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AÇIKLAMALAR 
ALAN Müzik Aletleri Yapımı Alanı 

DAL/MESLEK Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapım Dalı 

MODÜLÜN ADI Arpej ve II. Pozisyon  

MODÜLÜN TANIMI 
Arpej ve II. Pozisyon ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Tutuş ve Temel Teknikler modülünü başarmış olmak  

YETERLİK 
Gitarda arpej çalışması yaparak II. pozisyon ve I. telden 

çalmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci boş tellerde arpej yaparak II. pozisyon ve I. telden 

çalarak çok sesliliğe giriş yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Boş tellerde arpej çalışması yaparak arpej formüllerine 

göre tel değiştirerek ritim çalışması yapabileceksiniz.  

2. II. pozisyon ve I. telde çok sesli harmonikleri 

çalışabileceksiniz.  

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Akustik özellikli sınıf ortamı  

Donanım: Müzik kitap ve katalogları, ses kayıt cihazları  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 



 

1 

 

GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

"Tutuş ve Temel Teknikler"  modülünü başarıyla tamamlayarak klasik gitarın yapısı 

ile ilgili terimleri, gitarın yapısal gelişimini, iyi bir gitarda olması gereken özellikleri, gitarın 

muhafaza, tutuş ve akort edilmesine ilişkin bilgileri öğrendiniz. 

 

Bu modülde de tek sesli alıştırma ve melodik çalışmalardan çok sesliliğe giriş yaparak 

eser çalışmalarına başlayacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Bu faaliyet sonunda, uygun ortam ve gerekli donanım sağlandığında tekniğine uygun 

olarak boş tellerde arpej çalışması yaparak arpej formüllerine göre tel değiştirerek ritim 

çalışması yapabileceksiniz.  
 

 

 

 Arpej ne demektir, fonksiyonu nedir? Araştırınız.  

 Arpej yapılan parmakları öğreniniz.  

 Kaç çeşit arpej çalışması vardır? Araştırınız.  

 

1. BOŞ TELLERDE ARPEJ 
 

İtalyanca "arpeggio" kelimesinden gelen arpej bir akordaki notaların art arda çalınması 

anlamına gelir. Yani sol elimiz akor basarken sağ elimiz ise arpej yapar. Arpej yapılan 

parmakların adları şöyledir: 

 

p: baş parmak 

i: işaret 

m: orta 

a: yüzük parmağı 

 

Notalarda, tablarda arpej parmakları bu işaretlerle gösterilir. Kısaca "pima" denir. 

Arpej yaparken serçe parmağı flamenko dışında kullanılmaz.  

 

1.1. Boş Tellerde Arpej Çalışması  
 

Egzersiz 1 

 

Burada gördüğünüz gibi başparmağı kalın “mi” teline, diğer parmakları aşağıdaki üç 

tele yerleştiriyoruz yalnız bu tabii ki değişmez bir kural değildir. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Egzersiz 2 

 

Egzersiz 3 

 

Egzersizleri yavaş bir tempoda çalışın ve parmaklarınızı tellere doğru 

yerleştirdiğinizden emin olun. 

 

1.2. Arpej Çalışmaları  
 

E--------0(m)-------- 0(m)------0--------0---------1---------1---------1------1— 

B----1(i)---------1(i)--------1----------1---------0--------0--------0---------0- 

G--------------0(p)-----------------0-------------------0-------------------0---- 

D---------------------------------------------0------------------0--------------- 

A-3(p)------------------3-------------------------------------------------------- 

E-------------------------------------------------------------------------------- 
 

E--------1----------- 1---------1--------1---------0--------0--------0---------0-- 

B----0------------0--------0---------0---------1--------1---------1--------1----- 

G--------------0-------------------0------------------0------------------0-------- 

D---------------------------------------------------------------------------------- 

A--------------------------------------------3-------------------3---------------- 

E-3---------------------3---------------------------------------------------------- 
 

E--------0----------- 0---------0--------0----------1---------1---------1-------1- 

B----1------------1--------1---------1----------3----------3--------3--------3--- 

G--------------2-------------------2--------------------2------------------2----- 

D---------------------------------------------0------------------0---------------- 

A-0----------------------0--------------------------------------------------------- 

E--------------------------------------------------------------------------------- 
 

E--------0----------- 0---------0--------0-----------0-----------0--------------- 

B----1------------1--------1---------1-----------1-----------1------------------- 

G------------0---------------------0----------------------0---------------------- 

D-------------------------------------------------------------------------------- 

A---------------------------------------------3-------------------------3-------- 

E-3---------------------3-------------------------------------------------------- 
 

Bu çalışmayı hiç hatasız, temiz ve istediğiniz hızda çalabiliyorsanız artık ikinci arpej 

çalışmasına geçebilirsiniz. 
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1.3. Caporiccio Arpej Çalışması  

 

Bu çalışmayı 'p, m, i 'p, m, i' sağ el parmakları ile çalışınız. Parmaklarınızın uyumu 

için buna özel ilgi göstermelisiniz. 

 

E ----0(m)------0(m)--------0--------0-------1----------1---------1--------1------- 

B -------1(i)---------1(i)--------1-------1---------0---------0--------0---------0- 

G ----------0(p)--------------------0-------------------0-----------------0-------- 

D ------------------------------------------0--------------------0----------------- 

A -3(p)-------------------3-------------------------------------------------------- 

E --------------------------------------------------------------------------------- 

 

E ----1--------1----------1--------1-------1------1--------1---------1------------ 

B ------0---------0----------0--------0-------0------0---------0----------0------- 

G ----------0-------------------0-----------------0-----------------0------------- 

D -------------------------------------------------------------------------------- 

A ---------------------------------------3---------------3------------------------ 

E -3------------------3----------------------------------------------------------- 

 

E ------0--------0--------0--------0----------1----------1---------1--------1----- 

B ---------1--------1--------1--------1-----------3----------3--------3--------3-- 

G -------------2-----------------2--------------------2-------------------2------- 

D -----------------------------------------0----------------------0--------------- 

A --0------------------0---------------------------------------------------------- 

E -------------------------------------------------------------------------------- 

 

E ------0-----------0----------0----------0------------0------------0------------- 

B ----------1----------1-----------1---------1-------------1------------1--------- 

G --------------0----------------------0------------------------0----------------- 

D -------------------------------------------------------------------------------- 

A -------------------------------------------------3-------------------------3---- 

E -3-----------------------3------------------------------------------------------ 
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1.4. Walzer Çalışması 
 

Bu çalışmamızı 'p i m i '* 'p i m i' parmakları ile çalışıyoruz. Kesinlikle bu kurala 

uymaya çalışın.  

 

E------0(m)--------0-----0-------0------------1--------1-------1-------1----- 

B---1(i)---1(i)---1---1--1--1---1---1-------0---0----0---0---0--0---0----0-- 

G--------------0---------------0--------------------0----------------0--------- 

D-------------------------------------------0-----------------0----------------- 

A-3(p)-----------------3------------------------------------------------------- 

E-------------------------------------------------------------------------------- 

 

E------1------------1----------1-------1----------0--------0--------0---------0- 

B---0----0------0-----0----0----0---0---0-----1----1---1---1----1---1----1---1 

G------------0----------------------0-------------------0-----------------0------ 

D---------------------------------------------------------------------------------- 

A---------------------------------------------3------------------3--------------- 

E-3-----------------------3------------------------------------------------------- 

 

E------0----------0-------0---------0---------1---------1----------1----------1- 

B---1----1----1--------1----1----1---1-----3---3----3---3-----3-----3-----3--3 

G-----------2------------------2--------------------2---------------------2------ 

D------------------------------------------0-------------------0------------------ 

A-0------------------0------------------------------------------------------------ 

E---------------------------------------------------------------------------------- 

 

E--------0---------0----------0---------0-------------0--------------0----------- 

B-----1----1----1---1-----1-----1---1---1--------1-----1-------1-------1------- 

G-------------0--------------------0--------------------------0------------------ 

D--------------------------------------------------------------------------------- 

A-----------------------------------------------3-------------------------------3 

E--3--------------------3--------------------------------------------------------- 

 

Bu çalışmayı hiç hatasız çalabiliyorsanız belli aralıklarla tekrar yapın.  
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1.5. Allegretto Çalışması 

 

Bu parçada baslardan hemen sonra gelen suslara dikkat edilmelidir. Sus üzerindeki 

nota çalınırken tınlamakta olan bas ses, "p" parmağının ilgili tele yaslanmasıyla 

susturulmalıdır.  
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1.6. Allegro, Prelud Çalışması 
 

1.6.1. Allegro 

 

Parçanın ikinci ölçüsünde, birinci ölçüdeki "do" notası bulunmamaktadır. Dördüncü 

ölçüde de üçüncü ölçüdeki "fa" notası bulunmamaktadır. Bu nedenle ikinci ve dördüncü 

ölçüleri çalarken bu notalara basan bir numaralı parmak yerinden kaldırılmalıdır. Böylece iki 

ve dört numaralı parmaklar daha kolay çalışabilecektir.  
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1.6.2. Prelud 

 

 Parçada "p" parmağıyla çalınması gereken bas notalar, belirgin çalınmalıdır. 

 Eserin (A) ve (B) bölümleri teknik olarak nispeten daha zordur. Bu bölümler 

çalınırken önce iki sonra bir, daha sonra da dört numaralı parmak yerleştirilerek 

arpeje devam edilmelidir. Parmakları aynı anda basmak yanlış olacaktır. 
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1.7. Andante, Leccion Çalışması 
 

1.7.1. Andante 
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1.7.2. Leccion 

 

 

Müzikte dekoratif amaçlarla ana ezgiye eklenen ögelere süsleme denir. En sık 

kullanılan süslemeler; çarpma, yukarı ve aşağı mordan, grupetto ile trilldir.   
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1.8. La Saultillonta, Melodi Etüdü  
 

1.8.1. La Sautillente 

 

 Parçanın ilk ölçüsünde "la" notası çalınırken "sol" notasına basan üç numaralı 

parmak artık yerinden kalkmalıdır. Parmakların gerektiğinde yerinden 

kalkmaması da erken kalması gibi bir olumsuzluktur.  

 

Eseri çalışırken her nota için yazılmış olan parmak belirteçlerine tek tek dikkat 

edilmelidir.   
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1.8.2. Melodi Etüdü 
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1.9. Menuet, Greensleaves Çalışması 
 

1.9.1. Menuet 
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1.9.2. Greensleaves 
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1.10. Menuet, Gigue Çalışması  
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1.11. Walzen, Andante Çalışması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Boş tellerde arpej çalışması ve ritim çalışması yapınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tel değiştirme çalışmaları yapınız.  
 Boş parmağınızı kullanın. 

 Belli bir hızda yapın.  

 Boş telde arpej çalışması yapınız.  
 Parmak isimlerini ezberleyiniz (bkz. 1. 

boş tellerde arpej). 

 Bu çalışmayı 'p, im' ', pi, m' sağ el 

parmakları ile çalışınız.  

 Parmaklarınızın uyumu için buna özel ilgi 

göstermelisiniz ve hızlı çalmadan önce 

temiz ses çıkarmayı amaçlayınız.  

 İlk ölçüde üçüncü parmakla kalın do'yu 

ve birinci parmakla ince do'yu basınız.  

 Ölçü bitene kadar parmaklarımızı 

yerlerinden kaldırmayınız.  

 Akıcı bir şekilde çalınız.  Ölçü geçişlerinde duraklamayınız.  

 Melodi etüdü yapınız. 

 Sol ele ve sağ ele dikkat ediniz.  

 Sol el başparmağın karşıdan 

görünmemesine dikkat ediniz. 

  Sağ el parmaklarını bir yere 

yaslamayınız. Sağ elin havada olmasına 

dikkat ediniz.  

 Sol el parmaklarınızı dik basın ve 

parmaklarınız alt tele değmesin.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tel değiştirme çalışmaları yaptınız mı?   

2. Boş telde arpej çalışması yaptınız mı?   

3. Bu çalışmayı "p, i, m" sağ el parmak formülü ile çalıştınız mı?   

4. İlk ölçüde üçüncü parmakla kalın do'yu ve birinci parmakla ince 

do'yu bastınız mı? 
  

5. Akıcı bir şekilde duraklamadan çaldınız mı?   

6. Çok sesliliğe giriş yaparak melodi etüdü yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. 

 

1.  (   ) Arpej bir akordaki notaların art arda çalınması demektir                    

 

2.  (   ) "p" işaret parmağını temsil eder.                                                          

 

3.  (   ) "a" yüzük parmağını temsil eder.       
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Tel değiştirme çalışmaları 
 

Bu dersimizde önceki modülde öğrendiğimiz mi, la , re telleri üzerinde geçiş yani tel 

değiştirme çalışmaları yapacağız. Bu alıştırmaları şu şekilde yapın: 
 

1) Başparmağınızı kullanın. 

2) Belli bir hızda yapın. 
 

Alıştırma 1 

 

Yukarıdaki portrenin sonunda işaret (başında iki nokta, ince ve kalın çizgi) tekrar 

işaretidir. O işaret varsa o çalışma bir defa daha çalınır. 

 

Alıştırma 2 

 

Alıştırma 3 

 

DEĞERLENDİRME  
 

Uygulama sonunda kendinizi yeterli görüyorsanız bir sonraki öğrenme faaliyetine 

geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve gerekli donanım sağlandığında tekniğine uygun 

olarak II. pozisyon ve I. telde çok sesli harmonikleri çalışabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Bare tekniği nedir? Araştırınız.  

 Üçleme nedir? Öğreniniz. 

 II. Pozisyon nasıl alınır? Araştırınız.  

 

2. II. POZİSYON VE I. TEL 
 

2.1. II. Pozisyon Çalışmak 
 

Bare, "1" numaralı parmakla birden fazla tele aynı perdede basılmasıdır. Tellerin 

tümüne basılması durumunda tam bare, daha az sayıda tele basılması durumunda da yarım 

bare söz konusudur. Tam bere "C" ya da "B" işaretiyle ifade edilir. Yarım bare kullanılacağı 

zaman bu işaretlerin önüne "1/2" belirteci konur. Bare basılacak perde romen rakamıyla 

belirtilir. (1/2B V) 

 

Başlangıçta bare basmak biraz zor olacaktır ancak çalışmayla bu zorluk giderilebilir. 

"1" numaralı parmağınızla üçüncü perdeye tam bare basın. Her bir teli başparmağınızla (p) 

çekip çıkan sesleri dinleyin. Temiz ve kesintisiz sesler üretmeye çalışın (Bu noktada ayaklık 

kullanımı ve dik oturmak önemlidir.). Ayrıca bare basarken "2" numaralı parmağın destek 

vermek için "1" numaralı parmağın üstüne binmesi yanlış olacaktır.  

   

Şekil 2.1: Tam bare  Şekil 2.2: Yarım bare 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.1. Harmonikleri Çalışmak 
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2.1.2. Premier Amour Çalışmak 

 

 



 

25 

 

2.1.3. Sweet Love Çalışmak 
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2.2. I. Telin XII. Perdeye Kadar Öğrenimi  
 

2.2.1. Tabın Okunması 
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2.2.2. Harmonikleri Çalışmak 
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2.2.3. Premier Amour Çalışmak  
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2.2.4. Sweet Love Çalışmak 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

II. pozisyon ve I. telde çok sesli harmonikleri çalışınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bare tekniği ile parça çekerek (tiranda) 

çalınız.  

 Parçayı satır satır çalışınız.   

 Ölçü geçişlerinde duraklama 

yapmayınız.  

 İkinci perdede bemol olan si sesini 

çıkarınız.  

 Bemolün notanın sesini yarım ton 

kalınlaştırdığını unutmayınız.  

 Seçtiğiniz çok sesli bir parçayı çalınız. 

 Bugüne kadar öğrendiğiniz tüm 

teknikler uygulayınız.  

 Parçayı akıcı bir şekilde çalınız. 

 Parmakları yazıldığı gibi uygulayınız.   

 Sapları aşağıya doğru olan notaları "p" 

parmağıyla çalınız. 
 

 Tab çalışması yapınız. 
 İkinci parmağın basılı olduğundan emin 

olunuz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bare tekniğini uyguladınız mı?    

2. Si sesini çıkardınız mı?   

3. Çok sesli parçayı duraksamadan çaldınız mı?   

4. Parmakları yazıldığı gibi uyguladınız mı?   

5. Sapları aşağıya doğru olan notaları "p" parmağı ile çaldınız mı?   

6. Tab çalışması yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Bare birden fazla tele farklı perdelerde basılması tekniğidir. 

2. (   ) Tellerin tümüne basılmasına tam bare denir.  

3. (   ) Tam bare "b" ya da "c" işareti ile gösterilir.  

4. (   ) Bare basarken "2" numaralı parmağın destek vermek için "1" numaralı parmağın 

üstüne binmesi yanlış bir tekniktir.  

5. (   ) Sus üzerindeki nota çalınırken tınlamakta olan bas ses "m" parmağının tele 

yaslanmasıyla son bulur.  

6. (   ) Çok sesli parçalar her zaman melodi, bas ve eşlikten oluşur.  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tekniğine uygun olarak bas tellerde arpej çalabiliyorum.    

2. II. pozisyon ve I. telden çalabiliyorum.    

3. Çok sesli çalışmaları çalabiliyorum ve sesler arasındaki farkları ve 

melodi geçişlerini yapabiliyorum.  
  

4. Harmonikleri çalabiliyorum.    

5. Bare çalışmalarını yapabiliyorum.    

6. Tel değiştirme çalışmalarını yapabiliyorum.    

7. Melodi etüdü yapabiliyorum.    

8. Tab nasıl okunur biliyorum.    

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçiniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN-CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN-CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

CEVAP ANAHTARLARI 
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