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Abstract
AN EVALUATION ON THE ALTO KEMENÇE
The kemençe which is one of the characteristic instruments of Turkish makam music
went into a development process with the project of the kemençe quintette designed by
Hüseyin Sadettin Arel in 1933. This project had been created as an alternative to the
group of stringed instruments of Western music especially for the purpose of obtaining a
new timbre. However, the project had not been carried out successfully. After forty years
or so, between 1974 and 1990 Cafer Açın produced a new kemençe family composed
of soprano, alto, tenor, baritone and bass members. Açın added a finger board to the
instruments he made similar to those on the Western stringed instruments. The fourstringed soprano kemençe is a serious alternative to the traditional three-stinged one, as it
is much easier to play in positions on the upper octave. The alto kemençe enables a new
performing zone through the perfect fifth lower; in addition to this it does not differ from
soprano with regard to its playing technique. Difference in the register of the alto kemençe
is an innovation in that it creates a new timbre. Moreover, an alto kemençe player can
carry out many of transpositions without facing any problem. The problem resulting from
skipping the upper octave that is observed frequently in some compositions, which spoils
the melodic unity can thus be solved in Turkish music. Having technically more improved
musical instruments is an issue which should interest not only instrument makers but also
composers. For the development of instruments in Turkish makam music, compositions
should be written both for the traditional genres and in the modern sense. Although the
newly formed alto kemençe brings novelties to the kemençe with its structure and timbre,
no musical compositions have yet been written for this musical instrument which would
contribute to performance. In this presentation after having given a general evaluation of
the aspects of the alto kemençe I will let the composition I have written for this instrument
played to introduce my assessments in composing and performing.

Türk makam müziğinin karakteristik çalgılarından biri olan kemençe, 1933 yılında Hüseyin Sadettin
Arel’in ortaya koyduğu Kemençe Beşlemesi projesiyle bir gelişim süreci içine girmiştir. Bu düşünceyle, batının yaylı çalgılar ailesine alternatif bir tını olabilecek bir kemençe beşlemesi ortaya konmuştur. Çalgıların yapımı sürecinde çıkan birtakım zorluklar yüzünden tamamlanamayan bu proje,
1974-1990 yılları arasında çalgı yapımcısı Cafer Açın’ın çalışmalarıyla soprano, alto, tenor, bariton
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Resim 3: Üç telli, dört telli ve alto
kemençeler (Toptaş, 2008: 22)
Resim 2: Cafer Açın’ın
Resim 1: Arel’ in Kemençe kemençe ailesi çalgıları
(2001)
Beşlemesi’nden alto
kemençe (Açın, 2001)
ve bas kemençelerden oluşan yeni bir ‘kemençe ailesi’ ortaya çıkmıştır. Bu yeni çalgılara yaylı
çalgılar ailesinde olduğu gibi birer parmak tahtası (klavye) eklenmiş, tel boyları da eşitlenmiştir. Tel
sayısı dörde çıkarılan bu yeni kemençe, icrayı, özellikle kullanılan pozisyonların rahatlığı açısından
daha kolay, daha işlek hale getirmiştir. (Bkz. Resim 1-2-3).
Bu çalgıların telleri sıralanma yönünden keman ailesi çalgılarının bazılarıyla eşleşmektedir. (Bkz Şekil 1)

Soprano Kemençe

Alto Kemençe

Tenor Kemençe

Bas Kemençe

Şekil 1. Cafer Açın’ın kemençe ailesindeki kemençelerin tel sıralamaları
Soprano kemençenin tellerinin akortları kemanınki (G3-D4-A4-E5), altonun telleri de viyolanınki ile (C3-G3-D4-A4) aynı akortta olmasına karşılık, tenor kemençenin akordu sopranonun bir
oktav altındadır (G2-D3-A3-E4). Bas kemençe, çello ile aynı akorttadır (C2-G2-D3-A3). Açın, bas
kemençeye nazaran daha küçük bir ses kutusu olduğu halde akortları aynı olan bir kemençe daha
imal etmiştir.
Dört telli soprano kemençe, üç telli kemençeye üst pozisyonlarda kolaylık sağlayan bir
alternatif getirir. Alto kemençe ise ses genişliğini bir beşli daha aşağıya indirerek yeni bir icra alanı
sağlamakta, bununla birlikte çalış tekniği yönünden soprano ile herhangi bir farklılık göstermemektedir. Bu çalışmada kemençenin ses sahası hakkında verilecek olan bütün bilgiler, bolahenk düzenine göre değil, ‘do’ yani mansur düzenine göre verilecektir. Özellikleri açısından alto kemençeyi
ele alacak olursak:
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1. Ses Sahası ve Aralıkları
Teller şekil 2’deki gibi sıralanmaktadır.

Şekil 2. Alto Kemençe’de Tellerin Sıralaması

Her telin ses sahası yaklaşık bir buçuk oktavdır. Kemençe icracılarının pozisyon alışkanlıklarına
göre genel olarak her teli bir oktav olarak düşünmekte fayda vardır. Her telde bir oktavın üstündeki
tiz bölge, daha üstteki dörtlü ve beşli aralıklarda en tiz bölge sayılır. Buna göre, alto kemençenin
ses sahası en alt tel olan C3’tenen E6’ya kadar yaklaşık üç oktav ve iki ses genişliğindedir (Bkz.
Şekil 3).

Şekil 3. Alto kemençenin ses sahası
Alto kemençenin ses sahası yeni bir tını da getirmektedir. Gövdenin sopranoya nazaran büyüklüğü
daha donuk ama daha rezonanslı bir ses çıkarmaktadır. Bu özelliğiyle tınısı bakımında yaylı tanbura benzerlik gösterdiği söylenebilir. Örneğin yegâh, sultanîyegâh, şedaraban gibi yegâh perdesinde karar eden makamlarda, bazı eserler pest tarafa doğru genişleyebilmektedir. Koroların sayıca
artması dolayısıyla, sesleriortak bir perdede birleştirebilmekiçin sözlü eserler genellikle kız neyi
akordunda okunmaktadır. Soprano kemençede kaba çargâh perdesinin en pest ses olması,bu tür
makamların genişleme bölgelerinin kullanılmasına imkân vermemektedir. Böyle genişleme durumlarında bu ses sahasının yetersizliği, bir oktav tizden çalınmasını kaçınılmaz hale getirir. Ayrıca her
solist kendi ses sahası içinde okuduğu için sazendeler sürekli olarak sazlarının akortlarını transpoze ederler. İşte alto kemençe bu tür transpozisyonları kolayca yapabilecek özelliktedir.
2. Parmak Pozisyonları
Parmak pozisyonlarının uygulanışı açısından soprano kemençe alto kemençe arasında hiçbir fark
yoktur. Sadece boyutlarındaki farklılık dolayısıylaalto kemençenin perde aralıkları biraz daha geniştir.
3. Gürlük dereceleri
Alto kemençede pianossimodan forteye kadar her türlü gürlük derecesi seslendirilebilir. Ne var ki,
alto kemençe söz gelimi bir viyola ile karşılaştırılırsa, fortissimoyu yeterli gürlükte veremez. Ancak, tek başına veya küçük müzik gruplarında çalınacağı zaman kendi partisi içinde istenilen ses
yoğunluğunu ifade edebilmek amaçlı ff yazılabilir. Üst bölgede ise forte çalmak mümkün değildir.
Kemençe için yapılan özel teller olmaması sebebiyle çello, keman gibi çalgıların telleri kullanılmak-
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tadır. Fakat bu teller çalgı yapısına göre tasarlanmadığı için tek nota üzerinde yazılan bir crescendo
gürlüğünü verebilmek baskı sorunlarına yol açmaktadır (Türkmen, 2009: 28). (Bkz. Şekil 4)

Şekil 4. Alto kemençede gürlük derecesi. Tek telde crescendo – decrescendo
(Türkmen, 2009: 29)
Bu yüzden, alto kemençe icrasında çok özel bir etki uyandırılmak istenmedikçe yukarıda
belirtilen sorunlarla karşılaşılmaması için tırnağın ve yayın tele baskısının orta şiddette olması; bir
başka deyişle, gürlük derecesi için mezzofortenin tercih edilmesi uygundur.
4. Yay Teknikleri
Yay itme ve çekme işaretleri batı notasyonundan alınmıştır. Cümle bağlarının orta uzunlukta olması
ve mümkün olduğunca ortagürlükte yazılması daha sağlıklıdır.
Alto kemençe, staccato, spiccato, tenuto gibi yay bağlarını çok uzun olmamak kaydıyla sorunsuz olarak seslendirebilir. Arpejli çalışlarda da entonasyonu koruyabilmek için uzun yay bağlarından kaçınmak gerekir.Arpejli çalışta detache yay kullanımı daha iyi sonuç vermektedir. (Bkz. Şekil 5)

Şekil 5. Uzun süreli arpejleme için cümle bağlarının kullanımına bir örnek
(Türkmen, 2009: 46)

5. Süslemeler: Trill ve tremolo
Geleneksel kemençe icrasında trill sıkça başvurulan bir süslemedir. Uygulanmasında hiçbir zorluk
yoktur.
Tremolo aynı telde ikili aralığında uygulandığı zaman her bölgede trill gibi kolaylıkla icra
edilebilmektedir. Aynı telde beşliden büyük aralıklarla tremolo, entonasyon yönünden sıkıntılara
yol açabilir. Çift ses tremolosu ise iki ayrı tel üzerinde daha elverişlidir. Açık tel haricindeki parmak
baskıları için hangi telin kullanılacağı notasyonda belirtilmelidir. Ancak kemençe eşiğinin batı yaylı
çalgılarında olduğu kadar eğimli olmaması yüzünden iki telde iki ayrı sesin tremolosu neredeyse
imkânsızdır. Aynı anda çalınan iki ses yani doublestoplar’da tremolo ise tek sesli tremolodan sonra
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en elverişli tremolo şeklidir diyebiliriz. Aynı anda üç ve dört sesin çalınması durumu Triplestop ve
quadruplestoplar mümkün değildir (Bkz. Şekil 6).

Şekil 6. Alto kemençede kolaydan zora
doğru sıralanmış tremolo örnekleri

6. Diğer Süslemeler
Glissando, vibrato ve çarpma kemençede geleneksel icrada sıkça başvurulan süslemelerdir. Son
yıllarda bazı besteci ve icracılar pizzicatoyu da kemençede sıkça kullanmışlardır. Soprano kemençenin son iki telinde pek iyi sonuç vermeyen pizzicato alto kemençenin her telinde daha iyi ve
tatmin edici sonuçlar vermektedir.
Çalgıların gelişimi konusu sadece çalgı yapımını değil, bestecileri de yakından ilgilendirir.
Türk makam müziği çalgılarının imkânlarının genişlemesi için, çalgılara özgü, gerek geleneksel yolda, gerekse modern yapıda beste çalışmalarına ihtiyaç vardır. Alto kemençe yapısı ve tınısı ile Türk
müziği için yeni bir çalgıdır ama bu çalgının gelişmesine katkı sağlayacak bestelerden yoksundur.
Alto kemençe icracılığını özendirebilmek için bestecilere ihtiyaç vardır. Eski eserlerin seslendirilişinde de alto kemençe yeni bir tınının zevkini verebilir. Kemençe tınısına zenginlik katan,soprano
kemençe icracılarının kolayca çalabilecekleri bu çalgı keşke her kemençe icracısının ikinci sazı
olsa!.. Alto kemençe yapımına hız verilerek yaygınlaştırılmasını, konservatuvarlarda kemençe öğrencilerinin ikinci çalgısı olarak öğretim programlarına alınmasını temenni ederim. Bu vesileyle
müfredat çalışmaları kapsamında yeni etütler ve eserler yazılması zaruri bir hale gelecektir.
Bu düşüncelerle, içinde alto kemençe, kanun ve viyolonsel için ‘Yakamoz’ isimli bir hicaz
üçleme bestelemiş bulunmaktayım. Bu parçada sol ve fa anahtarlarını kullandım. Alto anahtarı
yerine bu anahtarları tercih etmemin sebebi, bu iki anahtarın alto anahtarından daha yaygın olmasıdır. Donanımda Arel-Ezgi-Uzdilek ses sistemi değiştirme işaretleri bulunmamakla beraber üçlemeninhicaz makamı aralıkları içinde icra edilmesi gerekmektedir. Üçlemede alto kemençenin ses
sahasının hemen hemen tümü gösterilmiş ve altoda iyi sonuç alınabilen pizzicatolu bölüm özellikle
yazılmıştır. Ağırlıklı olarak hicaz çeşnilerini barındıran parçanın ikinci bölümü devr-i hindî usulünde
bestelenmiştir. (Bkz Şekil 7)
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