
Flüt 
 

Açık, silindir şeklinde bir borudur. Hava üflenmesi bir hava deliğinden yapılır ve alt dudak bu 

deliğe bitişik plakamsı yükseltiye dayanarak desteklenir. Hornbostel - Sachs müzik aletleri 

sınıflandırmasına göre kenardan üflemeli aerofonlar (sesin hava kitlesinin titreşimi ile elde 

edildiği) sınıfına dahil edilmektedir. Flüt sol anahtarında yazılan bir çalgıdır. Günümüzde flütler 

metalden yapılıyor olsa da tahta üflemeli çalgılar grubu içerisinde yer alırlar. Kamışsız bir 

enstrüman olan flüt özellikle ajilite gerektiren pasajları farklı nüans ve tempolarda icra etmek 

konusunda oldukça beceriklidir. Çok yüksek ve çok alçak ses bölgelerinde bazı kromatik 

aralıkları çalmak zordur. Solistik özellikleri birçok repertuvarda ön planda olan enstrümanın 

teknik özellikleri Theobold Böhm tarafından 1832 yılında modernize edilerek günümüzde 

kullanılan şeklini almıştır. Flüt üç ana bölümden oluşmaktadır: Baş, gövde ve kuyruk. 

Flüt günümüzde orkestralarda ve bandolarda sıkça kullanılır. Pikolo flüt, alto flüt, bas flüt gibi 

enstrümanlar da flüt ailesindendir; pikolo flüt, flüt ailesinin en küçük üyesidir, alto flüt ise 

standart konser flütünden daha uzundur ve daha pes seslere inebilir. 

Repertuvardan bazı seçmeler: 

 

J.S.Bach 

Bach Sonata in B minor 

https://www.youtube.com/watch?v=XQaUyhp97MI 

 

J.S.Bach 

Orchestral Suite No. 2 in B Minor, BWV 1067: VII. Badinerie 

https://www.youtube.com/watch?v=W_uxsGKqmbM 

 

A. Vivaldi  

Flute Concerto in F Major, Op. 10 No. 5, RV 434: I. Allegro ma non tanto 

https://www.youtube.com/watch?v=mC7dt-k274w 

 
W. A. Mozart  
 

Concerto for Flute and Harp KV 299 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cIUHkfwMZE4 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hornbostel_%E2%80%93_Sachs&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenardan_%C3%BCflemeli_aerofonlar&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pikolo_fl%C3%BCt
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alto_fl%C3%BCt
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bas_fl%C3%BCt&action=edit&redlink=1


 

 

 

P.I.Tchaikovsky  

The Nutcracker Suite - Dance of the Reed Flutes 

https://www.youtube.com/watch?v=h94BdxnheeM 

 

 

F. Poulenc 

Sonata for flute and piano 

https://www.youtube.com/watch?v=C2dXTfjYPbE 

 

M. Ravel  

Daphnis et Chloe Suite No. 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Jk0j3CqV5p0       7:15 

 

C. Debussy 

Syrinx 

https://www.youtube.com/watch?v=RNjroFNi7mA 
 
 

C. Debussy 

Prélude à l'après-midi d'un faune 

 
https://www.youtube.com/watch?v=aCphwVnD_hM 
 
 
  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h94BdxnheeM
https://www.youtube.com/watch?v=Jk0j3CqV5p0
https://www.youtube.com/watch?v=RNjroFNi7mA
https://www.youtube.com/watch?v=aCphwVnD_hM


 

 

Obua 
 

Obua çift kamışlı konik yapıda tahta üflemeli bir enstrümandır. Obuanın orta ses alanı en 

karakteristik bölgesidir. Bu alan içerisinde çoğunlukla melodik hatlar oluşturan bir fonksiyonu 

vardır. Melodik bir enstrüman olarak flüt ve klarnete kıyasla daha heterojen bir tını 

karakteristiğine sahiptir. Geleneksel repertuvarda iki ya da üç vuruşlu diller (ender durumlar 

hariç) bu enstrümanda sıkça kullanılmaz. Flüt ile kıyaslanacak olursa; flüt üst ses bölgelerine 

çıktıkta daha parlak hale gelirken, obua ifadesindeki keskinliği kaybeder. En pes notaları düşük 

gürlükte çalmak zordur. 

Shawm adıyla orta çağdan itbaren görülen enstrüman, obuanın erken dönem versiyonu olarak 

kabul edilebilir. Klasik dönemde tuş sayısı artarken, çapı giderek daralan obuaya yeni notalar 

eklenmiştir. Viyana obuası olarak adlandırılan modern bir versiyon 1880 yılında Joseph Hayek 

tarafından geliştirilmiştir. Fransız obuası olarak adlandırılan ve gene 19. yüzyılda geliştirilen 

enstrüman bugün standart olarak kabul edilmektedir. Obua ailesinin diğer üyeleri olarak 

sayabileceğimiz enstrümanlar arasında pikolo obua, obua d’amore, korangle, bas obua ve 

hekelfon bulunmaktadır. Obua ile birlikte repertuvarda sıkça kullanılan korangle, obua ile benzer 

bir mekanizmaya sahip olmakla birlikte obuanın ulaşamadığı daha kalın seslere inebilmektedir 

ve alt ses alanında daha dominanttır. 

 

Repertuvardan bazı seçmeler: 

 

Alessandro Marcello 

 

Oboe Concerto in D Minor, S. Z799: II. Adagio  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUS73PW4VOY 

 

J.S. Bach 

Concerto for Violin and Oboe in C minor BWV 1060 (R) 

https://www.youtube.com/watch?v=musEWldYRS8 

 

 

 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eim%C5%9Fir
https://www.youtube.com/watch?v=WUS73PW4VOY
https://www.youtube.com/watch?v=musEWldYRS8


 

 

 

 

 

G.F.Handel 
 
Oboe Sonata in C minor, HWV 366 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KPSbLthrQbE     16:27  
 

 

 

 

W.A.Mozart 

 

Oboe Concerto in C Major, K. 314/285d: I. Allegro aperto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MibrB9tWusQ 

 

 

 

 

Robert Schumann 

 

Three Romances for Oboe and Piano 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P3515WvykU8 

 

 

A.Dvorak 

 
Symphony No. 9 – movement 2 (corangle) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EvV0nSkfho0 

 

 

 

Samuel Barber 

 

Canzonetta, Op. 48 for oboe and string orchestra 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4GSxlcS1Heo 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KPSbLthrQbE
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Romances_for_Oboe_and_Piano
https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Barber
https://www.youtube.com/watch?v=4GSxlcS1Heo


 

 

Klarnet 

Klarnet, kapalı silindir şeklinde ve tek kamışlı bir enstrümandır. Klarnet beş ayrı parçadan 

oluşmaktadır: Ağızlık, barel, üst gövde, alt gövde ve kalak. 

Klarnet, ses alanın efektif kullanımı açısından diğer tahta üflemeli çalgılara göre daha geniş bir 

palet sunar. En yukarıdaki ses bölgesi dışında farklı gürlükler tüm ses bölgelerinde rahatlıkla 

elde edilebilir. Repertuvarda standart olarak si bemol klarnet kullanılır. La klarnetin sesi si bemol 

klarnete göre daha yumuşak ve yuvarlaktır. Klarnet sol anahtarı kullanan bir enstrümandır. 

Klarnet obuaya kıyasla daha homojen bir ses yapısına sahiptir. Bu sayede tını rengi başka 

enstrümanlarla daha kolay birleşir. 

Flüt gibi üst ses bölgelerine çıktıkça daha gür (forte) çalma eğilimindedir. Staccato tekniği 

etkilidir fakat obuaya kıyasla daha az ısırıcı (piercing) bir karaktere sahiptir. Küçük aralıkları 

içeren tril ve tremololar oldukça etkili şekilde kullanılabilir. Glissando tekniği de bu 

enstrümanda oldukça rahat bir biçimde icra edilir. İkili ve üçlü dil vuruşları genellikle 

kullanılmasa da usta klarnetçiler tarafından hızlı pasajlar için tercih edilebilmektedir. Klarnet de 

flüt gibi ajilite gerektiren hızlı pasajları (flüt’e kıyasla daha geniş bir nüans aralığında) sorunsuz 

bir şekilde icra eder. Klarnet bir notayı duyulmayacak bir gürlükten başlatarak arzu edilen 

gürlüğe kadar crescendo yapabilir. Flüt ile kıyaslanacak olursa crescendo ve decrescendo 

konusunda daha esnek bir enstrüman olduğunu söyleyebiliriz. Chalumeau adlı enstrüman 

modern klarnetin atası olarak kabul edilebilir. 18.Yüzyılda J.C. Denner adlı çalgı yapım ustası 

Chalumeau enstrümanını modifiye ederek klarnet enstrümanına dönüşümde rol oynamıştır. 

Klarnet ailesi içerisinde yer alan diğer enstrümanlar şunlardır; pikolo klarnet, bas klarnet, re, fa 

ve la bemol klarnetler, basethorn, mi bemol alto klarnet ve kontrbas klarnet. Orkestranın klarnet 

grubu içerinde içerisinde kimi zaman saksafon enstrümanı da görülebilir. Bunun sebebi teknik 

mekanizmanın ve tını renginin oldukça yakın olmasıdır. 

Repertuvardan bazı seçmeler; 

 

W.A. Mozart 

 

Clarinet Concerto in A major Kv 622 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVgdHjL4a-4 
 

 

Johannes Brahms 

 

Clarinet Sonata in E-Flat Major No. 2 

https://www.youtube.com/watch?v=pxIaOUsoRHs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVgdHjL4a-4
https://www.youtube.com/watch?v=pxIaOUsoRHs


 

 

 

George Gershwin 

 

Rhasody in Blue 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k4cxwwNId3A 
 
 

 

N. Rimsky-Korsakov  

Capriccio Espagnol  

https://www.youtube.com/watch?v=RY2Bt0TppKw 
 

 

Sergei Rachmaninoff  

 

Piano Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18 - II. Adagio sostenuto (clarinet solo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9qFsJaIKnM 

 

 

 

Carl Maria von Weber 

 

Clarinet Concerto No. 2 in E-Flat Major 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sFNcwLu3uFs 

 
 

 

Francis Poulenc  

 

Sonata for Clarinet and Piano 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BhIyZDOZ_fA 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k4cxwwNId3A
https://www.youtube.com/watch?v=RY2Bt0TppKw
https://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Rachmaninoff
https://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Rachmaninoff
https://www.youtube.com/watch?v=l9qFsJaIKnM


 

 

 

Fagot 
 

Fagot koni biçiminde çift kamışlı bir enstrümandır. Fa anahtarında ikinci ek çizgideki si bemol 

sesinden itibaren incelerek neredeyse dört oktavlık bir ses alanına sahiptir. Bu ses genişliği 

içerisindeki diyatonik ve kromatik bütün sesler elde edilebilir. Notasyonda bas, tenor ve nadiren 

de sol anahtarları kullanılabilir. Fagotta staccato ve legato pasajlar aynı etkinlikte elde edilebilir. 

Genellikle tahta üflelemeli grubunun bas enstrümanı görevini üstlenir. Özellikle geleneksel 

repertuvarda tek başına veya bas klarnet ile birlikte tahta nefesli grubun çaldığı armonilerin bas 

partisini çalmakla beraber sık sık viyolonsellerle de unison çalarak, yaylı çalgıların bas seslerini 

güçlendirmek için kullanılır. Genellikle bir ya da iki oktav yukarıdaki bir enstrüman ile 

katlandığı da sıkça görülür. Solistik pasajları da başarı ile icra eden çalgı için tek dil standarttır. 

İkili ya da üçlü diller oldukça zordur. Fagotun en pes notaları tınısal yakınlığı bulunan obuaya 

göre çok daha yumuşak bir biçimde icra edilebilir. Geçmişte kullanılmış iki cins fagottan 

bahsetmek gerekir: Bunlardan bir tanesi olan tenor fagot (İng.: tenoroon) normal fagottan bir 

beşli yukarıdaki ses alanında; dörtlü fagot isimli diğer enstrüman ise (Alm.: Quartfagott) normal 

fagottan bir dörtlü aşağıdaki ses alanında duyulur. Dulcian isimli rönesans enstrümanı birçok 

tarihçi tarafından fagotun atası olarak kabul edilir. Modern fagotun tasarımı, Carl Almenräder ve 

Alman akustik araştırmacısı Gottfried Weber'in yardımıyla, dört oktavlık bir ses alanına 

ulaşmıştır. 1823 yılından başlayarak yapılan modifikasyonlar hem entonasyonu hem de teknik 

beceriyi oldukça geliştirmiştir. Fagot ailesi içerisinde sayabileceğimiz diğer enstrümanlar 

şunlardır: Kontrafagot, sarusofon. 

 

Repertuvardan bazı seçmeler: 

 

W.A. Mozart 

 

Bassoon Concerto in B Flat Major  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hSomwyZrSCw 

 

 

Pyotr Ilyich Tchaikovsky  

 

Symphony No. 6 in B minor 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jqq31QZU7sg   (solo) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jqq31QZU7sg


 

 

 

 

 

 

 

Gioachino Rossini 

 

Concerto for Bassoon  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ysLnXEzEZPo 

 

 

 

Paul Dukas 

 

The Sorcerer's Apprentice 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GxH-nY3iq7g    ( 2:12 )  

 

 

Hector Berlioz 

 

Symphonie fantastique – movement 4 – March to the Scaffold 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TmdDfRnUkKI 

 

 

 

Saint-Saëns 

 

Sonata for Bassoon and Piano 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4uB0Q3Z7lw 

 

 

Igor Stravinsky 

 

The Rite of Spring 

https://www.youtube.com/watch?v=rP42C-4zL3w&t=240s  (açılış solosu) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GxH-nY3iq7g
https://www.youtube.com/watch?v=rP42C-4zL3w&t=240s


 
 

 

Korno 
 

Korno diğer bakır enstrümanlar gibi metal bir borudan oluşur. Huni şeklinde bir ağızlığı ve fazla 

derin olmayan bir kalağı vardır. Korno beş bölmeden meydana gelir: Ağızlık, yardımcı perde, 

destek çengeli, su boşaltım tulumbaları ve kalak. Kornonun kökeni eski çağlardaki av borusuna 

kadar dayanır. Oldukça farklı tını karakterlerine uyum sağlayabilen bir enstrümandır. Bu yapısı 

ile özellikle yakın geçmişteki repertuvarda bakır ve tahta nefesli gruplarını tınısal olarak 

bütünleştiren bir rol oynamıştır. Oda müziğinde besteciler kornoyu kimi zaman tahta nefesli bir 

enstrüman gibi, kimi zaman da bakır nefesli bir enstrüman gibi kullanmışlardır. Kornocular 

bireysel olarak belli bir ses alanına yoğunlaşırlar. Geleneksel repertuvarda 1.ve 3. korno daha tiz 

partileri icra ederken, 2. ve 4. korno daha alttaki ses alanını kullanır. Korno hem staccatoyu hem 

de legatoyu etkili çalabilen oldukça kullanışlı bir alettir. Ancak aletin akustik özelliklerine ve 

Romantik Dönem müziğinde oynadığı bütünleştirici ve taşıyıcı role bağlı olarak partilerinde 

legato çizgilere, tutulan ve uzatılan seslere daha sık rastlanmaktadır. Kornocunun dudak 

pozisyonunu milimetrik değiştirmeleriyle ses yüksekliği değişebilmektedir. Bu açıdan 

entonasyonu oldukça zor ve beceri isteyen bir enstrümandır. Kornonun lirik temaları icra ettiği 

karakteristik ses bölgesi orta bölgedir. Sağ elle kalak tıkanarak yapılan "Hand-stopping" tekniği 

ile sesin tını rengini varye etmek mümkündür. Kornolar iki türe ayrılır bunlar: Doğal korno ve 

modern valfli kornodur (valfli kornonun da ikili, üçlü tipleri vardır). Doğal kornoların ve modern 

valfli kornoların 50 yıl kadar aynı anda var olduklarını belirtelim. Günümüzde valfli modern 

korno standart halini almıştır. Korno için valf sistemi ilk olarak 1814 yılında Heinrich Stölzel ve 

Friedrich Blümel tarafından müzik dünyasına sunulmuştur. Valf sisteminin sunulması ile korno 

ses üretiminde doğuşkan serine bağımlı olmaktan çıkıp tamamen kromatik ve teknik olarak daha 

becerikli bir hal almıştır.  
 

Repertuvardan bazı seçmeler: 

 

P. I. Tchaikovsky 

 

Symphony No. 5 – movement 2       

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_PSjr47AUo&t=91s    (16:25) 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_St%C3%B6lzel
https://www.youtube.com/watch?v=4_PSjr47AUo&t=91s


 

 

 

Ludwig Van Beethoven 

 

 

Symphony 3 – movement 3 – Trio 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dHMdQYkoWqo 

 

 

Felix Mendelssohn Bartholdy 

 

A Midsummer Night's Dream – Nocturne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7uNXV3JjMsU 

 

 

R. Schumann 

 

Concertpiece for Four Horns and Orchestra 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mpfJ2ghmAsI 

 

R. Strauss  

 

Horn Concerto No. 2 in E-Flat Major 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u8Kw6okcrks 

 

R. Wagner 

 
Siegfried Act 2, Scene 2 Siegfried's Horn Call  
 

https://www.youtube.com/watch?v=qs1dhZHUhLo 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7uNXV3JjMsU


Trompet 
 

Trompet çanak şeklinde bir ağızlığı, nispeten küçük ve uzunca bir kalağı olan bakır bir 

enstrümandır. Borusunun önemli bir kısmı silindir şeklindedir. Kornolarda da görüldüğü gibi 

trompetin de iki ayrı türü vardır: Doğal trompet ve modern (valfli) trompet. Trompette yüksek 

gürlükte çalmak çoğunlukla orta gürlükte çalmaktan daha kolaydır. Özellikle en pes ve en tiz ses 

bölgelerinde pianissimo yapmak zordur. Fanfar efektleri ve görkemli tınılar enstrümanın genel 

tını karakteristiğine uyar. Triller genelllikle valfler ile yapılır ancak tiz alanlarda dudaklar da 

kullanılabilir. Tını rengini ve gürlüğünü değiştirmeye yarayan surdinler enstrümanın dramatik 

ifadesi açısından çeşitlilik sağlar. Mi bemol ve re trompetlerin dışında bütün valfli trompetlerin 

yazılı ses alanları aynıdır. Öte yandan 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında çok tercih 

edilen fa valfli trompet ve onun bandolarda kullanılan çeşidi mi bemol trompetin ses alanları 

değişkenlik gösterir. Günümüzde çoğunlukla si bemol, do ve re trompetleri kullanılmaktadır. 

Trompetin teknik gelişiminin öyküsü korno ile benzerlik taşır. Önceleri çıkardığı temel sesin 

doğuşkanları ile sınırlı bir ses paleti ile sınırlıyken, valf sisteminin uygulanması ile kromatik bir 

enstrümana dönüşmüştür. Bakır grubu içerisinde çoğunlukla ajilite gerektiren solistik pasajları 

icra eder. 

Repertuvardan bazı seçmeler: 

 

J. Haydn 

 

Trumpet Concerto in E-flat major 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rO2L9Q06CTE 

 

L.V. Beethoven 

Leonore Overture No. 3, Op. 72b 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_0pz7zkKcA0      (7:23) 

 

 

R.Strauss  

 

Ein Heldenleben Op. 40         

 

https://www.youtube.com/watch?v=mE-mZUEXWsg    (19.54) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_0pz7zkKcA0
https://www.youtube.com/watch?v=mE-mZUEXWsg


 

 

Modest Mussorgsky:  
 
 
Pictures at an Exhibition (arr. Maurice Ravel) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FsvpFU7KY7E 

 

 

A. Scriabin 

The Poem of Ecstasy      
 
https://www.youtube.com/watch?v=tOjQ4j9bLvg  (15:21) 

 

 

 

R. Wagner 
 
Parsifal (excerpt) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t2uRxTQn9u0 
 

 

 

C. Debussy 

 

Nocturnes – II. Fetes 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xUN2nXA_tbU&t=175s     ( 2:34 ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FsvpFU7KY7E
https://www.youtube.com/watch?v=tOjQ4j9bLvg
https://www.youtube.com/watch?v=t2uRxTQn9u0
https://www.youtube.com/watch?v=xUN2nXA_tbU&t=175s


 

 

 

Trombon 
 

Trombonun da trompet gibi çanak şeklinde bir ağızlığı vardır. Bas trombonlarda boru daha geniş, kalak 

daha büyüktür. Esas olarak trombon iç içe geçmiş iki adet U şeklinde borudan oluşur.Öndeki boru (sürgü) 

arkadaki boru içerisinde ileri geri hareket ettirilebilir. Bu sayede trombonun toplam boru uzunluğu 

değiştirilerek farklı notalar elde edilir. Trombon 19. yüzyıldan önce evrimini tamamlamış yegane üflemeli 

çalgıdır. 16. yüzyıl sonundan itibaren trombonun yapısında boru çapı ve uzunluğu dışında kayda değer 

bir değişiklik olmamıştır. Notasyonda ses alanına bağlı olarak  fa ve do (tenor) anahtarları kullanılabilir. 

Trombonlar ana sesleri birbirlerinden farklı olmakla beraber aktarımsız yani duyuldukları gibi yazılılırlar. 

Toplam yedi temel pozisyonu bulunan enstrümanda her pozisyonun temel notasına pedal tonu adı 

verilir. Trombonda tüm dil teknikleri kullanılır. Ancak büyük trombonlarda ağızlık da büyük olduğu için 

tekrarlı dil vuruşları güçtür. Gerçek bir legato ancak aynı doğuşkan serisi içerisindeki notalar arasında, 

yani sürgü değiştirilmeden yapılabilir. Glissando tekniği bu enstrümanın karakteri içerisinde önemli bir 

yer tutar ve oldukça kullanışlıdır. Triller dudak ve sürgü yardımıyla çalınır. Tremololar trombone için çok 

karakteristik değildir. Günümüzde orkestralarda (repertuvara bağlı olarak) genellikle 2 tenor trombon ve 

1 bas trombon yer alır. Senfoni orkestrasında kullanımı 1800’lü yılların başlarını (Beethoven senfoni 

no:5) bulur. Öncesinde opera ve dinsel müziklerde sıkça kullanılmıştır. 

Repertuvardan bazı seçmeler: 

 

 

W.A. Mozart 

 

Requiem – Sequentia -Tuba Mirum 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z1oE0BqB8s 

 

 

R. Wagner 

 

Tannhauser: Overture 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_Eq9H4bSdQ  (2:34) 

 

 

Gustav Mahler 

 

Symphony No.3  (excerpts) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Z1oE0BqB8s
https://www.youtube.com/watch?v=3_Eq9H4bSdQ


 

Paul Hindemith  

 

Sonata for Trombone and Piano 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YtdzfeX_Nxo 

 

 

Stjepan Sulek 

 

Sonata for Trombone and Piano 

 

 

Tuba 
 
İlk patentli Tuba 1835’te Berlin’de görülmüştür. Tuba diğer bakır enstrümanlara göre daha yeni olmasına 

ragmen pek çok değişikliğe uğramıştır. Korno ailesinin bazı özellikleri (örneğin konik boru ve genelde 

döner valfler) ile trompet ve trombon ailesinin bazı özelliklerinin (örneğin çanağımsı ağızlık) 

birleşmesinden meydana gelmiştir. Tuba bakır enstrümanların en büyüğü olarak  derin bir ağıza ve geniş 

bir kalağa sahiptir. Bütün tubalar (Wagner tuba dışında) değişik ana seslere sahip olmalarına karşın 

aktarımsız yazılırlar. Tubalarda genelde dört, bazen de ek olarak beş hatta altı valf vardır. Orkestrada 

bakır grubunun bas hattı için ideal bir enstruman olmakla birlikte kontrafagot, fagot ve kontrbas 

çizgilerini da güçlendirebilecek bir yapıya sahiptir. 

Repertuvardan bazı seçmeler: 

 

R.Wagner  

Siegfried - Act 2 

https://www.youtube.com/watch?v=qt8VeUzG3Zc 

 

M. Mussorgsky  

 

Pictures at an Exhibition - Bydlo (orch. Ravel)  (11:28) 
 

Hector Berlioz        

 

Symphonie fantastique – movement 5  

https://www.youtube.com/watch?v=m7fsPdFcY4I (3:21) 

https://www.youtube.com/watch?v=YtdzfeX_Nxo
https://www.youtube.com/watch?v=qt8VeUzG3Zc
https://www.youtube.com/watch?v=m7fsPdFcY4I


 

 

 

Ralph Vaughan Williams  

Concerto for Bass Tuba 

https://www.youtube.com/watch?v=vK5KaYXJsrg 
 
 
 
 
Kaynakça:  
 
Ertuğrul Sevsay - Çalgılama ve Orkestrasyon Sanatı 

        

 

Samuel Adler – The Study of Orchestration / 3’rd edition  

 

Kent Wheeler Kennan – Technique of Orchestration / 2’nd edition 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vK5KaYXJsrg

