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ÖZET

Bu araflt›rman›n amac›, Türk bestecilerinin solo piyano eserlerinin 
zorlukBu çal›flmada, Clementi'nin piyanist kimli¤i ve bu kimli¤in oluflturdu¤u 
müzikal durufl incelenmifltir. Clementi ile Mozart aras›ndaki tarihi düellonun 
sonuçlar› ve bu olay›n Beethoven üzerinden romantik bestecilere olan yans›malar› 
ayr›nt›l› bir biçimde ele al›nm›flt›r. Klasiklerle romantikler aras›ndaki geçifl 
sürecinde, piyanistik anlamda Clementi'nin oluflturdu¤u dilin hangi aç›lardan 
ne derece etkili oldu¤u maddeler halinde anlat›lm›flt›r. Clementi’nin ton, legato 
ve pedal anlay›fl› çerçevesinde ‹ngiliz piyanolar›n›n akustik yap›s› çerçevesinde 
oluflturdu¤u tekni¤in, 19. yüzy›ldaki romantik virtüöz piyanistli¤inin oluflmas› 
üzerindeki etkileri, bu çal›flman›n ana konusunu teflkil etmifltir. 
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ABSTRACT

This study examines the pianism of Clementi and his musical posture. 
The results of the historical duel between Clementine and Mozart and its 
reflections to romanticists via Beethoven are dealt with in detail. In the process 
of transition from classicists and romanticists, it was explained item by item 
how and to what extent Clementine's language as a pianist was effective. The 
technique that Clementine created in the frame of acoustic structure of English 
pianos in terms of ton, legato and pedal, and his influences on the constitution 
of romantic pianism of playing are the main themes of this study.
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***

G‹R‹fi

1752–1832 y›llar› aras›nda yaflam›fl ve hayat›n›n büyük bir k›sm›n› 
‹ngiltere'de geçirmifl olan ‹talyan as›ll› besteci Muzio Clementi, kendisinin 
öncülük etti¤i ve Cramer, Dussek ve Field gibi bestecilerden oluflan Londra 
ekolüyle, müzik tarihinde önemli bir rol oynam›flt›r. Ayn› zamanda besteci, flef, 
pedagog, yay›mc›, editör ve piyano üretimcili¤iyle öne ç›km›fl olan Clementi 
sadece kendi kufla¤›n› de¤il kendinden sonra gelecek olan bestecileri de ciddi 
bir biçimde etkilemifltir. Parmak ekolünün1 hâkim oldu¤u klavsen tekni¤inden 
yola ç›karak piyanonun kendine has t›n›sal ve teknik yap›s›na göre oluflturdu¤u 
yeni çal›fl stili; Cramer, Beethoven, Czerny, Liszt ve Chopin gibi besteciler 
üzerinden dönüflerek romantik piyano ekolünü ortaya ç›karm›flt›r (Dolge, 1972: 
140).

23 Ocak 1752’de Roma’da do¤mufl olan Clementi, üstün yetene¤iyle 
dikkatleri hemen üzerine toplam›flt›r. Dokuz yafl›ndayken kusursuz org çal›fl›yla 
Roma kiliselerinde ilgi görmeye bafllayan Clementi on iki yafl›na geldi¤inde 
çok sesli parçalar, oratoryo ve iki koro için missa bestelemifltir. Antonio Boroni 
ve Geatano Carpani’den dersler alan besteci, klavyeli çalg›larda daha etkin bir 
ö¤renim görmek amac›yla 1766’da, Peter Beckford’un giriflimi ve ailesinin de 
izniyle ‹ngiltere’ye gitmifltir. Do¤ufltan var olan müzik yetene¤ine Witshire’de 
gördü¤ü köklü e¤itim olanaklar› da eklenince, müzik dünyas›, ileride "piyanonun 
babas›" diye adland›r›lacak olan ilk virtüözünü kazanm›flt›r. 1774’de Londra’ya 
yerleflen Clementi, Kraliyet Tiyatrosu’nun yöneticili¤ine getirilmifltir. 1777–1780 
aras›, yine Londra’daki ‹talyan Tiyatrosu’nu yönetmifltir. 1780’de ç›kt›¤› turnede, 
Paris, Strasbourg, Münih ve Viyana’da, genifl ilgi uyand›ran konserler vermifltir. 
1781’de Viyana’da, ‹mparator II. Joseph’in iste¤i üzerine, kendinden yaflça 
küçük olmas›na karfl›n Mozart’la bir müzik yar›flmas›na girmek zorunda 
kalm›flt›r. 1784’de Londra’ya dönerek, bestecili¤inin yan› s›ra, orkestra yönetimi, 
müzik yay›mc›l›¤› ve piyano yap›m›yla da u¤raflm›flt›r. Ortak oldu¤u Longman 
ve Broderip flirketi iflas edince, 1799’da bu kez Longman ile ortaklafla yeni

1	 Tufllu çalg›lar tarihinde özellikle klavsen sanat›nda geçerli olan bir anlay›flt›r.	
El sabit bir biçimde tutularak sadece parmaklar›n çevikli¤iyle elde edilen bir	
tekniktir. Parmak ekolü, 18. yüzy›lda piyanonun bulunmas›yla önemini yitirmeye	
bafllam›flt›r. Bunun yerine önkol, üstkol, omuz ve tüm vücudu devreye sokarak	
yeni bir çal›fl stili oluflturan 19. yüzy›l romantiklerin anlay›fl› hâkim olmufltur	
(Harold Schonberg C., The Great Pianists.New York:Simon and Schuster 1987).
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bir flirket kurarak, yay›mc›l›k ve piyano yap›mc›l›¤› iflini beraber sürdürmüfltür. 
1802–1810 aras› y›llar›n› Rusya, Fransa, Avusturya ve ‹talya’da konserler 
vererek geçirmifltir. 1807’de Viyana’da Beethoven ile tan›flm›flt›r. Son y›llar›n›, 
yerleflti¤i Evesham’da, bestecilikle geçirmifltir. 10 Mart 1832’de Evesham’da 
ölmüfltür (Sözer, 1996: 169).

Clementi’nin 1779 y›l›nda yazd›¤› üç sonat, tufllu çalg›lar tarihinde 
bir dönüm noktas› olmufltur. Bu sonatlar, virtüöz2 piyano tekni¤ini ortaya koyan 
ilk örnekler olarak an›lm›fllard›r. Klavsen tekni¤iyle piyano tekni¤inin birbirinden 
ayr›larak farkl› kulvarlarda yer almas›, Clementi'nin yazd›¤› yüzden fazla 
sonat’la gerçekleflmifltir. Form aç›s›ndan ise, iki bölümlü klasik dönem ‹talyan 
sonatlar›na bir bölüm daha ekleyerek, sonat formunun geliflmesinde önemli bir 
rol oynam›flt›r (Ehrlich, 1990: 129).  

Genel olarak Clementi'nin müzikal kimli¤i sorguland›¤›nda akla üç 
önemli besteci gelir. Klavsendeki virtüözitesiyle Domenico Scarlatti, klasik 
dönem form anlay›fl› ve senfonileriyle Joseph Haydn, incelik, nezaket ve zerafet 
içerisindeki rokoko t›n›s›yla Johann Christian Bach’d›r (Loesser, 1990: 133). 
Piyano çal›fl tekni¤i aç›s›ndan üzerinde durulacak olan nokta, Scarlatti'deki 
virtüözitenin geliflerek Clementi'de hangi boyutta flekillendi¤idir. 

1. Clementi ve Mozart

1781 y›l›ndaki Kral II. Joseph'in iste¤i üzerine Clementi'yle Mozart 
aras›nda gerçeklefltirilen piyano düellosu, müzik tarihinde önemli bir hadisedir. 
Düellolar o dönemde saraylarda s›kça rastlanan, müzisyenlerin karfl›l›kl› 
at›flmalarla tüm yetenek ve maharetlerini sunduklar› yar›flmalard›r. Mozart-
Clementi, Beethoven-Steibelt, Liszt-Thalberg düellolar› bunlardan en önemlileri 
olmufllard›r. ‹ngiliz Ekolüyle, Avusturya ekolünün iki büyük temsilcisi birbirlerine 
galip gelebilmek için piyanodaki tüm ustal›klar›n› sergilemifllerdir. Önce 
do¤açtan bir prelüd çalmalar›, daha sonra Paisiello sonatlardan birisinin deflifresi 
ve son olarak da bu sonatlardan bir teman›n seçilerek iki piyanoda karfl›l›kl› 
do¤açlama yapmalar› istenmifltir. Mozart temay› gelifltirirken Clementi, Clementi 
temay› gelifltirirken de Mozart efllik yapm›flt›r. Yar›flman›n sonucunda kimin 
galip geldi¤i belli de¤ildir (Hildebrandt, 1988: 142). Baz› kaynaklar Clementi'nin 
üstün geldi¤ini yazm›fllard›r.

Ancak yar›flmay› izlemifl olan besteci Karl Ditters von Dittersdorf'un 
an› defterinde, sonuca dair önemli bir diyaloga rastlanm›flt›r:

2	 Müzik sanat›nda hüner, beceri ve ustal›k gerektiren çal›fl sanat› (‹rkin Aktüze,	
Ansiklopedik Müzik Sözlü¤ü, Pan Yay›nc›l›k 2003).
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"Joseph II: Mozart'›n çal›fl›n› dinlediniz mi?

 Dittersdorf: Daha önceden üç defa.

 Joseph II: Onu be¤eniyor musunuz?

 Dittersdorf: Evet, herkes onu be¤eniyor.

 Joseph II: Peki Clementi'yi dinlediniz mi?

 Dittersdorf: Evet dinledim.

Joseph II: Baz› kifliler O'nu Mozart'a tercih ediyor. Sizin görüflünüz 
nedir? Lütfen dürüst olun".

Dittersdorf: Clementi'nin çal›fl› sadece sanattan ibaret. Mozart'ta, sanat›n 
yan›nda lezzet de var.

Joseph II: Ben de ayn›s›n› söylemifltim".

Yar›flmadan sonra Clementi, Mozart'›n flark› söylercesine çal›fl›ndan 
ve dokunakl› ifadesinden etkilendi¤ini belirtmifltir. Mozart ise düflüncelerini 
flöyle dile getirmifltir:

"‹nan›lmaz bir klavsenci ama hepsi bu. Sa¤ eli müthifl becerikli. En 
iyi yapabildi¤i üçlüler. Buna karfl›n en ufak bir duygu yok; o daha çok bir 
mekaniker" (Gerig, 1990: 174).

‹leriki y›llarda Mozart, babas›na yazd›¤› mektuplardan birinde Clementi 
hakk›ndaki düflüncelerini, çok net bir biçimde ortaya koymufltur: 

"Clementi Sonat'larla ilgili k›z kardeflime söyleyece¤im birkaç cümle 
daha var. Bu sonatlar› duyan veya çalan herkes bilmelidir ki, kompozisyon 
olarak de¤ersiz eserlerdir. Alt›l›lar ve oktavlar d›fl›nda dikkate de¤er veya 
çarp›c› bir pasaja rastlanmaz. K›z kardeflimden rica ediyorum bu pasajlar› fazla 
çal›flmas›n. Çünkü sabit, pürüzsüz dokunuflu bozulabilir. Bunun yan›nda elinin 
do¤al hafifli¤ini, esnekli¤ini ve h›zl›l›¤›n› kaybedebilir. Farz et ki alt›l›lar› ve 
oktavlar› en h›zl› biçimde çalabiliyorsun.(bunu kimse yapamaz, Clementi bile). 
Ne kazanc›n olabilir ki bundan? Sadece vahfli bir k›y›m etkisi ya da her neyse. 
Clementi bir flarlatand›r, bütün ‹talyanlar gibi. Sonat'›n›n üzerine presto ya da 
prestissimo ve alla breve yaz›yor ancak kendisi 4/4'lük zamanda allegro h›z›nda 
çal›yor. Böyle yapt›¤›n› çok iyi biliyorum. En iyi yapt›¤› fley üçlü pasajlar›d›r; 
ama bunu gerçeklefltirmek için de Londra’dayken sabahtan akflama çal›fl›yordu. 
Üçlülerden baflka hiçbir fley yapamaz, hiçbir fley; çünkü en ufak bir ifade, lezzet 
ve duyguya sahip de¤ildir" (Schonberg, 1987: 120).
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Bu iki ekol, 18. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren geçerli olan birbirinden 
farkl› çal›fl stillerini temsil etmifllerdir. Bir tarafta ifadesi ve ince zevkiyle dikkat 
çeken Mozart; di¤er taraftan ise dolu bir t›n› içerisinde virtüözlü¤ü ön planda 
olan Clementi’dir.

2. Clementi’nin Tufle Anlay›fl›
    2.1. Avusturya ve ‹ngiliz Piyanolar›

Stillerin oluflmas›nda toplumsal koflullar›n, psikolojik anlamda besteciler 
üzerindeki etkisi tart›fl›lmazd›r. Bestecinin tarz›n› do¤rudan etkileyen di¤er bir 
unsur ise, çal›flt›klar› enstrümanlar›n mekanik ve akustik yap›lar›d›r. Piyanolar›n 
tuflesi3 ve ç›kard›¤› t›n›, piyano teknik tarihinin gelifliminde büyük rol 
oynam›flt›r.1770-80'lere kadar klavsen tekni¤i geçerlili¤ini sürdürmüfltür. Gerçi 
ilk piyano 1709 y›l›nda üretilmifltir ancak insanlar›n al›flmas› için neredeyse 
bir yüzy›l gerekmifltir. Klavsen tekni¤inde parmaklar›n h›zl›l›¤› ve çevikli¤i 
ön plandad›r. Kollar›n ve omuzlar›n kullan›m› sesi hiçbir flekilde etkilemez 
çünkü tufllara uygulanan bask›, sesin gürlü¤ünde bir de¤ifliklik yaratmaz. Bu 
yüzden klavsenin yap›s›, tufllu çalg›lar edebiyat›nda parmak ekolünün oluflmas›n› 
gerektirmifltir. Alman büyük piyano yap›mc›s› Silbermann'›n etkileriyle 
1750'lerden sonra Avusturya'da ortaya ç›kan Stein, Streicher, Walter, Schanz 
ve Graf gibi piyanolar, Mozart'›n tuflesini büyük oranda etkilemifltir. Avusturya-
Alman piyanolar›n›n en önemli özelli¤i; klavsen ekolünü devam ettirmesi, 
tufllar›n hafif olmas› ve güç gerektirmeyen bir parmak çevikli¤ini sa¤lamas›d›r. 
Bunun yan›nda enstrüman›n, tertemiz, homojen, ancak düflük bir t›n›s› vard›r. 
Mozart'›n kendi deyimiyle piyano pasajlar›n›n ya¤ gibi akmas›, süratli fakat 
temiz bir flekilde devinmesi ve bunlar›n rokoko stiline has incelik ve zarafet 
içinde sunulmas›, çal›flt›¤› piyanolar›n akustik ortamlar›yla birebir iliflkilidir 
(Schonberg,1987: 69).

1760'lara gelindi¤inde Johannes Zumpe adl› Alman piyano yap›mc›s› 
Londra'ya göç etmifltir. Burada ‹sviçreli klavsen yap›mc›s› Shudi'nin hizmetinde, 
döneminin çok popüler hale gelen kare piyanolar›n›n yap›m›n› üstlenmifllerdir. 
Daha sonra ‹skoçyal› piyano yap›mc›s› Broadwood'›n kat›l›m›yla önce " Shudi 
ve Broadwood", Shudi'nin ölümüyle "Broadwood ve O¤ullar›", orijinal ismiyle 
"Broadwood and Sons" olarak büyük bir kurulufl haline gelmifllerdir. Broadwood

3	 Klavyeli çalg›da ses ç›karmak için dokunulan, piyanoda beyaz renklileri tam	
ses ve siyahlar› yar›m ses veren plakalara tufl denir. Tufle ise tufllara dokunmayla	
ilgilidir. Konumuz itibariyle Clementi’nin tuflesiyle anlat›lmak istenen, Clementi’nin	
tufllara hangi flekilde bast›¤› nas›l bir yöntem uygulad›¤›d›r (‹rkin Aktüze,	
Ansiklopedik Müzik Sözlü¤ü, Pan Yay›nc›l›k 2003).
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piyanolar›n›n mekanik özelliklerinin ortaya ç›kard›¤› t›n›, Clementi'nin tekni¤inin 
flekillenmesinde çok etkili olmufltur. Viyana piyanolar›yla k›yasland›¤›nda 
tellerin uzun ve üçer   adet olmas›, çekiçlerin kal›n ve güçlü olmas›, dinamik 
olarak hacimli ve yüksek bir t›n›y› ortaya ç›kar›yordu. Di¤er önemli bir özellik, 
tufl mekanizmas›n›n a¤›rl›¤› dolay›s›yla legato4 ve cantabile5 çal›fla çok yatk›n 
olmas›yd› (Dolge, 1972: 140).

Parmak ekolünden modern tekni¤e geçiflte, ‹ngiliz piyanolar›n›n 
yaratt›¤› etki tart›fl›lmaz. Çünkü 19. yüzy›ldaki romantik stil, büyük ton ve 
cantabile üzerine kuruludur. ‹ngiliz piyanolar›n›n dolu t›n›s› ve legato'ya yatk›n 
tuflesi, Clementi'nin gösteriflli tekni¤iyle birleflince ortaya ilk defa gerçek bir 
piyano virtüözü ç›km›flt›r. Beethoven'den bafllayarak romantizme aç›lan dönemde 
hiçbir piyanist yoktur ki, Clementi'nin oluflturdu¤u teknikten etkilenmemifl 
olsun. Piyano için yaz›lm›fl tüm metotlar›n, oluflturulmufl tüm okullar›n referans› 
Clementi'dir (Schonberg, 1987: 89–91). 

2.2. Legato

Önce romantik stildeki "cantabile" teriminin üzerinde durulmas› 
gereklidir. "fiark› söyler gibi" anlam›na gelen cantabile, operayla birlikte müzik 
edebiyat›na girmifl ve daha sonra çok s›k kullan›lan bir terim haline gelmifltir. 
16. yüzy›lda Floransa'da ortaya ç›km›fl olan opera, Monteverdi'li, Cavalli'li 
Venedik ekolü ve A.Scarlatti'nin öncülük etti¤i Napoli ekolüyle geliflimini 
sürdürmüfltür. Napoli ekolü, Floransa'da bafllam›fl olan opera ideali karfl›s›nda 
daha baflka ilkelere yönelmifltir. Önceden s›k kullan›lan korolar ve dramatik 
konuflma partileri, eserlerde gittikçe azalm›fl ve bu tür partilerin yerini ince, 
duygulu solo ezgi müzi¤i yani aryalar almaya bafllam›flt›r. Kontrpuan müzi¤inden 
uzaklafl›larak dokunakl› tek sesli ezgilerin önem kazanmas›, güzel flark› söylemek 
anlam›na gelen "Bel Canto" stilini do¤urmufltur. Sesin gücünü ön plana 
ç›karmadan, melodik, gösteriflli, g›rtlak hünerine dayanarak söylenen aryalardan 
oluflan bu stil, çalg›c›lar üzerinde çok etkili olmufltur. Carl Philipp Emanuel 
Bach’tan itibaren ses sanatç›lar›, piyano sanat›nda önemli bir rol oynamaya 
bafllam›fllard›r. Çalg›c›lar, insan sesinin do¤al bir flekilde ortaya koydu¤u flark› 
cümlelerini ayn› flekilde klavyelerine yans›tmak istemifllerdir. fiark› söylerken 
ard› ard›na gelen seslerin oluflturdu¤u ak›c›l›k ve süreklilik, klavye üzerinde 
bu do¤rultuda oluflacak bir tekni¤in geliflmesini sa¤lam›flt›r. Bir sesten di¤er

4	 Notalar›n birbirine ba¤lanarak seslendirilmesi, çal›nmas› (‹rkin Aktüze,	
Ansiklopedik Müzik Sözlü¤ü, Pan Yay›nc›l›k 2003).

5	 fiark› söyler gibi (‹rkin Aktüze, Ansiklopedik Müzik Sözlü¤ü, Pan Yay›nc›l›k	
2003).

Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XII, Say› 1, 2010                   246



bir sese geçerken nas›l bir artikülasyon6 uygulanaca¤›, piyano çal›fl tarihinde 
her zaman önemli bir sorun oluflturmufltur. ‹nsan sesinin taklit edilmesi yolunda 
kat edilmifl en önemli mesafe, seslerin ba¤l› çal›nmas› anlam›na gelen legato 
tekni¤inin bulunmas›d›r. Klavsen tekni¤inde geçerli olan artikülasyon, 
enstrüman›n akustik yap›s› itibariyle flekillenen non legato-detache-staccato7  

t›n›s›d›r. Carl Philipp Emanuel Bach "Versuch" adl› kitab›nda, "tenuto"8  

yaz›lmad›¤› takdirde notalar›n ister legato olsun isterse staccato, de¤erlerinin 
yar›s› miktar›nca tutulmas› gerekti¤inden söz etmifltir. Döneminin ünlü 
teorisyenlerinden Friedrich Wilhelm Marpurg, bir notadan di¤er notaya geçmeden 
hemen önce parma¤›n kald›r›lmas› gerekti¤ini söylemifltir. "Klavierschule" adl› 
metoduyla tan›nan Daniel Gottlob Türk de bu tekni¤i benimsemifl; bas›lan 
notan›n süresi dolmadan, parma¤›n tuflla iliflkisinin kesilerek takip eden notaya 
geçilmesi gerekti¤ini vurgulam›flt›r. Oysa Klavsen ekolünün geleneksel anlay›fl›n› 
bir kenara iterek piyanonun yap›s›na göre özel bir teknik oluflturan Clementi, 
notan›n de¤eri miktar›nca sonuna kadar tutulduktan sonra di¤er notaya geçilmesini 
savunmufltur. Bilindi¤i üzere Mozart'ta, özellikle ba¤ iflaretiyle belirtilmedi¤i 
takdirde tüm pasajlar non legato çal›n›rd›. Ancak Clementi'yle beraber durum 
de¤iflmifl; özellikle belirtilmedi¤i takdirde tüm pasajlar legato çal›nmaya 
bafllanm›flt›r (Schonberg, 1987: 99). ‹flte bu tez, yeni bir çal›fl stilini oluflturarak 
piyano tekni¤ine ilk kez günümüzdeki anlam›yla legato kavram›n› sokmufltur. 
Legato da beraberinde, 19. yüzy›l romantik çal›flta Chopin ve Liszt'lerle görülen 
yeni bir cantabile anlay›fl›n›, ola¤anüstü güzellikte flark› söyleme stilini 
do¤urmufltur. Beethoven, Clementi'den ald›¤› bu miras› adeta kendi stili 
içerisinde bir amaç haline getirmifltir. Klavsendeki "overlegato" dedi¤imiz iki 
nota iliflkisini, üç- dört- befl nota üzerinde uygulam›flt›r (Loesser, 1990: 102–104). 
Örne¤in dört nota varsa, iyi bir legato için dördüncü notaya gelene kadar 
parmaklar›n› tufltan kald›rmam›flt›r. Bu olay, günümüzdeki önemli pedagoglar›n 
"ayak pedal› yerine el pedal› kullan›n" demelerinin dayand›¤› noktad›r.

6	 Müzikte kullan›lan anlat›m terimleri ve iflaretleri (Ahmed Say, Müzik Sözlü¤ü, Müzik	
Ansiklopedisi Yay›nlar›. Ankara: 2002). Türkçe’de  "bo¤umlama" sözcü¤üyle karfl›lanm›flt›r.	
Artiküle etmek ise bu terim ve iflaretlerin ortaya koydu¤u anlat›m biçimidir. 

7	 Piyano sanat›nda çal›flla ilgili artikülasyon terimleridir.	
Detache: Kuru kesik bir seslendirme içerisinde.	
Non legato: Notalar› ba¤lamayarak ayr› ayr› seslendirme.	
Staccato: Notalar› tane tane ay›rarak kesintili bir biçimde seslendirme (Ahmed Say, " Müzik	
Sözlü¤ü, Müzik Ansiklopedisi Yay›nlar›". Ankara 2002).

8	 Sesi süresi boyunca sonuna kadar tutarak demektir (Ahmed Say, Müzik Sözlü¤ü, Müzik	
Ansiklopedisi Yay›nlar›, Ankara 2002).
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2.3. Virtüözite

Romantik piyano ekolünü eski ekolden ay›ran di¤er bir özellik, 
ola¤anüstü beceri ve akrobasi gerektiren teknik anlay›flt›r. "Bravura" olarak 
adland›r›lan bu anlay›fl, 19.yüzy›l salon piyanistlerinin ustal›k gerektiren 
gösteriflli büyük tekniklerine verilen add›r.9 Transkripsiyon ve 10parafrazlar›yla 
Liszt, Thalberg, Tausig ve takipçilerinin müzik dünyas›nda bir anda parlamalar›na 
yol açan insanüstü tekniklerinin dayand›¤› temel, Clementi'nin oluflturdu¤u 
piyano okuludur. ‹ngiliz piyanolar›n›n dolu t›n›s›yla flekillenen Clementi 
okulunun en önemli özelli¤i, parmaklar›n eflit olarak ba¤›ms›zl›¤›na ve çevikli¤ine 
dayanan teknik anlay›flt›r. Clementi, ellerin pozisyonunu klavsen ekolünde 
oldu¤u gibi sabit tutmufl ve bunu sa¤lamak için hareket halindeki elin üstüne 
para konmas›n› tavsiye etmifltir. Paran›n düflmemesi, do¤ru pozisyonun elde 
edilmesi demekti. Yani parmaktan baflka hiçbir uzvun piyano çal›fl›na kat›lmamas› 
hedeflenmifltir (Rosen, 1995: 223). Bu ba¤lamda ele al›nd›¤›nda ön kol, üst 
kol, omuzlar ve tüm bedeni devreye sokarak ton elde eden romantiklerin; 
parmak ekolünü savunan Clementi'nin tekni¤ini referans göstermeleri, 
romantiklerle Clementi iliflkisinin ciddi bir biçimde tekrar düflünülerek do¤ru 
bir düzlemde ele al›nmas›n› zorunlu k›lar. Romantiklerin Clementi'den 
etkilendikleri nokta tabii ki parmak ekolünün sabit pozisyonu de¤ildi elbette. 
E¤er böyle olsayd› referans olarak Haydn ve Mozart’›n tekni¤ini gösterirlerdi. 
Romantikleri etkileyen, Clementi'deki üçlü, alt›l› ve oktavlar›n yer ald›¤›, hüner 
gerektiren gösteriflli bir tekni¤in ortaya koydu¤u virtüözitedir. Romantikler 
için Mozart, ilk ciddi piyanistti. Clementi ise ilk ciddi virtüözdü.  Beethoven’e 
kadar müzik dünyas›na, Clementi denli parlak, atak, enerji dolu ve göz kamaflt›r›c› 
bir piyanist gelmemifltir. Mozart'›n müzi¤i, profesyoneller taraf›ndan büyük 
sayg› görüyordu ancak Mozart hiçbir zaman izleyicileri Clementi gibi 
etkileyememifltir (Hildebrandt, 1988: 132). Tamamen klavsen için yaz›lm›fl 
olan D. Scarlatti'nin sonatlar›ndaki teknik anlay›fl›n, Clementi'nin piyano için 
yazd›¤› müziklerde baflka bir boyutta flekillenmesi ve bu boyutun romantikler 
taraf›ndan yap›land›r›l›p dönüfltürülmesi, romantiklerle Clementi iliflkisinin bir 
yönünü ortaya koyar.

2.4. Ton Anlay›fl›

Di¤er bir yön, romantiklerin Beethoven-Clementi iliflkisi üzerinden

9	 Bir müzik yap›t›n›, özgün yap›s›n› koruyarak, de¤iflik ses, çalg› ya da çalg›lar için yeniden	
yazmak (notaya almak). Bir tür düzenleme.

10	 Tan›nm›fl, bilindik bir melodi üzerinden oluflturulan düzenlemelere verilen ad.

Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XII, Say› 1, 2010                   248



gelifltirdikleri ton anlay›fl›d›r. Beethoven, Clementi’nin müzik anlay›fl›na çok 
sayg› duymufl ve O'nu en üst derecede bir müzisyen olarak görmüfltür. 
Beethoven'in, eserlerinin ‹ngiltere’deki tüm yay›n haklar›n› Clementi'ye vermesi, 
bu sayg›n›n en aç›k göstergesidir. Beethoven, özellikle Clementi'nin piyano 
sonatlar›n›, Mozart'›n eserlerinden daha üstün tutarak, gerek çal›flma aç›s›ndan, 
gerekse performans aç›s›ndan mükemmel eserler olarak tan›mlam›flt›r. 
Beethoven'in ilk biyograf› olan Anton Schindler'in an› defterinde, sonatlarla 
ilgili önemli de¤erlendirmeler vard›r: 

"Beethoven, bu sonatlara büyük bir hayranl›k duyard›. Sevimli, hofl, 
orijinal melodileri ve kolayca takip edilebilen basit formlar›yla onlar› en güzel 
ve piyanistik sonatlar olarak görürdü. Beethoven'in Mozart'›n piyano müziklerine 
olan ilgisi ise çok azd›. Bu yüzden kuzeninin müzik e¤itimi, uzun bir süre 
özellikle Clementi sonatlar›n çal›fl›lmas›yla s›n›rl› kalm›flt›r" (Gerig, 1990: 
174).

Schindler'in biyografisinin büyük piyanist Moscheles taraf›ndan 
yap›lm›fl olan edisyonunda, Clementi'yle ilgili flu görüfller çok önemlidir:

"Piyano için yazm›fl olan tüm büyük besteciler aras›nda, Beethoven 
Clementi'yi en üst kategoriye yerlefltirmifltir. Bestelerini, saf bir be¤eni ve 
performans aç›s›ndan ortaya koydu¤u güzellikler yüzünden çal›fl›lacak en iyi 
eserler olarak tan›mlard›. Beethoven hep flöyle derdi: Clementi çal›flanlar ayn› 
zamanda Mozart ve di¤er bestecilerle tan›flm›fl olurlar; ancak bunun tersinin 
do¤ru oldu¤u söylenemez" (Dolge, 1972: 144).

Beethoven'in Viyana'da çald›¤› birçok piyanonun tellerinin kopmas›na 
yol açan büyük orkestral t›n›lar›n›n oluflmas›nda, flüphesiz Clementi'nin öncülük 
etti¤i Londra ekolünün etkisi olmufltur. ‹ngiliz piyanolar›n›n rezonansl› ve 
güçlü t›n›lar›, dolu bir t›n›y› ortaya ç›karm›flt›r. Dolu t›n› anlay›fl› Beethoven 
üzerinden geliflerek, romantiklerde flimflek etkisi yaratan inan›lmaz t›n›lar›n 
oluflmas›na yol açm›flt›r. Daha önceden belirtildi¤i üzere Clementi, piyanodaki 
virtüözite anlay›fl›n›, klavsen ekolü içerisinde sunmufltur. Romantikler için 
Clementi'yi önemli k›lan, virtüözitenin nas›l bir çal›fl tekni¤iyle sunuldu¤u 
de¤ildir. Çünkü romantikler virtüöziteyi, eski ekolün tersine, tüm bedenlerini 
kullanarak elde etmifllerdir. Ton anlay›fl› bak›m›ndan da ayn› iliflki geçerlidir. 
Romantikler için, Clementi'nin hangi teknik anlay›flla ses ç›kard›¤› önemli 
de¤ildir. Önemli olan sesin hacimli olmas›d›r. Bu ba¤lamda 19. yüzy›l 
piyanistlerini birinci dereceden etkileyen fley, Clementi’nin piyano çal›fl›na 
getirdi¤i görülmemifl bir güç, enerji ve parlakl›kt›r (Gerig, 1990: 174).
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2.5. Pedal

Romantikler ve Clementi ekseninde son olarak üzerinde duraca¤›m›z 
konu, uzatma pedal›yla11 ilgilidir. Seslerin uzat›lma fikrini ilk ortaya atan kifli 
Alman piyano yap›mc›s› Silbermann olmufltur. 18. yüzy›l›n büyük bir bölümünde 
seslerin uzat›lmas›, stoplarla ve diz kald›raçlar›yla sa¤lanm›flt›r. Günümüzdeki 
flekliyle ayakla bas›lan pedal, 1780’lerde ‹ngiliz Broadwood firmas› taraf›ndan 
üretilmifltir. Broadwood, hem susturucu hem de uzatma pedal›n›n patentini 
alm›flt›r. Müzik tarihinde uzatma pedal iflareti, ilk defa 1793 y›l›nda Steibelt'in 
Paris’te bast›rm›fl oldu¤u iki eserde görülmüfltür. Daha sonra Steibelt'in de 
aralar›na kat›lm›fl oldu¤u, Clementi'nin öncülü¤ünde Cramer, Dussek ve John 
Field gibi bestecilerden oluflan Londra ekolünün etkisiyle, pedal, piyano 
eserlerinde s›kça görülmeye bafllanm›flt›r. Londra ekolünün etkileriyle kendine 
has bir pedal anlay›fl› oluflturan Beethoven, romantikleri oldukça etkilemifltir. 
Beethoven pedal kullan›m›nda, temiz ve rafine bir t›n›ya al›fl›k olan eski ekolün 
tersine; ses kümelerini birbiri içine sokarak belirsiz, yo¤un bir atmosfer elde 
etmeyi hedeflemifltir (Rowland, 1993: 78–90). Atmosfer fikri Chopin, Liszt ve 
Thalberg gibi romantiklerle gelifltirilmifl ve Debussy ile birlikte zirveye ç›km›flt›r. 
Müzik tarihi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda denilebilir ki: Clementi ve ö¤rencileriyle 
önem kazanm›fl olan pedal kullan›m›, Beethoven'de flekillenerek geliflimini 
romantiklerle sürdürmüfl ve daha sonra empresyonistlerin t›n›y› hedef alan 
yaklafl›mlar›yla yirminci yüzy›l müzi¤ine ›fl›k tutmufltur.

3. Clementi ve Piyano E¤itimi

Piyanistli¤inin yan›nda, yirmiden fazla senfoni, yüzü aflk›n sonat ve 
birçok oda müzi¤i eserleriyle tan›nm›fl olan Clementi, ayn› zamanda büyük bir 
pedagogdur. Ö¤rencileri aras›nda 1800'lerin bafl›nda efsane olmufl üç büyük 
piyanist Cramer, Kalkbrenner ve Field yer alm›flt›r. Ayr›ca Giacomo Meyerbeer, 
Alexander Klengel, Ludwig Berger ve Charles Mayer de belirli dönemlerde 
Clementi'den ders alm›fllard›r (Loesser, 1990: 107–109). Clementi okulunu 
oluflturan pedagojik çal›flmalar flöyle aç›klanabilir:

11	 Org, piyano, arp, timpani gibi çalg›larda ayakla dokunarak ifllev görmesi sa¤lanan, ses	
özelliklerini de¤ifltirici ya da ses üretimine katk›da bulunan mekanik parçan›n ad› (‹rkin	
Aktüze, Ansiklopedik Müzik Sözlü¤ü, Pan Yay›nc›l›k 2003). Uzatma pedal› piyanodan ç›kan	
sesin sönme niteli¤ine karfl› gelen, t›n› süresini uzatan ve onu kuruluktan kurtaran bir araçt›r.	
Bu yüzden tek sesli bir ezgide, yavafl tempoda her sese daha bir tatl›l›k ve renk katmak için,	
her notada pedal kullan›l›r. Günümüzdeki piyanolarda uzatma pedal›ndan baflka	
iki pedal daha vard›r. Bunlar soldan sa¤a, susturucu ve gece pedallar›d›r.
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3.1. The Introduction to the Art of playing on the Piano Forte12 

1801 y›l›nda, editörlü¤ünü üstlenmifl oldu¤u ve kendisine ait olan 
Clementi & Co bas›mevi taraf›ndan bas›lm›flt›r. Avrupa'da on defa bas›lm›fl 
olup birçok dilde yay›nlanm›flt›r. Carl Philipp Emanuel Bach ve Daniel Gottlob 
Türk gibi önemli klavsen ekollerinin ele al›n›p tart›fl›ld›¤› bu çal›flma, piyano 
için yaz›lm›fl ilk örnektir. Ayr›ca piyanoya yeni bafllayanlar için J.S. Bach, 
Haydn, Mozart  ve Beethoven'den parçalara yer veri lmifltir.  

3.2. The Gradus ad Parnassum13  

1817, 1819 ve 1826 y›llar›nda Clementi & Co bas›mevi taraf›ndan üç 
kitap halinde bas›lm›flt›r. Piyano tekni¤i aç›s›ndan çok önemli bir yere sahip 
olan bu metot içerisinde, yüz parça yer almaktad›r. Bu parçalar sadece egzersiz 
ve etütlerden ibaret olmay›p; sonatlar, kanonlar, fügler, rondolar, adagiolar ve 
di¤er çeflitli formlar› da içermektedir. Büyük romantik virtüöz Carl Tausig, 
1850'lerde Gradus ad Parnassum'dan seçti¤i yirmi dokuz çal›flmay› toplayarak 
tekrar yay›mlam›flt›r. ‹flte bu versiyon, Clementi'nin gerçek de¤erini ortaya 
ç›kartm›fl ve romantiklerce benimsenmesini sa¤lam›flt›r. Parmak eflitli¤ine 
dayanan çeviklik ve pürüzsüz bir tonu amaçlayan Clementi'nin teknik anlay›fl› 
o kadar etkili olmufltur ki bir yüzy›l daha geçerlili¤ini sürdürmüfltür. Beethoven’in 
Czerny'ye, Czerny’nin Liszt'e, Liszt'in ve Chopin'in de ö¤rencilerine Clementi'nin 
etütlerini çal›flt›rmas›, bunun en güzel göstergesidir. 

3.3. The Six Progressive Sonatinas op. 3614 

1797 y›l›nda Clementi & Co firmas› taraf›ndan bas›lm›flt›r. Yeni 
bafllayanlar için oldukça ö¤retici eserlerdir. Aradan iki yüzy›l geçmesine ra¤men 
hâlâ popülerliklerini korurlar. Günümüz piyano e¤itiminde s›k çald›r›lan parçalar 
aras›ndad›r.

12	 Piyano forte çal›fl sanat›na girifl. Piyano forte,  günümüzdeki piyanonun 18. yüzy›ldaki ilk	
ifade biçimidir. (‹rkin Aktüze, Ansiklopedik Müzik Sözlü¤ü, Pan Yay›nc›l›k 2003).

13	 Gradus: Basamak Parnassum: Da¤. Apollo ve müz’lerin oturdu¤u mitolojik da¤ Parnas’a,	
böylece yüce sanatlara ç›kan basamaklar, dereceler; dolay›s›yla müzikte yükselmek için	
gerekli çal›flmalara, ö¤retici nota kitaplar›na verilen ad (‹rkin Aktüze, Ansiklopedik Müzik	
Sözlü¤ü, Pan Yay›nc›l›k 2003).

14	 Alt› tane gelifltirici sonatin. Sonatin, genellikle ilk bölümünde sonat formu uygulanmayan,	
kapsaml› gelifltirimi olmayan, 2 ya da 3 bölümlü k›sa ve kolay küçük sonat anlam›na gelir	
(‹rkin Aktüze, Ansiklopedik Müzik Sözlü¤ü, Pan Yay›nc›l›k 2003).
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3.4. The Preludes and Exercises for Piano15

"Introduction to the Art of Playing on the Piano Forte" in Clementi 
taraf›ndan yap›lm›fl beflinci edisyonu olup, 1811 y›l›nda bu çal›flmaya ek olarak 
bas›lm›flt›r.

3.5. The Selection of Practical Harmony16  

Befl yüz otuz alt› sayfa uzunlu¤undaki bu kitap, Frescobaldi'den Haydn'a 
kadar olan dönemde yaz›lm›fl klavye eserlerinden örnekler vermektedir." (Gerig, 
1990: 86).

SONUÇ

"Piyanonun babas›", "modern piyano tekni¤inin babas›" ve "romantik 
virtüözite piyanistli¤inin babas›" gibi de¤erlendirmelerle an›lan Clementi'nin, 
üzerinde yeterince durulmamas› dikkat çekicidir. Özellikle sonatlar›n›n az 
çal›nmas›, ciddi bir flekilde ele al›nmas› gereken bir konudur. Sonatlar›n tercih 
edilmemesindeki önemli bir etken, kuru ve ifadesiz bir anlat›m içerdi¤inin 
düflünülmesi olabilir. Bu yüzden Clementi'nin Beethoven sonatlar üzerindeki 
etkisi göz ard› edilerek büyük oranda Haydn, Mozart ve Beethoven sonatlar 
üzerinde durulur. Beethoven'in erken dönemi incelenirken Haydn ve Mozart 
üzerinden göndermeler s›kça yap›l›r. Buna karfl›l›k, Clementi'nin sonat formuna 
getirdi¤i yenilikler ve özellikle üçlü ve alt›larla oluflturdu¤u virtüözite tekni¤inin 
Beethoven'deki yans›malar›ndan genellikle söz edilmez. Hâlbuki kendi 
sözlerinden de anl›yoruz ki Beethoven, Clementi sonatlara büyük sayg› 
duymaktad›r. Beethoven'in tekni¤inin Clementi üzerinden de¤erlendirilmemesi, 
romantiklerin de iyi anlafl›lmamas›na yol açmaktad›r. Piyano tarihinde çok iyi 
bilinir ki; romantizmin kap›lar›n› açm›fl olan Beethoven ve ard›ndan gelen tüm 
romantik piyanistler, Clementi üzerinden tekniklerini gelifltirmifllerdir. Parmak 
ekolünden romantik tekni¤e geçiflte bu kadar etkili olmufl bir kiflinin eserlerine 
yeterince önem verilmemesi, tarih perspektifinden yoksun bir sanat anlay›fl›na 
yol açmaktad›r.

15	 Piyano için prelud ve egzersizler. Prelüd, 15. ve 16. yüzy›llarda ortaya ç›km›fl olan, parçan›n	
yap›s›na uygun do¤açlama tarz›nda yap›lan girifl müzi¤idir (‹rkin Aktüze, Ansiklopedik	
Müzik Sözlü¤ü, Pan Yay›nc›l›k 2003).  

16	 Pratik armoniden bir seçki.
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