godowsky’nin Kullandığı Beş Farklı Transkripsiyon Yöntemi
Godowsky, Chopin etüt versiyonlarında kullanmış olduğu transkripsiyon yöntemlerini beş ana
kategoriye ayırır (1903:VIII).
1 – Katı transkripsiyonlar
Bu transkripsiyonlar eserlerin notalarına olabildiğince sadık kalınarak yalnız sol el için
yazılmışlardır.
No. 1, 3, 7, 14, 36, 39, 43
2 – Serbest transkripsiyonlar
Bu formda besteci dört farklı yaklaşım kullanmıştır.
a) Serbest yaklaşım: No. 2, 5, 6, 12a, 13, 15a, 16a, 17, 18a, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 28a, 30,
33, 35, 40, 41, 42, 44, 45a
Besteci bu yaklaşımda yeni ses ekleme, kontrpuan kullanımı ile tempo, karakter ve tartım
değişimi gibi çeşitli araçlar kullanmıştır.
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b) Çevrim: No. 11, 12, 16, 27
Bu dört etütte, orijinal eserlerdeki sağ el partileri, aralıkları ile veya melodik olarak çevrim
olarak verilmiştir.
c) Başka bir etütle birleştirme: No. 47, 48
Bu yaklaşımda besteci iki Chopin etüdünü birleştirerek yeni bir eser ortaya çıkarmıştır. 47
numaralı etütte Op. 10 No. 5 ile Op. 25 No. 9, 48 numaralı etütte ise Op. 10 No. 11 ile Op. 25 No.
3 etütleri birleştirilmiştir.
d) Başka bir etüt aracılığıyla taklit: No. 18
18 numaralı etütte sağ el Chopin’in Op. 10 No. 9 etüdündeki armonik yapıyı koruyan bir
melodi verirken, sol el Op. 25 No. 2 etüdündeki figürasyonları taklit eder.
3 – Cantus firmus versiyonları
Polifonik bir eserin temelini oluşturan melodi anlamındaki cantus firmus versiyonlarında,
orijinal eserlerdeki sağ el, aslına tamamen sadık kalınarak sol ele aktarılırken, sağ elde kontrpuan
içeren serbest bir yapı kullanılmıştır. Katı transkripsiyonlar ile cantus firmus versiyonları arasındaki
fark, bestecinin sağ ele tanıdığı özgürlüklerdir.
No. 4, 8, 9, 10, 15, 25, 26, 38
4 – Varyasyon formunda versiyonlar
Bu kategoride orijinal etüdün yazısı serbest formda varyasyonların temeli olarak kullanılır.
No. 19, 29, 31, 45, 46
5 – Metamorfozlar
Bu etütler orijinallerine göre karakter, tempo, doku ve ritim olarak farklılıklar gösterir.
No. 32, 34
Godowsky’nin Kullandığı Yöntemlerin Örneklerle Açıklanması
Katı transkripsiyonlar
Chopin’in Op. 10 No. 5 etüdü üzerine sekiz farklı etüt yazan Godowsky’nin 7 numaralı etüdü katı
transkripsiyonlar kategorisine örnek verilebilir.

Şekil 1. Chopin – Etüt Op. 10 No. 5 ve Godowsky – Etüt No. 7
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Chopin’in bu ünlü etüdüne Siyah Tuş ismi bestecisi tarafından verilmemiş, etüt bu ismi
sağ elde yalnızca bir adet beyaz tuş dışında sadece siyah tuşların kullanılması sebebiyle zaman
içerisinde almıştır. Etüt temelde siyah tuşların oluşturduğu pentatonik gama sol bemol majördeki
diğer seslerin eklenmesiyle oluşmaktadır. Sağ eldeki figürasyonlar doğaçlama tekniğinden türemiş
gibidir. Canlı ve zarif bir karaktere sahip olan eserde sağ eldeki hızlı onaltılık üçlemelerden oluşan
figürasyona sol eldeki staccato akor ve oktavlar eşlik eder. Bu etüt beyazlara göre daha ince olan
siyah tuşlarda kesin ve parlak bir icrayı çalıştırmaktadır.
Godowsky bu düzenlemesinde etüdün orijinalinde bulunan sağ eli olduğu gibi sol ele
aktarmıştır. Sol eldeki armoniyi veren akorlar ise değiştirilerek sağ ele geçirilmiş ve yeni bir melodik
yapı oluşturulmuştur. Böylelikle melodi ve eşlik yer değiştirmiştir. Etüdün karakteri orijinaline göre
çok daha yumuşaktır, besteci bunu grazioso e legierissimo ibaresiyle belirtmiştir. Chopin’in kodada
yazmış olduğu paralel inen oktavlar ise Godowsky tarafından ele daha kolay oturan ortadan zıt
yönlere doğru ayrılan oktavlar şeklinde verilmiştir.
Serbest transkripsiyonlar
Serbest yaklaşım
Besteci bu kategoriyi dört farklı alt başlığa ayırmıştır. Chopin’in Op. 10 No. 3 etüdü üzerine yazılmış
5 numaralı etüt, bu başlıklardan ilki olan serbest yaklaşıma dahildir.

Şekil 2. Chopin – Etüt Op. 10 No. 3 ve Godowsky – Etüt No. 5
Chopin’in lirik ve yavaş etütlerinden olan bu etüt legato ve polifonik çalım tekniği üzerinde
durmaktadır. Bestecisi bu etüdün o ana kadar yazmış olduğu en güzel melodiyi barındırdığını
söylemiştir (Niecks, 1890:253). Yüksek virtüözite gerektiren 1, 2 ve 4 numaralı etütlerin arasındaki
bu etüt, büyük bir zıtlık yaratır. Chopin’in etütlerinin çoğunda olduğu gibi A-B-A formundaki etüdün
orta kısmını poco piu animato başlığıyla daha hızlı bir şekilde veren besteci, bu bölümde iki elde
de çift sesli aralıkların legato çalımı üzerinde durmuştur.
Godowsky ise 5 numaralı etüdünü yalnız sol el için bestelemiştir. Orijinal etüdün tonu olan
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mi majör yerine, sol el için daha uygun olan re bemol majör tonu kullanılmıştır. Karakter olarak
etüdün aslına sadık kalan besteci, kromatik armonilerle eseri zenginleştirmiştir. Pedal kullanımı
melodinin legato icrası açısından oldukça önemlidir. Bestecinin detaylı bir şekilde vermiş olduğu
parmak numaraları dikkat çekicidir. Temposu orijinal etüde göre neredeyse iki kat yavaş olan eser,
dinlendiğinde adeta iki elle çalınıyormuş izlenimi verir.
Çevrim
Çoğunlukla eserin orijinalinde kullanılan aralıkların ve melodik yönün tersten verilmesiyle ortaya
çıkan çevrim tekniğinin kullanıldığı etütlerden biri Chopin’in Op. 10 No. 8 etüdü üzerine yazılmış
16 numaralı etüttür.

Şekil 3. Chopin – Etüt Op. 10 No. 8 ve Godowsky – Etüt No. 16
Chopin’in parlak karakterdeki etüdü fa majör tonundadır. Bestecinin bu eserinde kontrpuan
ve legato çalım teknikleri ön plana çıkar. Sağ eldeki aşağı ve yukarı aralıksız devam eden onaltılık
arpejlerin içerisine yedirilmiş bir melodiyle, bu melodiye kontrast olan sol eldeki şakacı ve dans
karakterli tema aynı anda verilir. Bu etütte sağ elin iki, üç ve dördüncü parmakları arasındaki
esnekliğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Godowsky, 16 numaralı etüdünde eserin orijinal tonuna sadık kalmış ancak sağ eldeki
arpejleri çevrim olarak sol elde vermiştir. Böylece bu arpejlerden yeni bir armonik temel oluşturan
besteci sağ eldeki grazioso melodinin ön plana çıkmasını sağlamıştır. Kodasında ise sağ elde çift
sesli ardışık aralıklara yer verilen eserde armonik doku yoğunlaştırılmıştır.
Godowsky’nin yanı sıra Meksikalı besteci Carlos Chávez de 1968 yılında bu tekniği
kullanarak Chopin’in beş etüdünün sol el çevrimlerini içeren bir etüt dizisi yayımlamıştır. Bu etütler
Godowsky’nin etütlerinin aksine armonik ve melodik olarak yenilik kaygısı taşımazlar.
Başka bir etütle birleştirme
Godowsky’nin bu tekniği kullandığı 47 numaralı etütte Chopin’in Op. 10 No. 5 ve Op. 25 No.
9 etütleri, 48 numaralı etütte ise Op. 10 No. 11 ve Op. 25 No. 3 etütleri birleştirilmiştir. Bu tür,
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günümüz piyanistlerinden Marc-André Hamelin’e ilham kaynağı olarak, piyanistin Chopin’in Op.
10 No. 2, Op. 25 No. 4 ve Op. 25 No. 11 etütlerini birleştirdiği Üçlü Etüt eserinin ortaya çıkmasına
ilhan kaynağı olmuştur (Hamelin, 2006).

Şekil 4. Chopin – Etüt Op. 25 No. 9 ve Godowsky – Etüt No. 47
Katı transkripsiyonlar başlığı altında Op. 10 No. 5 ile ilgili bilgiler ve nota örneği aktarılmıştır.
Op. 25 No. 9 etüdü ise Chopin’in en kısa etüdü olmakla beraber, legato ile staccato içeren ve
oldukça hafif çalınması gereken oktavlardan oluşan bir motiften meydana gelir. Bu motif ölçülerin
tümünde tekrarlanır. Etüdün melodik çizgisinin oluşturulması ve bir yandan da staccato oktavların
korunması açısından pedal kullanımı oldukça önemlidir.
Müzik eleştirmeni James Huneker’in “Şapkalarınızı çıkarın baylar! Fırtına!” (2008:189)
sözleriyle tanımladığı Godowsky’nin 47 numaralı etüdü ise Chopin’in sol bemol majör tonundaki
bu iki etüdünü birleştirir. Bestecisinin şaka anlamındaki Badinage başlığını verdiği etütte Chopin’in
Op. 10 No. 5 etüdü sol elde verilirken, Op. 25 No. 9 etüdü eş zamanlı olarak sağ elde gelir.
Godowsky, kimi zaman siyah tuş figürasyonlarını sağ ele aktarmıştır. Sağ eldeki oktavlara ise
armoniyi pekiştiren üçüncü bir nota eklenmiştir. Etütlerin hepsini kaydeden Hamelin’e göre
böylesine akıllıca bestelenmiş bir etüdün yalnızca elindeki materyali çok iyi bilen ve seven biri
tarafından yazılmış olması mümkündür (2000:16).
Başka bir etüt aracılığıyla taklit
Bu kategorideki tek etüt olan 18. etütte Godowsky sol elde Chopin’in Op. 25 No. 2 etüdünün
sağ elindeki motife gönderme yaparken, sağ elde Op. 10 No. 9 etüdündeki armonik yapıya sadık
kalmıştır.
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Şekil 5. Chopin – Etüt Op. 10 No.9, Op. 25 No. 2 ve Godowsky – Etüt No. 18
Chopin’in Op. 10 No. 9 etüdü sol elde legato olan geniş arpejlerin çalınmasıyla sağ eldeki
melodiyle beraber aynı anda iki melodinin gösterilmesi üzerinde durur. Sol elde çalınan aralıklar
gittikçe açılırken, eserin molto agitato karakterini verebilmek önemlidir. Bu etüt basit bir sol el
etüdü olmaktan çok legato ve portamento kontrastları üzerinde durmaktadır.
Op. 25 No. 2’de ise sağ eldeki sekizlik üçlemelere sol eldeki dörtlük üçlemeler eşlik
eder. 4/4’lük ölçüdeki etütte üçlemelerden oluşan bu poliritmik yapının ortaya çıkabilmesi için
yorumcunun özel bir dikkat göstermesi gerekmektedir. Gerekli cümlelemenin yapılabilmesi
açısından pedal kullanımı oldukça önemlidir.
Başka bir etüt aracılığıyla taklit kategorisi, başka bir etütle birleştirme kategorisinden farklı
olarak bestecisine daha fazla özgürlük tanımaktadır. Bu şekilde iki etüdün asıllarına büyük ölçüde
sadık kalınarak birleştirilmesi yerine ortaya iki farklı etütten esinlenen yeni bir eser çıkmıştır.
Cantus firmus versiyonları
Orijinal etütlerdeki sağ elin sol ele aynı bir şekilde aktarıldığı bu türe, Chopin’in Op. 10 No. 2 etüdü
üzerine yazılmış Godowsky’nin 4 numaralı etüdü örnek gösterilebilir.

56

SPRING 2018 VOLUME 17

Şekil 6. Chopin – Etüt Op. 10 No. 2 ve Godowsky – Etüt No. 4
Chopin’in Op. 10 No. 2 la minör tonundaki etüdünde, sağ elde vuruş başlarında verilen
akorlardan sonra gelen kromatik melodi, üç, dört ve beşinci parmaklarla çalınmaktadır. Böylece
bu zayıf parmaklar arasındaki geçişin çalışılması amaçlanmıştır. Sol elde ise atlamalardan oluşan
bir eşlik vardır. Bu etütte dikkat edilmesi gereken nokta kromatik üst ses hafif ve hızlı bir şekilde
çalınırken, sağ elin olabildiğince serbest kalabilmesidir.
Godowsky’nin 4 numaralı etüdü, bataklık ışıkları anlamındaki doğaüstü bir fenomene
gönderme yapan Ignis Fatuus başlığıyla yayımlanmıştır. Bu etütte besteci Chopin’in yazmış
olduğu sağ eli olduğu gibi sol ele aktarmıştır. Dolayısıyla kromatik melodi bir ve ikinci parmaklara
verilirken, diğer parmaklar akorları çalma görevini üstlenmiştir. Sağ elde ise sol eldeki onaltılıklara
kontrast bir şekilde üçlü, beşli, altılı ve oktav aralıklarından oluşan; kimi zaman çarpmaların da
eklendiği üçlemelerden kurulan bir melodi verilmiştir. Sol eldeki yumuşak ve kromatizmden dolayı
belirsiz çizgi, sağ eldeki grazioso melodiye eşlik etmektedir. Etüdün en büyük zorluklarından biri,
Godowsky’nin etüdünün tamamının pianissimo nüansında çalınmasını istemesidir.
Varyasyon formunda versiyonlar
Bu kategoriye örnek olarak Chopin’in Trois Nouvelles Études dizisinin ikinci etüdü üzerine kurulu
45 numaralı etüt gösterilebilir.
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Şekil 7. Chopin – Trois Nouvelles Études No. 2 ve Godowsky – Etüt No. 45
Chopin’in la bemol majör tonundaki etüdü sağ eldeki üçlemelerle verilen akorlardan ve
sol eldeki sekizlik eşlikten oluşur. Etüt bir yandan icracıya ikiye üç karşıtlığının akıcı bir şekilde
melodik icrasını çalıştırırken, öteki yandan sağ eldeki akorlardaki üç sesin legato çalınmasını
amaçlamaktadır. Üst ses melodiyi çalarken tüm seslerin bağlanabilmesi için doğru parmak
numaralarının kullanımı önemlidir. Etüt oldukça yumuşak bir karakterdedir.
Godowsky ise kendi versiyonunun önsözünde bu etütte kullanmış olduğu varyasyon
formunu ve ritmik kalıpları detaylı bir biçimde açıklamış, kalıpların nasıl çalınması gerektiği ile
ilgili bilgiler aktarmıştır. Eseri mi majöre transpoze eden Godowsky, Chopin’in 2/4’lük ölçüsüne
karşın 4/4’lük ölçüyü tercih etmiştir. Buna sebep olarak bazı ritmik varyasyonların 2/4’lük ölçüde
çok sıkışık görüneceği ve bir sonraki ölçüye bağlanmak zorunda kalacağı gösterilebilir. Kodalı
A-B-A formundaki orijinal etüdün aksine Godowsky’nin versiyonu altı varyasyon ve kodadan
oluşmaktadır. Her varyasyonla karmaşıklaşan ritmik yapı, orijinal etütteki ikiye üç karşıtlığının yanı
sıra dörde üç ve beşe üç gibi birleşimleri de barındırır.
Metamorfozlar
Metamorfoz, yani dönüşüm anlamındaki bu kategorideki iki etütten 34 numaralı olanı, Chopin’in
Op. 25 No. 5 etüdünü temel alır.
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Şekil 8. Chopin – Etüt Op. 25 No. 5 ve Godowsky – Etüt No. 34
Chopin, mi minör tonundaki etüdünde sağ elde verilen ve küçük ikili aralıklarından oluşan
çarpmalarla ortaya çıkan dissonant figürasyonlar kullanır. Serçe parmakta melodi oluşur. Sol
eldeki geniş akorlar ise armonik temeli verir. Etüdün orta bölümü mi majör tonundadır. Sol elin
verdiği cantabile melodiye sağ eldeki dissonanslıktan uzak figürasyonlar eşlik eder. A bölümünün
tekrarlanmasından sonra gelen kısa koda yine mi majör tonunda verilmiştir.
Godowsky 34 numaralı etüdünü eserin orijinalini dönüştürerek mazurka formunda yazmıştır.
Do diyez minör tonundaki etüdün orta bölümü re bemol majörde verilmiş, koda ise kromatik
armonilerle zenginleştirilmiştir. Polonya’ya özgü bir halk dansı olan mazurkanın karakterinin
ortaya çıkması için Godowsky, bu dansın başlıca özelliklerinden olan ritmik değişimleri ve belirli bir
sisteme bağlı olmayan ikinci ve üçüncü vuruşlarda verilen aksanları sıklıkla kullanmıştır. Chopin’in
etüdünde baskın olmayan sol el ise Godowsky’nin kendine has kontrpuan içeren yaklaşımıyla
yoğun bir hale gelmiştir.
Sonuç
Huneker’in “piyanistlerin piyanisti” lakabını taktığı Leopold Godowsky (1921:226), besteci olarak
verdiği eserler ve pedagog olarak yetiştirdiği öğrencilerle günümüz piyano ekolünün bulunduğu
yüksek seviyeye gelmesindeki başlıca isimlerdendir.
Ünlü kemancı Carl Flesch’e göre Godowsky, verdiği özgün eserler ve transkripsiyonlarla
Liszt’ten sonra piyanonun önceden keşfedilmemiş taraflarını ortaya çıkaran tek kişidir (1957:201).
Frédéric Chopin’in etütleri üzerine yazılmış 53 etüt ise orijinalleriyle kıyaslandığında, ortaya çıkan
yeni eserlerin, Chopin’in geliştirdiği konser etüdü kavramını ileri taşıyarak, 20. yüzyılda altın çağını
yaşayan piyano virtüözlüğü seviyesine ulaştırdığı görülmektedir.
Zorlukları ve alışılmışın dışındaki armonik yapıları sebebiyle yazıldıkları tarihte konser
repertuvarlarında sıklıkla yer bulamayan Godowsky’nin eserlerinin bilinirliği geçtiğimiz yüzyılın
sonlarına doğru artmıştır. Sık çalınan eserleri arasında olan Chopin’in etütleri üzerine etütlere ise
günümüz virtüöz piyanistlerinin konserlerinde rastlanmaktadır.
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