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ÖZET

Bu araflt›rman›n amac›, Türk bestecilerinin solo piyano eserlerinin 
zorluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak, istatistiki tekniklere dayal› 
bir ölçek modeli oluflturmakt›r. Bu ölçek modelinde (zorluk-kolayl›k ölçe¤i) 
belirlenen ölçütler ise flunlard›r: Eserlerin ses alanlar›, eserlerin (8’lik nota 
de¤eri cinsinden) uzunluklar›, eserlerin armonik/yatay dokular›ndaki 
yo¤unluklar›, eserlerin ölçü göstergelerinin özellikleri, eserlerde kullan›lan 
ritim kal›plar›n›n say›lar›, eserlerde kullan›lan nota/sus de¤erlerinin çeflitlili¤i, 
eserlerin içerdikleri temel piyano tekniklerinin say›lar›, eserlerin içerdikleri el 
pozisyonu de¤iflimleri. Tarama modelindeki araflt›rman›n örneklemini, 10 Türk 
solo piyano eseri oluflturmaktad›r. Bu eserler araflt›rma kapsam›nda oluflturulan 
"zorluk-kolayl›k ölçe¤i"ndeki 8 ölçüte göre 1, 2 ya da 3 puanlar›ndan birisiyle 
puanlanm›fllard›r. Sonraki aflamada, her bir eser için verilen puanlar›n ortalamalar› 
al›nm›fl ve elde edilen sonuçlar üçlü derecelendirme ölçe¤ine göre "kolay, orta 
zorlukta ve zor" olmak üzere üç düzeyde s›n›fland›r › lm›flt ›r.  

Anahtar Sözcükler: Türk bestecilerinin solo piyano eserleri, zorluk 
düzeyleri, ölçek.

ABSTRACT

The objective of this study is to develop a model of scale based on the 
statistical techniques to determine the difficulty levels of Turkish composer’ 
solo piano compositions. The criteria determined in this model of scale (difficulty-
easiness scale) are as follows: voice fields of the compositions, the lengths of
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the compositions, the densities of the compositions in their harmonic/horizontal 
textures, the qualities of the measure signs of the compositions, the numbers 
of the rhythm patterns use din the compositions, the variability of the note 
values used in the compositions, the numbers of basic piano techniques required 
by the compositions and the changes of hand positions required by the 
compositions. The sample of the scanning-model research is composed of 10 
Turkish solo piano compositions. These compositions have been scored by 1, 
2 or 3 according to 8 criteria in the ‘difficulty-easiness’ scale developed within 
the scope of the research. The following step has been to take the average of 
the scores for each composition. Then the results obtained have been classified 
in three levels "difficult, moderate, easy" according to the three-classification 
scale.

Key Words:  Turkish composer’ solo piano compositions, difficulty 
levels, scale.

***

G‹R‹fi

Bir e¤itim program›n›n baflar›ya ulaflabilmesi, muhtevan›n/içeri¤in 
seçimiyle do¤rudan iliflkilidir. Bu iliflki, muhteva seçiminde baz› ölçütlerin 
aranmas›n› gerekli k›lmaktad›r. "Muhteva seçiminde aranmas› gereken ölçütler, 
geçerlilik ve güvenilirlik, bilimsellik, ö¤renci ilgi ve ihtiyaçlar›n› karfl›lama, 
faydal›l›k, ö¤renebilirlik ve sosyal gerçeklerle tutarl›l›kt›r. Bu ölçütlerden 
ö¤renebilirlik ile muhtevan›n zorluk düzeyi, bir paran›n iki yüzü gibidir. 
Baflar›n›n sa¤lanabilmesi için, muhtevan›n zorluk düzeyi ö¤rencinin özelli¤ine 
uygun olmal›d›r" (Küçükahmet, 2003:19-20).

Muhtevan›n zorluk düzeyinin belirlenmesindeki ölçütler, e¤itim alan›n›n 
türüne göre farkl›l›k göstermektedir. Örne¤in, h›rç›n nehirlerde fliflme botlarla 
yap›lan rafting sporunda zorluk düzeyini belirleyen ölçütler, suyun ak›fl h›z› 
ve sudaki kayal›klar›n yo¤unluk oran›d›r. Bu ölçütlerden al›nan sonuçlar›n 
de¤erlendirilmesiyle parkurlardaki zorluk, 1’den 6’ya kadar derecelendirilmifltir. 
Okuma parçalar›n›n zorluk düzeylerine göre s›n›fland›r›lmas›nda, içerdikleri 
kelime say›lar› ve dilbilgisel yap› gibi ölçütlere göre yap›lan de¤erlendirmeler
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belirleyicidir. Bunun gibi müzik eserlerinin zorluk düzeylerine göre 
s›n›fland›r›lmas›nda da, eserlerin ses alanlar›, eserlerin uzunluklar›, eserlerin 
armonik/yatay dokular›ndaki yo¤unluklar›, eserlerin ölçü göstergelerinin 
özellikleri, eserlerde kullan›lan ritim kal›plar›n›n say›lar›, eserlerde kullan›lan 
nota/sus de¤erlerinin çeflitlili¤i vb. ölçütlere göre yap›lan de¤erlendirmeler 
belirleyici olabilir. 

Bu araflt›rman›n konusunu, piyano e¤itiminde önemli bir yere sahip 
olan Türk solo piyano eserleri oluflturmaktad›r. Araflt›rman›n amac›, Türk solo 
piyano eserlerinin zorluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak, istatistikî 
tekniklere dayal› bir ölçek modeli oluflturmakt›r. Araflt›rma verileri "Piyano 
E¤itiminde Makamsal Yap›daki Eserlerin Seslendirilmesinde Karfl›lafl›lan 
Teknik Güçlükler ve Model Önerileri" isimli doktora tezindeki bir k›s›m verilere 
dayanmaktad›r.

Türkiye’de Türk Beflleri’nden bafllayarak, besteciler piyano eserlerine 
özel önem vermifller ve zengin bir piyano literatürü gelifltirmifllerdir (Fenmen, 
1991:75). Literatürde 88 besteciye ait 399 solo piyano albümünün bulundu¤u 
bilinmektedir (Antep, 2006). Her bir albümün bir veya birden çok piyano 
eserini içerebildi¤i düflünüldü¤ünde, seslendiriciler için Türk solo piyano 
literatüründe yüzlerce seçene¤in bulundu¤u söylenebilir. 

Türk solo piyano literatüründeki eserlerin, kolay düzeyden zor düzeye 
do¤ru s›ralanmas›n›n bu eserlerin ö¤renilmesinde-ö¤retilmesinde ve yap›lacak 
metot antoloji çal›flmalar›nda ö¤rencilere, e¤itimcilere ve araflt›rmac›lara 
yard›mc› olaca¤› düflünülmektedir. 

1. Yöntem

Bu araflt›rman›n amac›, Türk bestecilerinin solo piyano eserlerinin 
zorluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak, istatistiki tekniklere dayal› 
"bir ölçek modeli" oluflturmakt›r. Araflt›rman›n amac› çerçevesinde oluflturulan 
ölçek, Türk bestecilerinin modal/ makamsal yap›da besteledikleri 10 solo piyano 
eseri üzerinde denenmifltir. Bu nedenle, Türk bestecilerinin modal/ makamsal 
yap›da besteledikleri solo piyano eserleri, araflt›rman›n çal›flma evrenini 
oluflturmaktad›r. Örneklem ise, modal/ makamsal yap›da bestelenen 10 solo 
piyano eseridir. 

Tarama modelindeki araflt›rmada gerekli verilerin toplanmas› amac›yla, 
alanyaz›n taranm›fl ve konuyla ilgili araflt›rmalar incelenerek, ölçekte kullan›lacak 
8 ölçüt belirlenmifltir. Bu ölçütler ile her bir ölçütteki puan aral›klar›n›n 
belirlenmesinde, 5 konu alan› uzman›n›n görüfllerine baflvurulmufltur. Ölçütlerde,
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puanlamalarda belirlenen aral›klar›n birbirlerine eflit olmalar› ve her bir puan›n 
bir di¤erini eflit aral›kla takip etmesi hususlar› göz önünde bulundurulmufltur.

Araflt›rma; üniversitelerin e¤itim fakültelerine ba¤l› müzik e¤itimi 
anabilim dallar›ndaki piyano e¤itiminde seslendirilen/ seslendirilebilecek Türk 
solo piyano eserleriyle s›n›rl›d›r. Üniversitelerin e¤itim fakültelerine ba¤l› güzel 
sanatlar e¤itimi bölümü müzik e¤itimi anabilim dallar›ndaki piyano e¤itimi 
sürecinde, s›n›rl› say›daki Türk solo piyano eserinin seslendirildi¤i 
gözlenmektedir. Müzik e¤itimi anabilim dallar›ndaki piyano e¤itiminde 
seslendirilen Türk solo piyano eserlerini tespit etmek amac›yla yap›lan bir 
araflt›rmada (Ayd›ner, Albuz: 2008), 11 müzik e¤itimi anabilim dal›n›n 1 ve 2. 
s›n›flar›nda ö¤renim görmekte olan 628 ö¤renciye anket uygulanm›flt›r. 
Araflt›rmada müzik e¤itimi anabilim dallar›ndaki piyano e¤itiminde, 12 besteciye 
ait 18 piyano albümünden faydalan›ld›¤›, en s›k seslendirilen Türk solo piyano 
eserlerinin say›s›n›n lisans 1. s›n›fta 6, lisans 2. s›n›fta ise 8 oldu¤u tespit 
edilmifltir. Bu bak›mdan araflt›rma örnekleminin çal›flma evrenini temsil etti¤i 
söylenebilir. Ayr›ca eserlerin "tempo" ö¤eleri ile eseri seslendirecek kiflinin el/ 
vücut yap›s›na göre farkl›l›k gösterebilen "bedensel uygunluk" ö¤eleri, 
araflt›rmada birer ölçüt olarak ele al›nmam›flt›r. Araflt›rma bu bak›mlardan da 
s›n›rl›d›r.

Tablo 2.1’de, "Zorluk-Kolayl›k Ölçe¤i Modeli"ni oluflturan ölçütler 
ile her bir ölçüt için belirlenen puan aral›klar› sunulmaktad›r.

Tablo 2.1. Zorluk-Kolayl›k Ölçe¤i Modelini Oluflturan Ölçütler 
ve Puan Aral›klar›

S›ra 
No

1

2

3

ÖLÇÜTLER
PUAN ARALIKLARI

1 PUAN	                    2 PUAN	        3 PUAN

Eserlerin ses
alanlar›

Eserlerin (8’lik
nota de¤eri
cinsinden)
uzunluklar›

Eserlerin
armonik/yatay
dokular›ndaki
yo¤unluklar›

2 – 3,5 
Oktav

1 – 150 
Sekizlik Nota

2 – 3 
Ses Partili

4 – 5,5 
Oktav

150 – 300
Sekizlik Nota

4 – 5 
Ses Partili

6 – 7,5 
Oktav

300 – 450
Sekizlik Nota

6 – 7 
Ses Partili
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4

5

6

7

8

Eserlerin ölçü
göstergelerinin
özellikleri

Eserlerde
kullan›lan ritim
kal›plar›n›n
say›lar›

Eserlerde
kullan›lan
nota/sus
de¤erlerinin
çeflitlili¤i

Eserlerin
içerdikleri
temel piyano
tekniklerinin
say›lar›

Eserlerin
içerdikleri el 
pozisyonu
de¤iflimleri

Basit Ölçü
Göstergelerinden

Birinin Kullan›lmas›

5 – 15 
Ritim Kal›b›

2 – 6 
Çeflit Nota De¤eri

1 – 2 
Temel Piyano

Tekni¤i

Seyrek S›kl›kta
De¤iflim

Aksak Ölçü
Göstergelerinin ya

da Birden Fazla
Ölçü Göstergesinin

Bir Arada
Kullan›lmas›

5 – 15 
Ritim Kal›b›

2 – 6 
Çeflit Nota De¤eri

1 – 2 
Temel Piyano

Tekni¤i

Seyrek S›kl›kta
De¤iflim

Aksak Ölçü
Göstergelerinin ve
Birden Fazla Ölçü
Göstergesinin Bir

Arada Kullan›lmas›

25 – 35
Ritim Kal›b›

12 - 16 
Çeflit Nota De¤eri

5 – 6 
Temel Piyano

Tekni¤i

Büyük S›kl›kta
De¤iflim

Tablo 2.1’den de anlafl›labilece¤i gibi, her bir eser, yukar›da s›ralanan 
her bir ölçüte göre 1, 2 ya da 3 puanlar›ndan birisiyle puanlanm›flt›r. Sonraki 
aflamada, her bir eser için verilen puanlar›n ortalamalar› al›nm›fl ve elde edilen 
sonuçlar üçlü derecelendirme ölçe¤ine göre "kolay, orta zorlukta ve zor" olmak 
üzere üç düzeyde s›n›fland›r›lm›flt›r. 

Bu s›n›fland›rmaya göre, ortalamada bulunan de¤erler afla¤›daki 
düzeyleri oluflturmaktad›r:

• 1 – 1,66 : Kolay

• 1,67 – 2,33 : Orta Zorlukta

• 2,34 – 3,00 : Zor
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Derecelendirme ölçe¤inde belirtilen puan aral›klar›n›n hesaplanmas›nda 

(3-1=2, 2/3=0,66) katsay›s› esas al›nm›flt›r.

2. Veriler, Bulgular ve Yorumlar

Bu alt bafll›kta, araflt›rman›n örneklem grubundaki solo piyano eserlerinin 

"zorluk – kolayl›k ölçe¤i modeli"nde belirlenen ölçütlere göre 

de¤erlendirilmelerinden elde edilen verilere, bu verilerin çözümlenmesinden 

elde edilen bulgulara ve yorumlara yer verilmektedir. 

Tablo 3.1’de, araflt›rma kapsam›na al›nan eserlerin "ses alanlar›" 

ölçütüne göre puanlanmalar›ndan elde edilen veriler yer almaktad›r.

Tablo 3.1. Eserlerin Ses Alanlar› Ölçütüne Göre Puan Da¤›l›mlar›

Besteci ve Solo Piyano Eserinin
Ad›

Puanlar

Ahmed Adnan Saygun "Ninni"

Aytekin Albuz "Türkü"

Bülent Tarcan "Küçük Efe"

‹lhan Baran "Söylefli"

‹lterifl Sun "Piyano ‹çin Parçalar" 1.eser

Muammer Sun "Köçekçemsi"

Necdet Levent "Özlem"

Necil Kâz›m Akses "Minyatürler" 2.

eser

Sayram Akdil "Alt› Piyano Parças›" 1.

eser

Ulvi Cemal Erkin "Ka¤n›"

1
_

_

_

_

_

2

_
_

_

3

_

_

1 Puan: 2 -3,5 Oktav, 2 Puan: 4- 5,5 Oktav,  3 Puan: 6- 7,5 Oktav

Tablo 3.1’deki verilerden anlafl›labilece¤i gibi, Ahmed Adnan Saygun’un 

"Ninni", Bülent Tarcan’›n "Küçük Efe", Necdet Levent’in "Özlem", Sayram 

Akdil’in Alt› Piyano Parças›ndan 1. eseri ve Ulvi Cemal Erkin’in "Ka¤n›" 

isimli eserleri 2-3,5 oktav aras›nda de¤ifliklik gösteren bir ses alan› içerisinde 

seyretmektedirler. Bu eserler "ses alanlar›" ölçütünde belirlenen puan aral›klar›na 

göre "1 puan" ile puanlanm›fllard›r. Tablo’da, ‹lhan Baran’›n "Söylefli", ‹lterifl 

Sun’un Piyano ‹çin Parçalar›ndan 1.eseri ve Necil Kâz›m Akses’in Minyatürlerin
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den 2. eserinin de 4-5,5 oktav aras›nda de¤ifliklik gösteren bir ses alan›n› 

kulland›klar› görülmektedir. Bu eserler de, ölçütte belirlenen puan aral›klar›na 

göre "2 puan" ile puanlanm›fllard›r.  Aytekin Albuz’un "Türkü" ve Muammer 

Sun’un "Köçekçemsi" isimli eserlerinin ise 6-7,5 oktav aras›nda de¤ifliklik 

gösteren ve neredeyse klavyenin tamam›na hakim olan bir ses alan› içerisinde 

seyrettikleri anlafl›lmaktad›r. Bu eserler de, yine ölçütte belirlenen puan 

aral›klar›na göre "3 puan" ile puanlanm›fllard›r. 

Verilerden, eserlerin kapsad›klar› oktavlar artt›kça, verilen puanlar›n 

da artt›klar› anlafl›lmaktad›r. Bu durum, ses alanlar›ndaki art›fl›n, eserlerin 

seslendirilmesini de güçlefltirebilece¤i düflüncesinden ileri gelmektedir. Baflka 

bir deyiflle, bir eserin kapsad›¤› oktav aral›¤› artt›kça, o eserin seslendirilmesinde 

piyanoda daha genifl bir alana hakim olunmas› gerekmekte ve göz-parmak-el-

kol-kulak-beyin iflbirli¤inin zorlaflmakta oldu¤u söylenebilir. Hippel (2000:316), 

Russo, Galembo ve Cuddy’nin (1998) görüflleri de, bu düflünceyi destekler 

niteliktedir. Bu müzik araflt›rmac›lar›na göre de, enstrümanlar›n ço¤unda orta 

yükseklikteki perdeleri seslendirmek daha kolayd›r. Uçlardaki perdeler kolay 

seslendirilebilse bile, bu perdelerin alg›lanmas›ndaki kesinlik azalma e¤ilimi 

gösterir (Aktaran, Erol, 2007:39). Ayr›ca eserlerin kapsad›klar› oktav alanlar›n›n 

genifllemesiyle, el pozisyonundaki de¤iflimlerde de büyük atlamalar›n oldu¤u 

ç›kar›m› yap›labilir. Bu durumun da, eserin seslendirilmesindeki güçlüklere 

neden olabilece¤i söylenebilir.

Tablo 3.2’de, araflt›rma kapsam›na al›nan eserlerin "sekizlik nota de¤eri 

cinsinden uzunluklar›" ölçütüne göre puanlanmalar›ndan elde edilen veriler 

yer almaktad›r.

Tablo 3.2. Eserlerin Sekizlik Nota De¤eri Cinsinden Uzunluklar› Ölçütüne 

Göre Puan Da¤›l›mlar›

Besteci ve Solo Piyano Eserinin Ad›
Puanlar

Ahmed Adnan Saygun "Ninni"	 _		

Aytekin Albuz "Türkü"			 _

Bülent Tarcan "Küçük Efe"	 _		

‹lhan Baran "Söylefli"		 _	

‹lterifl Sun "Piyano ‹çin Parçalar" 1.eser	 _		

Muammer Sun "Köçekçemsi"			 _

Necdet Levent "Özlem"		 _	

Necil Kâz›m Akses "Minyatürler" 2. eser		 _	

Sayram Akdil "Alt› Piyano Parças›" 1. eser	 _		

Ulvi Cemal Erkin "Ka¤n›"	 _

1 2 3

1 Puan: 1-150 Sekizlik Nota, 2 Puan: 150-300 Sekizlik Nota 
3 Puan: 300-450 Sekizlik Nota
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Tablo 3.2’deki verilerde görülebilece¤i gibi, Ahmed Adnan Saygun’un 
"Ninni", Bülent Tarcan’›n "Küçük Efe", ‹lterifl Sun’un Piyano ‹çin Parçalar›ndan 
ve Sayram Akdil’in Alt› Piyano Parças›ndan 1.eserleri ile Ulvi Cemal Erkin’in 
"Ka¤n›" isimli eseri, 1-150 sekizlik nota de¤eri aras›nda de¤iflebilen 
uzunluktad›rlar. Ölçütte belirlenen sekizlik nota de¤eri cinsindeki puan aral›klar›na 
göre bu eserler, "1 puan" ile puanlanm›fllard›r. ‹lhan Baran’›n "Söylefli", Necdet 
Levent’in "Özlem" isimli eserleri ile Necil Kâz›m Akses’in Minyatürlerinden 
2. eserinin uzunlu¤u da yine 150-300 sekizlik nota de¤eri aras›nda de¤iflmektedir. 
Bu eserler de "2 puan" ile puanlanm›fllard›r. Aytekin Albuz’un "Türkü" ve 
Muammer Sun’un "Köçekçemsi" isimli eserlerinin ise 300 – 450 sekizlik nota 
de¤eri aras›nda de¤iflen bir uzunlu¤a sahip olduklar› anlafl›lmaktad›r. Bu eserler 
de, yine ölçütte belirlenen sekizlik nota de¤eri cinsinden puan aral›klar›na göre 
"3 puan" ile puanlanm›fllard›r. Eserlerin uzunluklar›, her bir eserin ölçü 
göstergeleri göz önünde bulunduruldu¤unda, ortak bir paydada eflitlenebilecekleri 
sekizlik nota de¤eri cinsinden hesaplanm›flt›r. Sekizlik nota de¤eri cinsinden 
hesaplanmas›, eser uzunluklar› aras›nda karfl›laflt›rmalar›n yap›labilmesi aç›s›ndan 
da gerekli görülmüfltür.

Verilerden, eserlerin uzunluklar› artt›kça, verilen puanlar›n da artt›klar› 
anlafl›lmaktad›r. Bu durumda, uzun bir eserin seslendirilmesinin, k›sa bir eserin 
seslendirilmesinden "daha fazla dikkat, konsantrasyon gerektirdi¤inden" 
güçleflebilece¤i söylenebilir. Nitekim, piyano e¤itiminin ilk y›llar›nda k›sa 
süreli eserlerin seslendirilmesi tercih edilirken, seviye ilerledikçe daha uzun 
soluklu eserlerin seçildi¤i gözlenmektedir.

Tablo 3.3’te, araflt›rma kapsam›na al›nan eserlerin "armonik/yatay 
dokular›ndaki yo¤unluklar›" ölçütüne göre puanlanmalar›ndan elde edilen 
veriler yer almaktad›r.
Tablo 3.3. Eserlerin Armonik/ Yatay Dokular›ndaki Yo¤unluklar› Ölçütüne 

Göre Puan Da¤›l›mlar›

Besteci ve Solo Piyano Eserinin Ad›
Puanlar

Ahmed Adnan Saygun "Ninni"	 _		

Aytekin Albuz "Türkü"			 _

Bülent Tarcan "Küçük Efe"		 _	

‹lhan Baran "Söylefli"		 _	

‹lterifl Sun "Piyano ‹çin Parçalar" 1.eser		 _	

Muammer Sun "Köçekçemsi"		 _	

Necdet Levent "Özlem"		 _	

Necil Kâz›m Akses "Minyatürler" 2. eser			 _

Sayram Akdil "Alt› Piyano Parças›" 1. eser		 _	

Ulvi Cemal Erkin "Ka¤n›"		 _

1 2 3

1 Puan: 2–3 Ses Partili/ Paralel Ses, 2 Puan: 4–5 Ses Partili/ Paralel Ses,
3 Puan: 6 –7 Ses Partili/ Paralel Ses
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Tablo 3.3’teki verilerden, Ahmed Adnan Saygun’un "Ninni" isimli 
eserinin 2 ya da 3 ses partili (2 ya da 3 sesin bir arada seslendirildi¤i) bir eser 
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ölçütte belirlenen puan aral›klar›na göre bu eser, "1 
puan" ile puanlanm›flt›r. Bülent Tarcan’›n "Küçük Efe", ‹lhan Baran’›n "Söylefli", 
Muammer Sun’un "Köçekçemsi", Necdet Levent’in "Özlem", Ulvi Cemal 
Erkin "Ka¤n›" isimli eserleri ile ‹lterifl Sun’un Piyano ‹çin Parçalar›ndan ve 
Sayram Akdil’in Alt› Piyano Parças›ndan 1. eserleri ise tabloda da görülebilece¤i 
gibi, 4 ya da 5 ses partisine/ 4 ya da 5 sesli akora kadar art›fl gösterebilen 
yap›daki eserlerdir. Ölçütte belirlenen puan aral›klar›na göre bu eserler de, "2 
puan" ile puanlanm›fllard›r. Aytekin Albuz’un "Türkü" ve Necil Kâz›m Akses’in 
Minyatürlerinden 2. eseri ise 6 ya da 7 ses partisine/ 6 ya da 7 sesli akora kadar 
art›fl gösterebilen yap›lara sahiptirler. Yine ölçütte belirlenen puan aral›klar›na 
göre bu eserler de, "3 puan" ile puanlanm›fllard›r. 

Verilerden, eserlerin armonik/yatay dokular›ndaki yo¤unluklar›nda1 

art›fl oldukça, verilen puanlar›n da artt›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu durum, eserlerin 
ses partilerinde/ akor seslerinde art›fl oldukça, her bir sesin bir arada 
seslendirilmesinin de güçleflebilece¤i düflüncesinden ileri gelmektedir. Nitekim 
ayn› anda seslendirilen ses say›s›nda art›fl oldukça, armonik dokulu eserlerde, 
sesler aras›nda dengelerin sa¤lanabilmesinin, yatay dokulu eserlerde de, bir 
arada seslendirilen partilerden eserin temas›n›n bulundu¤u ses partisi ya da 
partilerinin ön plana ç›kart›lmalar›n›n güçleflti¤i gözlenmektedir.
Tablo 3.4. Eserlerin Ölçü Göstergelerinin Özellikleri Ölçütüne Göre Puan 

Da¤›l›mlar›

1	 Bu ölçütte eserlerin armonik/ yatay dokular›ndaki yo¤unluklar›, ayn› anda	
seslendirilen azami (maksimum) ses say›s› dikkate al›narak belirlenmifltir.

Besteci ve Solo Piyano Eserinin Ad›
Puanlar

Ahmed Adnan Saygun "Ninni"	 _		

Aytekin Albuz "Türkü"			 _

Bülent Tarcan "Küçük Efe"		 _	

‹lhan Baran "Söylefli"	 _		

‹lterifl Sun "Piyano ‹çin Parçalar" 1.eser	 _		

Muammer Sun "Köçekçemsi"		 _	

Necdet Levent "Özlem"	 _		

Necil Kâz›m Akses "Minyatürler" 2. eser		 _	

Sayram Akdil "Alt› Piyano Parças›" 1. eser	 _		

Ulvi Cemal Erkin "Ka¤n›"	 _

1 2 3

1 Puan: Basit Ölçü Göstergelerinden Birinin Kullan›lmas›, 2 Puan: Aksak Ölçü 
Göstergelerinin ya da Birden Fazla Ölçü Göstergesinin Bir Arada Kullan›lmas›, 
3 Puan: Aksak Ölçü Göstergelerinin ve Birden Fazla Ölçü Göstergesinin Bir 
Arada Kullan›lmas›

M. Ayd›ner/ Türk Solo Piyano Eserlerinin Zorluk Düzeylerinin       231



Tablo 3.4’te, araflt›rma kapsam›na al›nan eserlerin "ölçü göstergelerinin 
özellikleri" ölçütüne göre puanlanmalar›ndan elde edilen veriler yer almaktad›r.

Tablo 3.4’teki verilerden, Ahmed Adnan Saygun’un "Ninni", ‹lhan 
Baran’›n "Söylefli",  ‹lterifl Sun’un Piyano ‹çin Parçalar›ndan 1. eseri, Necdet 
Levent’in "Özlem", Sayram Akdil’in Alt› Piyano Parças›ndan 1. eseri ve Ulvi 
Cemal Erkin’in "Ka¤n›" isimli eserlerinin 2/4’lük, 4/4’lük gibi basit ölçü 
göstergelerinin kullan›ld›¤› eserler olduklar› anlafl›lmaktad›r. Belirtilen özellikleri 
nedeniyle, bu eserler "1 puan" ile puanlanm›fllard›r.  Bülent Tarcan’›n "Küçük 
Efe", Muammer Sun’un "Köçekçemsi" isimli eserleri ile Necil Kâz›m Akses’in 
Minyatürlerinden 2. eseri ise aksak ölçülerin kullan›ld›¤› ya da birden fazla 
ölçü göstergesinin bir arada kullan›ld›¤› eserlerdir. Bu eserler, belirtilen özellikleri 
nedeniyle "2 puan" ile puanlanm›fllard›r. Aytekin Albuz’un "Türkü" isimli eseri 
ise hem aksak ölçülerin, hem de birden fazla ölçü göstergesinin bir arada 
kullan›ld›¤› bir eserdir. Bu eser de, yine belirtilen özellikleri nedeniyle "3 puan" 
ile puanlanm›flt›r.

Verilerden, eserlerin ölçü göstergelerinin kullan›mlar›ndaki karmafl›kl›k 
artt›kça, verilen puanlar›n da artt›¤›n› söylemek mümkündür. Nitekim tezin 
deney grubunda yer alan ve aksak ölçülü eserleri seslendiren ö¤rencilerde, 
basit ölçü göstergeli eserleri seslendiren ö¤rencilere oranla "ölçü göstergesine 
göre seslendirebilme" davran›fl› daha geç gözlenebilmifltir. Ayn› flekilde birden 
fazla ölçü rakam›n›n bir arada kullan›ld›¤› bir eser olan "Köçekçemsi" de 2 
zamanl› bir basit ölçü göstergesinden 3 zamanl› bir basit ölçü göstergesine 
geçifllerde, seslendirme güçlüklerinin yafland›¤› görülmüfltür. Hem aksak 
ölçülerin hem de birden fazla ölçü göstergesinin bir arada kullan›ld›¤› "Türkü" 
isimli eserin ise –bahsi geçen her iki özelli¤i de içerdi¤inden- daha fazla 
seslendirme güçlü¤ü tafl›d›¤› söylenebilir.

Tablo 3.5’te, araflt›rma kapsam›na al›nan eserlerin "kullan›lan ritim 
kal›plar›n›n say›lar›" ölçütüne göre puanlanmalar›ndan elde edilen veriler yer 
almaktad›r.

Tablo 3.5’teki verilerden, Ahmed Adnan Saygun’un "Ninni", ‹lhan 
Baran’›n "Söylefli", ‹lterifl Sun’un Piyano ‹çin Parçalar›ndan 1. eseri ve Ulvi 
Cemal Erkin’in "Ka¤n›"  isimli eserlerinin 5 – 15 ritim kal›b› aras›nda de¤iflebilen 
bir ritmik çeflitlili¤e sahip olduklar› anlafl›lmaktad›r. Bu eserler, ölçütte belirlenen 
puan aral›klar›na göre "1 puan" ile puanlanm›fllard›r.  Bülent Tarcan’›n "Küçük 
Efe", Necdet Levent’in "Özlem" isimli eserleri ile  Necil Kâz›m Akses’in 
Minyatürlerinden 2. eseri ve  Sayram Akdil’in Alt› Piyano Parças›ndan 1. eseri 
de, 15 – 25 ritim kal›b› aras›nda de¤iflebilen bir ritmik çeflitlili¤e sahiptirler.
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2	 Ölçütte eserlerde kullan›lan ritim kal›plar›n›n belirlenmesi, ritmik çeflitlilik	
artt›kça eserin ö¤renilmesinin de güçleflebilece¤i düflüncesinden ileri gelmektedir.

Bu eserler de, ölçütte belirlenen puan aral›klar›na göre "2 puan" ile 
puanlanm›fllard›r. Aytekin Albuz’un "Türkü" ve Muammer Sun’un "Köçekçemsi" 
isimli eserleri ise 25-35 ritim kal›b› aras›nda de¤iflen bir ritmik çeflitliliktedirler. 
Bu eserler de, yine ölçütte belirlenen puan aral›klar›na göre "3 puan" ile 
puanlanm›fllard›r.

Verilerden, eserlerde kullan›lan ritim kal›plar›n›n say›lar› artt›kça, ritmik 
çeflitliliklerinin de artt›¤› ve dolay›s›yla verilen puanlar›n da bu art›flla do¤ru orant› 
gösterdi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu durumda, bir eserin ritmik çeflitlili¤i artt›kça eserin ritim 
kümelerinin ö¤renilebilmesinin "daha fazla donan›m› ve süreci gerektirdi¤inden" 
güçleflebilece¤i söylenebilir.

Tablo 3.6’da, araflt›rma kapsam›na al›nan eserlerin "kullan›lan nota/sus 
de¤erlerinin çeflitlilikleri" ölçütüne göre puanlanmalar›ndan elde edilen veriler yer 
almaktad›r.

Tablo 3.6’daki verilerden, Ahmed Adnan Saygun’un "Ninni" isimli eseri ile 
‹lterifl Sun’un Piyano ‹çin Parçalar›ndan 1. eseri ve Ulvi Cemal Erkin’in "Ka¤n›" isimli 
eserinin 2 – 6 çeflit aras›nda de¤iflebilen nota/sus de¤erlerini içerdikleri anlafl›lmaktad›r. 
Bu eserler, ölçütte belirlenen puan aral›klar›na göre "1 puan" ile puanlanm›fllard›r. 
Aytekin Albuz’un "Türkü", Bülent Tarcan’›n "Küçük Efe", Muammer Sun’un 
"Köçekçemsi", Necdet Levent’in "Özlem" isimli eserleri ile Necil Kâz›m Akses’in 
Minyatürlerinden 2. eseri ve Sayram Akdil’in Alt› Piyano Parças›ndan 1. eseri de, 7 
– 11 çeflit aras›nda de¤iflebilen nota/sus de¤erlerini içermektedirler. Bu eserler de,

Tablo 3.5. Eserlerin Kullan›lan Ritim Kal›plar›n›n Say›lar› Ölçütüne Göre 
Puan Da¤›l›mlar›2

Besteci ve Solo Piyano Eserinin Ad›
Puanlar

Ahmed Adnan Saygun "Ninni"	 _		

Aytekin Albuz "Türkü"			 _

Bülent Tarcan "Küçük Efe"		 _	

‹lhan Baran "Söylefli"	 _		

‹lterifl Sun "Piyano ‹çin Parçalar" 1.eser	 _		

Muammer Sun "Köçekçemsi"			 _

Necdet Levent "Özlem"		 _	

Necil Kâz›m Akses "Minyatürler" 2. eser		 _	

Sayram Akdil "Alt› Piyano Parças›" 1. eser		 _	

Ulvi Cemal Erkin "Ka¤n›"	 _

1 2 3

1 Puan: 5 – 15 Ritim Kal›b›, 2 Puan: 15 – 25 Ritim Kal›b›, 
3 Puan: 25 – 35 Ritim Kal›b›
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Besteci ve Solo Piyano Eserinin Ad›
Puanlar

Ahmed Adnan Saygun "Ninni"	 _		

Aytekin Albuz "Türkü"		 _	

Bülent Tarcan "Küçük Efe"		 _	

‹lhan Baran "Söylefli"			 _

‹lterifl Sun "Piyano ‹çin Parçalar" 1.eser	 _		

Muammer Sun "Köçekçemsi"		 _	

Necdet Levent "Özlem"		 _	

Necil Kâz›m Akses "Minyatürler" 2. eser		 _	

Sayram Akdil "Alt› Piyano Parças›" 1. eser		 _	

Ulvi Cemal Erkin "Ka¤n›"	 _

1 2 3

1 Puan: 2- 6 Çeflit Nota/Sus De¤eri, 2 Puan: 7-11 Çeflit Nota/

Sus De¤eri, 3 Puan: 12-16 Çeflit Nota/Sus De¤eri

ölçütte belirlenen puan aral›klar›na göre " 2 puan" ile puanlanm›fllard›r. ‹lhan Baran’›n 

"Söylefli" isimli eseri ise 12-16 çeflit aras›nda de¤iflen nota/sus de¤erini içermektedir. 

Bu eser ise "3 puan" ile puanlanm›flt›r.

Tablo 3.6. Eserlerin Kullan›lan Nota/Sus De¤erlerinin Çeflitlilikleri Ölçütüne 
Göre Puan Da¤›l›mlar›

Verilerden, eserlerin içerdikleri nota/sus de¤erleri çeflitlerinin say›s› 
artt›kça, verilen puanlar›n da artt›¤› anlafl›lmaktad›r. Nota/sus de¤erlerinin 
çeflitlilikleri artt›kça, eserlerin ritmik karmafl›kl›klar›n›n da artabilece¤i 
düflünülmektedir. Bu durumunda, eserin ritmik çözümlemelerinin yap›lmas›n› 
güçlefltirebilece¤inden, bir tak›m seslendirme güçlüklerine neden olabilece¤i 
söylenebilir.

Tablo 3.7’de, araflt›rma kapsam›na al›nan eserlerin "içerdikleri temel 
piyano tekniklerinin say›lar›"3 ölçütüne göre puanlanmalar›ndan elde edilen 
veriler yer almaktad›r.

3	 Ölçütte dikkate al›nan temel piyano teknikleri: legato çal›fl, non legato çal›fl	
(staccato ve portato çal›fl da bu bafll›kta de¤erlendirilmifltir), dizi tekni¤i, akor	
tekni¤i, arpej tekni¤i, oktav tekni¤idir. Bir eser bir ya da daha fazla temel	
piyano tekni¤ini içerebildi¤inden, teknikler aras›ndaki güçlükler	
de¤erlendirilmemifltir. Temel piyano teknikleri niceliksel olarak ele al›nm›flt›r.
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Besteci ve Solo Piyano Eserinin Ad›
Puanlar

Ahmed Adnan Saygun "Ninni"	 _		

Aytekin Albuz "Türkü"			 _

Bülent Tarcan "Küçük Efe"		 _	

‹lhan Baran "Söylefli"		 _	

‹lterifl Sun "Piyano ‹çin Parçalar" 1.eser		 _	

Muammer Sun "Köçekçemsi"			 _

Necdet Levent "Özlem"	 _		

Necil Kâz›m Akses "Minyatürler" 2. eser			 _

Sayram Akdil "Alt› Piyano Parças›" 1. eser	 _		

Ulvi Cemal Erkin "Ka¤n›"		 _

1 2 3

1 Puan: 1 – 2 Temel Piyano Tekni¤i,  2 Puan: 3 – 4 Temel Piyano Tekni¤i,

3 Puan: 5 – 6 Temel Piyano Tekni¤i

Tablo 3.7’deki verilerden, Ahmed Adnan Saygun’un "Ninni" ve Necdet 
Levent’in "Özlem" isimli eserleri ile Sayram Akdil’in Alt› Piyano Parças›ndan 
1. eserinin 1 ya da 2 temel piyano tekni¤ini içeren eserler olduklar› 
anlafl›lmaktad›r. Ölçütte belirlenen puan aral›klar›na göre bu eserler, "1 puan" 
ile puanlanm›fllard›r. Bülent Tarcan’›n "Küçük Efe", ‹lhan Baran’›n "Söylefli", 
‹lterifl Sun’un Piyano ‹çin Parçalar›ndan 1. eseri ve Ulvi Cemal Erkin "Ka¤n›" 
isimli eseri de, 3 ya da 4 temel piyano tekni¤ini içermektedirler. Bu eserler de, 
ölçütte belirlenen puan aral›klar›na göre "2 puan" ile puanlanm›fllard›r. Aytekin 
Albuz’un "Türkü" ve Muammer Sun’un "Köçekçemsi" isimli eserleri ile Necil 
Kâz›m Akses’in Minyatürlerinden 2. eseri ise 5 ya da 6 temel piyano tekni¤ini 
içermektedirler. Bu eserler de, yine ölçütte belirlenen puan aral›klar›na göre 
"3 puan" ile puanlanm›fllard›r. 

Verilerden, eserlerin içerdikleri temel piyano tekni¤i say›lar› artt›kça 
verilen puanlar›n da artt›¤› söylenebilir. Bir eserin içerdi¤i temel piyano tekni¤i 
say›s› artt›kça, "daha fazla bilgi, donan›m ve beceriye sahip olunmas›n› 
gerektirdi¤inden" seslendirme güçlü¤ünün de artabilece¤i düflünülmektedir.

Tablo 3.8’de, araflt›rma kapsam›na al›nan eserlerin "içerdikleri el 
pozisyonu de¤iflimleri" ölçütüne göre puanlanmalar›ndan elde edilen veriler 
yer almaktad›r.

Tablo 3.7. Eserlerin ‹çerdikleri Temel Piyano Tekniklerinin Say›lar› 
Ölçütüne Göre Puan Da¤›l›mlar›
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Besteci ve Solo Piyano Eserinin Ad›
Puanlar

Ahmed Adnan Saygun "Ninni"	 _		

Aytekin Albuz "Türkü"			 _

Bülent Tarcan "Küçük Efe"		 _	

‹lhan Baran "Söylefli"		 _	

‹lterifl Sun "Piyano ‹çin Parçalar" 1.eser		 _	

Muammer Sun "Köçekçemsi"			 _

Necdet Levent "Özlem"		 _	

Necil Kâz›m Akses "Minyatürler" 2. eser			 _

Sayram Akdil "Alt› Piyano Parças›" 1. eser		 _	

Ulvi Cemal Erkin "Ka¤n›"			 _

1 2 3

1 Puan: Seyrek S›kl›kta De¤iflim, 2 Puan: Orta S›kl›kta De¤iflim, 
3 Puan: Büyük S›kl›kta De¤iflim

Tablo 3.8. Eserlerin ‹çerdikleri El Pozisyonu De¤iflimleri Ölçütüne Göre Puan 

Da¤›l›mlar›

Tablo 3.8’deki verilerden, Ahmed Adnan Saygun’un "Ninni" isimli 
eserinin seslendirilmesinde, el pozisyonunda "seyrek s›kl›kta" ifadesiyle 
nitelendirebilece¤imiz bir de¤iflimin oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ölçütte belirlenen 
derecelendirme ifadesine göre bu eser, "1 puan" ile puanlanm›flt›r. Bülent 
Tarcan’›n "Küçük Efe", ‹lhan Baran’›n "Söylefli", Necdet Levent’in "Özlem" 
isimli eserleri ile ‹lterifl Sun’un Piyano ‹çin Parçalar›ndan ve Sayram Akdil’in 
Alt› Piyano Parças›ndan 1. eserlerinde de, el pozisyonunda "orta s›kl›kta" bir 
de¤iflimin oldu¤u söylenebilir. Bu eserler de, ölçütte belirlenen derecelendirme 
ifadesine göre "2 puan" ile puanlanm›fllard›r. Aytekin Albuz’un "Türkü", 
Muammer Sun’un "Köçekçemsi", Ulvi Cemal Erkin’in "Ka¤n›" isimli eserleri 
ile Necil Kâz›m Akses’in Minyatürlerinden 2. eserinde ise el pozisyonunun 
büyük s›kl›kla de¤iflim gösterdi¤ini söylemek mümkündür. Bu eserler de yine 
ölçütte belirlenen derecelendirme ifadesine göre "3 puan" ile puanlanm›fllard›r. 
Ayr›ca bu eserlerde, el pozisyonu de¤iflimlerinde daha büyük s›çray›fllar›n 
oldu¤u görülmektedir. Örne¤in, Ulvi Cemal Erkin’in "Ka¤n›" isimli eserinde, 
13 ile 21. ölçüler aras›nda, sol el 2 oktav› aflan bir aral›kla sa¤ el ile çapraz 
konuma geçmekte ve el pozisyonundaki de¤iflmeler büyük s›kl›kla devam 
etmektedir.
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Verilerden, eserlerin içerdi¤i el pozisyonlar› de¤iflimleri artt›kça ve bu 
de¤iflimlerdeki mesafeler büyüdükçe, verilen puanlar›n da artt›¤›n› söylemek 
mümkündür. El pozisyonundaki de¤iflimler artt›kça ve bu de¤iflimlerdeki 
mesafeler büyüdükçe, göz-parmak-el-kol-kulak-beyin iflbirli¤i güçleflmektedir. 
Bu durumun da, eserin yeterince temiz ve temposunun aksat›lmadan 
seslendirilmesini güçlefltirebilece¤i düflünülmektedir.

Nitekim Erol’un (2007:41), "Nihavent Ezgilerin ‹statistiksel Metotlara 
Dayal› Olarak Kemana Uygunlu¤unun Belirlenmesi" isimli doktora tezinde 
de, yukar›da bahsedilenleri destekler nitelikte bir çal›flma yap›lm›flt›r. Çal›flmada, 
nihavent makam› ezgilerinin duyum ve çal›nabilirlik bak›m›ndan ezgisel zorluk 
derecelerini belirlemek amac›yla, standart sapmaya dayal› bir ölçek gelifltirilmifltir. 
Standart sapma, notalar aras›ndaki mesafelerin dar ya da genifl olma durumlar›n›n 
belirlenmesi için kullan›lm›flt›r. Bir ezgide hesaplanan standart sapma de¤erinin 
düflük olmas›, ezgide kullan›lan aral›klar›n dar oldu¤unu, yüksek olmas› ise 
ezgide kullan›lan aral›klar›n genifl oldu¤unu göstermektedir. Ölçek, bir ezgide 
hesaplanan standart sapma de¤eri yükseldikçe, ezginin keman ile 
seslendirilmesindeki zorluk derecesinin de artaca¤› hipotezinde temellenmektedir. 
Hipotezi test etmek amac›yla Gazi Üniversitesi Müzik Ö¤retmenli¤i Anabilim 
Dal›’nda 2005 – 2006 E¤itim – Ö¤retim y›l›nda ö¤renim görmekte olan 40 
keman ö¤rencisinden, standart sapma de¤erleri hesaplanan ezgilerin keman ile 
seslendirilmeleri aç›s›ndan, zorluk derecelerini belirlemeleri istenmifltir. 
Ö¤rencilerden al›nan cevaplarla, ölçekten elde edilen sonuçlar aras›nda yüksek 
bir korelasyon bulunmufltur.

Tablo 3.9. Eserlerin Zorluk – Kolayl›k Düzeylerine ‹liflkin Da¤›l›mlar

Besteci ve Solo Piyano Eserinin Ad›

Ahmed Adnan Saygun "Ninni"	 1,00	 1,00	 1,00

Aytekin Albuz "Türkü"	 2,00	 3,00	 2,87

Bülent Tarcan "Küçük Efe"	 1,00	 2,00	 1,75

‹lhan Baran "Söylefli"	 1,00	 3,00	 1,87

‹lterifl Sun "Piyano ‹çin Parçalar" 1.eser	 1,00	 2,00	 1,50

Muammer Sun "Köçekçemsi"	 2,00	 3,00	 2,62

Necdet Levent "Özlem"	 1,00	 2,00	 1,62

Necil Kâz›m Akses "Minyatürler" 2. eser	 2,00	 3,00	 2,37

Sayram Akdil "Alt› Piyano Parças›" 1. eser	 1,00	 2,00	 1,50

Ulvi Cemal Erkin "Ka¤n›"	 1,00	 3,00	 1,50

KOLAY

ZOR

ORTA

ZORLUKTA

ORTA

ZORLUKTA

KOLAY

ZOR

KOLAY

ZOR

KOLAY

KOLAY

Min. Max. X Düzeyler

Min: Ölçütlerden Al›nan En Düflük Puan, Max: Ölçütlerden Al›nan En
Yüksek Puan,  X: Ölçütlerden Al›nan Puanlar›n Ortalamas›
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Tablo 3.9’daki verilerin çözümlenmesiyle elde edilen bulgulardan, 
Ahmed Adnan Saygun’un "Ninni", Necdet Levent’in "Özlem", Ulvi Cemal 
Erkin’in "Ka¤n›"  isimli eserleri ile ‹lterifl Sun’un Piyano ‹çin Parçalar›ndan 
ve Sayram Akdil’in Alt› Piyano Parças›ndan 1.  eserlerinin, "kolay" düzeydeki 
eserler olduklar› anlafl›lmaktad›r. Bu bak›mdan bahsi geçen eserlerin, birbirlerine 
denk düzeylerdeki eserler olduklar› söylenebilir.  Bülent Tarcan’›n "Küçük 
Efe" ve ‹lhan Baran’›n "Söylefli" isimli eserleri ise ölçekten al›nan sonuçlara 
göre "orta zorluktaki" eserlerdir. Yine bulgulardan, Aytekin Albuz’un "Türkü" 
ve Muammer Sun’un "Köçekçemsi" isimli eserleri ile Necil Kâz›m Akses’in 
Minyatürlerinden 2. eserlerinin "zor" düzeydeki eserler olduklar›n› söylemek 
mümkündür. 

8 ölçütten oluflan bu ölçekten al›nan sonuçlar, ayr›ca, 2007-2008 
E¤itim-Ö¤retim y›l›nda Gazi Üniversitesi Gazi E¤itim Fakültesi Güzel Sanatlar 
E¤itimi Bölümü Müzik E¤itimi Anabilim Dal›’nda görev yapan 5 piyano 
ö¤retim üyesinin görüfllerine baflvurularak da test edilmifltir. Piyano ö¤retim 
üyelerinden araflt›rma kapsam›na al›nan bu 10 eseri ders verdikleri toplam 26 
ö¤rencinin düzeylerine göre s›n›fland›rmalar› istenmifltir. Buna göre, Ninni, 
Özlem, Ka¤n›  ile ‹lterifl Sun’un Piyano ‹çin Parçalar›ndan ve Sayram Akdil’in 
Alt› Piyano Parças›ndan 1.  eserleri, "kolay düzeydeki eserleri seslendirebilecek 
ö¤renciler" için seçilmifltir. Küçük Efe ve Söylefli isimli eserler ise "orta 
zorluktaki eserleri seslendirebilecek ö¤renciler" için seçilmifltir. Türkü ve 
Köçekçemsi isimli eserler ile Necil Kâz›m Akses’in Minyatürlerinden 2. eseri 
de "zor düzeydeki eserleri seslendirebilecek ö¤renciler" için seçilmifltir. Ayr›ca, 
piyano ö¤retim üyeleri, araflt›rman›n örneklem grubunu oluflturan bu eserlerin, 
hangilerinin daha kolay/hangilerin daha zor oldu¤u konusundaki k›yaslamalar›, 
ölçekten al›nan sonuçlarla benzer flekilde yapm›fllard›r. 

SONUÇ

Bu araflt›rman›n sonuçlar›na göre, "zorluk-kolayl›k ölçe¤i" modelinde 
belirlenen ölçütler flunlard›r: Eserlerin ses alanlar›, eserlerin (8’lik nota de¤eri 
cinsinden uzunluklar›), eserlerin armonik/yatay dokular›ndaki yo¤unluklar›, 
eserlerin ölçü göstergelerinin özellikleri, eserlerde kullan›lan ritim kal›plar›n›n 
say›lar›, eserlerde kullan›lan nota/sus de¤erlerinin çeflitlili¤i, eserlerin içerdikleri 
temel piyano tekniklerinin say›lar›, eserlerin içerdikleri el pozisyonu de¤iflimleri. 
Bu ölçütlere göre, örneklem grubunu oluflturan eserler 1, 2 ya da 3 puanlar›ndan 
birisiyle puanlanarak de¤erlendirilmifllerdir. (*Ölçütlerde belirlenen puan 
aral›klar› için bkz. Tablo 2.1). Sonraki aflamada, her bir eser için verilen 
puanlar›n ortalamalar› al›nm›fl ve elde edilen sonuçlar üçlü derecelendirme
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ölçe¤ine göre "kolay (1-1,66 puan), orta zorlukta (1,67-2,33 puan) ve zor (2,34-
3,00 puan)" olmak üzere üç düzeyde s›n›fland›r›lm›flt›r. 

Bu s›n›fland›rmaya göre, örneklem grubunu oluflturan eserlerin kolay 
düzeyden zor düzeye do¤ru flu flekilde s›raland›klar› anlafl›lmaktad›r: 

1. Ahmed Adnan Saygun’un "Ninni" isimli eseri, 

2. ‹lterifl Sun’un Piyano ‹çin Parçalar›ndan ve Sayram Akdil’in Alt› 
Piyano Parças›ndan 1. eserleri ile Ulvi Cemal Erkin’in "Ka¤n›" isimli eseri, 

3. Necdet Levent’in "Özlem" isimli eseri, 

4. Bülent Tarcan’›n "Küçük Efe" isimli eseri, 

5. ‹lhan Baran’›n "Söylefli" isimli eseri, 

6. Necil Kâz›m Akses’in Minyatürlerinden 2. eseri, 

7. Muammer Sun’un "Köçekçemsi" isimli eseri, 

8. Aytekin Albuz’un "Türkü" isimli eseri. 

Ölçekten al›nan bu sonuçlar› test etmek amac›yla, 2007-2008 E¤itim-
Ö¤retim y›l›nda Gazi Üniversitesi Müzik E¤itimi Anabilim Dal›’nda görev 
yapan 5 piyano ö¤retim üyesinden, örneklem grubunu oluflturan eserleri zorluk 
düzeylerine göre s›n›fland›rmalar› istenmifltir. Sonuçta, ölçe¤e göre yap›lan 
s›n›fland›rmalar ile piyano ö¤retim üyelerinin s›n›fland›rmalar›n›n birbirini 
destekler nitelikte oldu¤u tespit edilmifltir (r=.90).

Araflt›rmada sunulabilecek öneriler ise flunlard›r: Türk solo piyano 
eserlerinin zorluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak gelifltirilen "zorluk 
- kolayl›k ölçe¤i"nden, baflka solo piyano eserlerinin düzeylerinin belirlenmesinde 
faydalan›labilir. Bu ölçek, daha fazla say›daki solo piyano eserini içeren 
örneklem grubu üzerinde yeniden denenebilir. Di¤er çalg›lar için bestelenen 
eserlerin zorluk düzeylerinin belirlenmesinde gelifltirilecek di¤er ölçeklerde, 
bu ölçekte belirlenen ölçütler kullan›labilir. Veri taban›nda çok say›da eserin 
bulundu¤u araflt›rmalarda, bu ölçütlerin her birinin s›nanmas› aflamas›nda, 
müzik analizinde sayma, gruplama, s›ralama, ortalama, standart sapma vb. 
ifllemleri çok k›sa sürelerde gerçeklefltirebilen yaz›l›mlardan faydalan›labilir.
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