
ÖZET 

Fransız Flüt Okulu 19. yüzyılın ikinci yarısında, Paul Taffanel’in önderliğinde doğan bir 

ekoldür. Bu ekolün gelişim göstermesinde rol oynayan en önemli unsurlardan biri, kurucusu 

olan Taffanel’in yaşamını ve kariyerini bu çalım stilini geliştirmeye, uygulamaya ve aktarmaya 

adamış olmasıdır. Tarihte Fransız Flüt Okulu oluşumu ile Paris’te gelişen müzik anlayışının eş 

zamanlı olarak ilerlemesi ise bu ekolün yaygınlaşması için bir şans olmuştur. 

Dönemin yetiştirdiği flüt öğrencileri, Taffanel’in eğitim sistemi haline gelmiş olan bu 

ekolü benimsemeye başlamıştır. Diğer yandan, bu eğitim anlayışına katkıda bulunan bir başka 

önemli oluşum ise Alman flüt yapımcısı Theobald Böhm’ün kendi adını verdiği Böhm sistem 

flütlerdir. Bu flüt sistemi sayesinde, flütteki bazı fiziksel özelliklerin elverişsizliğinden kaynaklı 

olarak notalandırılamamış olan birçok flüt metodu yazılmış ve yayınlanmıştır. Böylece Böhm’ün 

geliştirdiği bu sistem, hem flüt tarihi hem de Fransız Flüt Okulu açısından devrim niteliği 

kazanmıştır. 

Taffanel ve yetiştirdiği öğrencilerin geliştirdiği yenilikçi ve metodik bakış açısının tüm 

dünyada yaygınlaşmasıyla birlikte flüt tarihi ve repertuvarı kendisini sürekli yenileyen bir 

değişim sürecine girmiştir. Paul Taffanel’in önderliğinde gelişen Fransız Flüt Okulu, Avrupa ve 

Amerika’daki flüt eğitimini ve flüt için yazılan eserleri derinden etkilemiştir. Bu ekolün etkisiyle 

ortaya çıkan besteler ve kayıtlar klasik flüt repertuvarının temeli haline gelmiştir. 

Taffanel, Paris Konservatuvarı’nda eğitim verdiği süre boyunca flüt eğitimine özgün bir 

anlayışla yaklaşmış ve yeni teknik uygulamalar geliştirerek, bu uygulamalara ek olarak yazdığı 

metotların öncülüğünde eserler yaratmıştır. Öğrencisi Gaubert ile birlikte tamamladığı flüt 

metodu en önemli ve yararlı kaynaklardan biri haline gelmiştir.  Kendi yazmış olduğu eserlerin 

yanı sıra kendisine ithaf edilmiş flüt eserleri de hala yarışma ve sınav gibi performans 

platformlarında çalınmakta ve flüt repertuvarının temel taşlarını oluşturmaktadır.  

Geçmiş yıllardan beri gelişim gösteren ve günümüze kadar ilerleyen flüt repertuvarının 

zenginleşmesinde önemli bir etkisi olan Morceaux Imposé geleneği, Paris Konservatuvarı’nda 

Fransız Flüt Okulu’nun gelişmekte olduğu süreçte doğan bir gelenektir. Bu konservatuvarda 

yapılan mezuniyet sınavlarının flüt öğrencileri arasında bir yarışma formatına dönüşmesiyle,  

öğrencilerin mezuniyet programlarına zorunlu eserler de eklenmiştir. Eklenen zorunlu eserler 

dönemin flüt öğretmenleri ve bestecileri tarafından yazılmıştır. Bu eserler Morceaux Imposé adı 

altında literatüre alınarak flüt müziğinde ve edebiyatında oldukça değer kazanmıştır.  
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