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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 212MGS038 
ALAN Müzik Aletleri Yapımı Alanı 
DAL/MESLEK Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapım 

MODÜLÜN ADI Tutuş ve Temel Teknikler  

MODÜLÜN TANIMI Tutuş ve temel teknikler ile ilgili bilgi ve becerilerin 
kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/24 
ÖN KOŞUL 10. sınıf modüllerini başarmış olmak  

YETERLİK Gitarda tutuş ve teknikleri uygulamak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli ortamı ve donanımlar sağlandığında tekniğine uygun 
olarak gitar çalmada tutuş ve temel teknikleri 
uygulayabileceksiniz.  
Amaçlar 

1. Gitar akordunu yapabileceksiniz.  

2. Gitarda tutuş prensip ve tekniklerini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Akustik özellikli sınıf ortamı  
Donanım: Müzik kitabı ve katalogları, ses kayıt cihazları, 
gitar ve diğer araç gereçler 

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. 
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GİRİŞ 
 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Klasik gitara olan ilginin her geçen gün giderek arttığı bir gerçektir. Artan bu ilgi 
beraberinde çeşitli yapılanmaları oluşturmuştur. Fakültelerin müzik bölümlerinde gitar 
eğitimi programlarına yer verilmiş, konservatuvarlarda gitar bölümleri açılmış, gitar eğitimi 
veren özel müzik kursları yaygınlaşmıştır.  

 
Siz sevgili öğrencilerimizin de gitara olan ilgi ve hevesini hesaba katarak ilgiyle takip 

edeceğinizi düşündüğümüz ve olabildiğince keyifli bir modül hazırlamaya çalıştık.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 
 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak 
gitar akordunu yapabileceksiniz.  
 
 
 
 
 

 Klasik gitarın yapısı ile ilgili terimleri araştırınız. 

 Gitarın yapısal gelişimini araştırınız. 

 İyi bir gitarda olması gereken özelliklerin neler olduğunu öğreniniz. 

 Gitarın muhafaza edilme işlemlerini ve akordunun nasıl yapıldığını araştırınız.  

 
Resim 1.1: Klasik gitarın bölümleri  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1. KLASİK GİTARIN YAPISAL GELİŞİMİ 
 

Perdeli ve telli, parmakla ya da mızrapla çalınan en eski çalgıların bugünkü klasik 
gitarla olan akrabalık ilişkisi her zaman tartışılabilirliğini korumaktadır. 

 
Gitarın kökeninin ne kadar eskiye dayandığı bilinmemekle birlikte, gitara benzer 

çalgıların Mısırlılardan Eski Yunanlılara ve Romalılara, daha sonra 8 ve 9. yüzyıllarda 
Arapların İspanya'ya girmesiyle Avrupa'ya ulaştığı sanılmaktadır. 

 
12 ve 13. yüzyıl Fransa ve İspanya katedrallerindeki kabartmalarda gitara benzer 

enstrümanlar göze çarpmaktadır. 16. yüzyılda dört telli gitar, İspanya'da olmak üzere diğer 
Avrupa ülkelerinde de sevilmiş ve çalınmıştır. Ortaçağ döneminin sonunda dört telli gitar en 
gözde enstrüman olarak ortaya çıkmıştır. Telleri çekmek için sadece sağ elin başparmağı ile 
işaret ve orta parmakları kullanılmıştır. 

 
Yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde dört telli gitarın birtakım yapısal değişikliklere 

uğradığı görülmektedir: Beşinci tel eklenmiş, buna paralel olarak enstrümanın gövdesi 
büyümüş, tel uzunluğu bugünkü ölçüye yakın olan 63 cm'ye ulaşmış, akort düzeni la-re-sol-
si-mi olarak tespit edilmiştir. 

 
İçinde bulunduğumuz yüzyıl gitar için parlak bir dönemdir. Nitekim o yüzyıldan 

günümüze kadar gelmiş çok sayıda gitar ve beste bu düşünceyi doğrulamaktadır. 
 
Yaşadığımız yüzyılda beş telli gitara altıncı tel, Alman, Jakop August Otto tarafından 

takılmıştır. Altıncı telin mi'ye akort edilmesiyle de enstrümanın akordunda bir simetri 
meydana gelmiş, bu da akorların daha iyi seslendirilebilmesini sağlamıştır. Böylece 
günümüzde de kullanılan standart gitar akordu mi-la-re-sol-si-mi olarak kesinleşmiştir. 
Ayrıca tellerin tek olması akort işlemini kolaylaştırmıştır. 

 
Bu yüzyılın sonlarına doğru altı tek telli gitar iyice belirginleşmiş, süsleme en aza 

indirilmiş, zarif rozetler yerini büyük, açık ses deliklerine bırakmıştır. Tuşe üzerine 12 perde 
çubuğu yerleştirilmiş, düz alt tabla standartlaştırılmıştır. Scherzer (1834-1870), altı telli 
gitardaki tahta burgular yerine mekanik (metal dişli “y” silindirli) burguları kullanan ilk kişi 
olmuştur. 

 
Klasik gitarın yapısal gelişimine en büyük katkı, ünlü İspanyol yapımcı Antonio 

Torres (1817-1892) tarafından olmuştur. Torres, profesyonel bir gitarist olmamasına rağmen 
usta bir yapımcıydı. Zamanın gitarlarının tamamen yanlış olduğuna ve belli bir standardın 
getirilmesi gerektiğine inanıyordu. Özellikle üst tablanın ses açısından gitarın en önemli 
bölümü olduğunu ileri sürerek geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmış ve bir teori öne 
sürmüştü. Bunu ispatlamak için 1863 yılında yanlarını ve alt tablasını mukavvadan yaptığı 
bir gitarın üst tablasını, kendi geliştirdiği sistemle ladinden yapmış, üst tablanın alt tarafına 
da yelpaze destek kirişleri yerleştirmişti. Bu gitarla güzel tonlu sesler elde etmiş, böylece üst 
tablanın önemini vurgulamıştı. Bu gitar, hâlen Barcelona Konservatuvarı'nın enstrüman 
müzesinde bulunmaktadır. Torres, üst tablaya konulan destek kiriş sayısını yediye çıkarmış 
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ve konumlarını çok iyi ayarlayarak gitarın altı telinin de en iyi biçimde titreşim yapmasını 
sağlamıştır. Ayrıca ses deliğinin iki yanına da birer çubuk eklemiştir. 

 
Torres, enstrümanın ölçülerini biraz büyütmüş ve sapını genişletmiştir. Standart tel 

uzunluğu olan 65 cm'yi o saptamış ve modern eşiği bularak daha önce çivilerle tutturulan 
tellerin köprüye bağlanmasını sağlamıştır. 

 
Torres'in standardize ettiği ölçüler sonraki yapımcılar için esas olmuş, onun yaptığı 

gitarlar çok beğenilip sevilmiştir. Hiçbir yapımcı onun ününe ulaşamamıştır. 
 
Torres'in standart ölçüleri geliştirmesinden sonra Francisco Tarrega'da (1852-1909) 

modern çalma biçimini yaratmış ve böylece birbirini tamamlayan bu iki kişi kendilerinden 
sonra gelen gitaristlere ortam hazırlamıştır. 

 
20. yüzyılda Andres Segovia (1893-1987), arkadaşı Albert Agustine'in yardımıyla 

naylon gitar teli üretilmesine ön ayak olarak klasik gitar için büyük bir adım atmıştır. 
Eskiden bağırsak ya da ipekten yapılan teller 1946'da yerini naylon tellere bırakmıştır.  
 

1.1. İyi Bir Gitarın Özellikleri 
 

Her enstrümanda olduğu gibi gitarda da aranan en önemli özellik, ses kalitesi ve rahat 
çalınışıdır. Gitarlar, yapımında kullanılan malzemenin niteliği ve işçiliğe bağlı olarak keskin 
metalik bir tondan yumuşak bir tona kadar çeşitli tonlara sahip olabilir. Bazen aynı gitar 
üzerinde bile tonlar farklılıklar göstererek üst tellerde dolgun, alt tellerde zayıf (ya da bunun 
tersi) olabilir. Gitarın ses tonu, onu çalarak veya karşıdan dinleyerek anlaşılır. 

 
Tellere vurulduğunda titreşimler yüksek hacimli ve uzun soluklu olmalıdır. Bu ise üst 

tablanın yapısı ve kalitesi ile yakından ilgilidir. Üst tabla yani ses tablası gitarın en önemli 
kısmıdır. Tellere verilen titreşim, eşik ve köprü aracılığıyla üst tablaya iletilir ve burada 
nitelikli ve hacimli bir tınıya dönüşür. 

 
1.1.1 Üst Tablanın Taşıması Gereken Özellikler 
 

 Üst tablanın yapımında ladin, sedir vb. ağaçlar kullanılır. Ağacın çok iyi seçilip 
doğal olarak kurutulmuş olması gerekir. İyi kurumamış ve dinlendirilmemiş 
ağaç, şekil değiştirip yırtılabilir, eğrilebilir. 

 Üst tablanın kalınlığı, ses kalitesini belirleyen bir unsurdur. Üst tabla ne kadar 
ince olursa ses tonu o kadar parlak olur ancak üst tablanın inceliğinin de bir 
sınırı vardır. Tellerin basıncına ve iklim koşullarına dayanabilecek optimum 
kalınlıkta olmalıdır. El yapımı gitarlarda üst tabla, eşiğin altındadır ve kalındır. 
Yanlara doğru incelir. 

 Üst tabla ağacın seyrek olan lifleri kenarlarda; sık olan lifleri merkezde olacak 
şekilde, simetrik iki parça hâlinde imal edilmiş olmalıdır. Ayrıca ağacın lifleri 
düzgün ve sık olmalıdır. Böylece dengeli bir rezonans ve estetik bir görüntü 
yaratılmış olur. 

 Üst tablanın altında destek kirişleri yer alır. Destek kirişlerinin kalınlığı, sayısı 
ve dizilim prensibi sesi etkiler. Destek kirişleri yetersiz sayıda ve ince olursa üst 
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tabla, basınca karşı direnç gösteremeyip deforme olabilir. Destek kirişleri kaim 
yapılmış olursa rezonans azalır, gitarın ağırlığı artar. Bu istenmeyen bir 
durumdur. 

 Üst tablanın kaplamasız yani “solid” olması, ses kalitesini ve hacmini olumlu 
yönde etkiler. 

 

1.1.2. Gitarın Diğer Bölümleri  
 

Alt tabla ve yanlar genellikle maun veya gül ağacından yapılır. Alt tabla iki ayrı 
parçadan meydana gelir. 

 
Sap, gitarın en önemli bölümlerinden biridir. Sert ağaçlardan (Lübnan çamı, gül) 

yapılır. Sap, çok iyi kurutulmuş ağaçlardan yapılmadığı takdirde içe doğru bükülebilir. Bu 
durumda tellerin tuşeye olan uzaklığı artar, gitarın sesi bozulur ve çalınması zorlaşır. Sapın 
eğri olup olmadığı, tuşe üzerine ve tellere paralel bir şekilde yerleştirilen uzun bir cetvel 
yardımıyla kolayca anlaşılabilir. 

 
Tuşe, sapın düz yüzeyine yerleştirilmiş, sap ile aynı genişlikte ve ses deliğine kadar 

uzanan kısımdır. Çok sağlam ve sert abanoz, pelesenk veya cevizden yapılır (İyi kalite 
abanoz tuşe, en iyisidir.). Tuşe üzerindeki perde demirleri pirinç, gümüş veya diğer uygun 
bir madenden yapılır. Perde demirleri dayanıklı, muntazam ve uçları iyi törpülenmiş 
olmalıdır. 
 
 

1.1.3. Enstrüman Cilası 
 

Cila, gitarın ses tonunu etkileyen önemli faktörlerden biridir. Üst tablası kaim bir cila 
tabakasıyla kaplanmış gitarlar mümkünse tercih edilmemelidir. Kaim cila tabakası, üst 
tablanın rezonansını olumsuz yönde etkiler. Ancak enstrümanın iklim şartlarına 
dayanabilmesi ve estetik görünmesi açısından cila gereklidir. Alt tabla ve yanlarındaki cila, 
sesi üst tabladaki kadar etkilemez. 
 

 En iyi cila, gomalak ve alkol karışımı ile elle yapılan ciladır. 
 Cila, az miktarda kullanılmalı ve pürüzsüz olmalıdır. 

 
Tüm bunlara ilave olarak gitarın akordunun tutup tutmadığı, mekanik burgularında bir 

arıza olup olmadığı incelenmelidir. Teller çalmayı güçleştirecek kadar yüksek, çalarken 
cızırtılı sesler çıkartacak kadar alçak olmamalıdır. Özellikle apoyando vuruşlarda, tüm 
perdelerde temiz ve cızırtısız bir ses alınmalıdır. 5, 7 ve 12. perdelerde armonik sesler net ve 
temiz olmalıdır. 
 

1.2. Gitarın Muhafaza Edilmesi 
 

Gitarı muhafaza ederken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 
 

 Ani iklim (ısı ve nem) değişikliklerine mümkün olduğunca maruz kalmamalıdır.  
 Bir ısı ve nem kaynağının direkt yakınında bulunmamalıdır (Çok kuru 

ortamlarda nemlendiriciler kullanılmalıdır.). 
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 Çalınmadığı zamanlarda kılıfında ya da kasasında saklanmalıdır (Yüksek bir 
yere, örneğin duvara sapından asmak suretiyle muhafazası uygun değildir.Bu 
durumda enstrümanın ağırlığı direkt sapa binecek, ısınan havanın yükselmesiyle 
beraber çeşitli deformasyonlar görülecektir.). 

 Çalındıktan sonra düzenli olarak temiz, yumuşak bir bezle silinmelidir. Teller, 
her çalışmadan sonra temizlenmelidir. 

 Çok uzun süre çalınmayacağı zamanlarda telleri gevşetilerek muhafaza 
edilmelidir. 
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1.3. Nota Tablosu  
 

 
Şekil 1.1: Nota tablosu 

1.4. Gitarın Akort Edilmesi 
 

Gitarın akort edilmesinde elektronik akort cihazı (tüner), akort düdüğü veya 
diyapozon kullanılabilir. Burada diyapozon yardımı ile akort yapmayı görelim: Diyapozon; 
topuz, sap ve yabalardan oluşan metal bir çubuktur. Üzerindeki A - 440 ifadesi, saniyede 440 
kere titreşim yaparak la sesi verdiğini belirtir. Diyapozonu, sapından tutup sert bir yere 
vurarak (örneğin diz kapağımıza) yabalarını titreştiririz. Yabaların titreşimi zayıflamadan ve 
titreşimi bozmadan diyapozonun topuz kısmını gitarın üst tablasına (rezonans tablasına) 
değdiririz. Yabalara verdiğimiz titreşim, topuzun üst tablayla birleşmesi sonucunda tınıya 
dönüşür. Bu ses, la sesidir ve 1. telin 5. perdesindeki ses, bu sesle aynı olmalıdır. Bunu 
sağlamak için 1. telin gerginliğini ayarlamamız gerekir. Daha ince bir sese ulaşmak için teli 
gerginleştirmeli, daha kalın bir sese ulaşmak için ise teli gevşetmeliyiz. Böylece iki sesin 
aynı olduğu frekansı yakalarız. Bu noktada, diyapozonla işimiz bitmiştir. 1. telin akardonu 
yukarıdaki gibi yaptıktan sonra bunu referans alarak 2. teli akort ederiz (Nota tablosuna 
baktığımızda, 1. telin boşken çıkardığı ses ile 2. telin 5. perdesindeki ses -mi sesi - aynı 
olmalıdır.). Aynı yöntemle 3. teli, 2. tele göre akort ederiz (2. telin boşken çıkardığı ses ile 3. 
telin 4. perdesindeki ses aynı olmalıdır.). 
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Daha sonra 4. teli 3. tele, 5. teli, 4. tele, 6. teli de 5. tele göre ayarlarız. Bu akort etme 
yöntemi, doğru olmakla beraber bir eksiklik taşımaktadır. 2. teli 1. tele, 3.teli 2. tele, 4. teli 
3.tele, 5. teli 4.tele ve 6.teli 5. tele göre akort ettiğimiz için her kademedeki küçük hata 
payları ö tele geldiğimizde büyük bir hata payı olarak karşımıza çıkabilir. 6. telin akordunu  
yaptığımızda, gitarın akort işlemi bitmiş gibi görünür ama  biraz daha ince ayar yapmamız 
gerekir. Aralarında 1 ya da 2 oktav uzaklık bulunan aynı notaları aynı anda çekip seslerin 
örtüşüp örtüşmediklerini dinleyerek kontrol edebiliriz. Armonik seslerden yararlanarak da 
akort yapılabilir. Tellere belirli noktalardan hafifçe dokunmak suretiyle elde edilen ve özel 
bir tınıya sahip olan seslere armonik sesler denir. Bu yöntemde hata yapma oranı yukarıdaki 
yönteme göre düşük olduğu için daha çok tercih edilir. 5.telin 5. perdesindeki armonik ses, 
diyapozona göre ayarlanır. Böylece 5.tel (la teli) akortlanmış olur. Sonra 6. telin 5. 
perdesindeki armonik ses ile 5. telin 7. perdesindeki armonik ses, aynı olacak şekilde 6. tel 
akortlanır. Bir sonraki adımda, 5.telin 5. perdesindeki armonik ses ile 4. telin 7. perdesindeki 
armonik ses aynı olacak şekilde 4. tel akortlanır. Daha sonra 4. telin 5. perdesi ile 3. telin 7. 
perdesindeki armoniklere göre de 3. tel akortlanır. 2. tel, boş olarak ö telin 7. perdesindeki 
armonik sese göre ayarlanır. Son olarak 1. tel, 5. telin 7. perdesindeki armonik sese göre 
ayarlanır. Armonik sesler üretilirken tellere, perde demirleri üzerinden dokunmaya dikkat 
edilmelidir. Sağ el, tele titreşim verir vermez sol el parmağı dokunduğu noktadan 
kalkmalıdır. 

 
Resim 1.2: Gitar akordu  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Gitar akordu yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gitarın yapısını inceleyiniz.  
 Vuruş esnasında titreşimlerin yüksek 

hacimli ve uzun soluklu olması 
gerektiğini unutmayınız.  

 Tellere vurunuz.  

 Sap kısmını inceleyiniz.  

 Gitar akordunun tutup tutmadığını kontrol 
ediniz.  

 Mekanik burguları kontrol ediniz, 
cızırtılı sesleri nötürleyiniz.  

 Hata tablosundan yararlanarak (bk. Şekil 
1.1) temiz ve net sesler çıkarınız. 

 Özellikle apoyanda vuruşlarda tüm 
perdelerde temiz ve cızırtısız bir ses 
alınmalıdır.  

 1. telin akordunu yapınız.  Telin gerginliğini ayarlayınız. 

 2. telin akordunu yapınız. 
 1. telin boşken çıkardığı ses ile 2. telin 

5. perdesindeki ses (mi sesi) aynı 
olmalıdır. 

 3. telin akordunu yapınız. 
 3. teli 2. tele göre akort ediniz (3. telin 

boşken çıkardığı ses ile 3. telin 4. 
perdesindeki ses aynı olmalıdır.).  

 Aynı yöntemle 4., 5. ve 6. telleri akort 
ediniz.   

 Her kademeyi, bir önceki teli referans 
olarak akort ediniz.  

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. Gitarın yapısını incelediniz mi?   
2. Tellere vurdunuz mu?   
3. Sap kısmını incelediniz mi?   
4. Gitarın akordunun tutup tutmadığını kontrol ettiniz mi?   
5. Nota tablosundan yararlanarak temiz ve net sesler çıkardınız 

mı?   

6. 1. telin akordunu yaptınız mı?   
7. 2. telin akordunu yaptınız mı?   
8. 3. telin akordunu yaptınız mı?   
9. 4., 5. ve 6. telleri akort ettiniz mi?   
 
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. (   ) İyi bir gitarda tellere vurulduğunda titreşimler yüksek hacimli ve uzun soluklu 

olmalıdır. 

2. (   ) Üst tablanın yapımında ladin, sedir vb. ağaçlar kullanılır. 

3. (   ) Üst tablanın inceliği ses kalitesini belirleyen bir unsurdur. 

4. (   ) Tuşe, sapın düz yüzeyine yerleştirilmiş, sap ile aynı genişlikte ve ses deliğine 

kadar uzanan kısımdır. 

5. (   ) En iyi enstrüman cilası, gomalak ve alkol karışımı ile makinede yapılan ciladır. 

6. (   ) Tellere belirli noktalardan hafifçe dokunmak suretiyle elde edilen ve özel bir 

tınıya sahip olan seslere armonik sesler denir. 
 
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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 
 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak 
gitarda tutuş prensip ve tekniklerini yapabileceksiniz.  

 
 
  
 
 
 

 Genel kabul görmüş klasik gitar tutuş prensiplerini araştırınız.  

 Penanın fonksiyonu nedir? Araştırınız.  

 Sağ ve sol el tekniklerinin neler olduğunu ve nasıl uygulandığını araştırınız.  
 

2. GENEL KABUL GÖRMÜŞ KLASİK 
GİTAR TUTUŞ PRENSİPLERİ 

 
Gitar çalmaya başlamadan gitarı çok iyi ve doğru tutmak gerekir. Genel kabul görmüş 

tutuş prensipleri aşağıda verilmiştir: 
 

 Öncelikle sert ve kolsuz bir sandalye veya taburenin ucuna dik oturulmalıdır. 
 Sol ayak, yüksekliği önceden ayarlanmış ayaklığın üzerine yerleştirilmelidir. 

Böylece sol baldır yükseltilmiş ve bu sayede gitar desteklenmiş olacaktır. 
 Gitar, sapının uzantısı zeminle yaklaşık 45 derecelik bir açı yapacak şekilde iki 

bacağın arasına yerleştirilmelidir. Gitar sapının baş kısmı, göz hizasında 
olmalıdır. 

 Gitar, alt küçük kavis sol bacağın üstünde olacak şekilde, sağ bacağın sol yanı 
ve göğüs tarafından desteklenmelidir. 

 Sağ bacak, hafifçe aşağıya doğru eğimli durmalıdır. Bunun için sağ ayağı geriye 
ve sandalyenin altına doğru çekmek gerekli olabilir. 

 

Klasik gitar tutuş prensiplerine riayet edilmesiyle; 
 

 Gitara hâkimiyet sağlanacak, 
 Sağ ve sol el tekniği doğru yerleşerek gitaristin birtakım fiziksel 

deformasyonlara maruz kalması (kambur olmak gibi) önlenecek, 
 Uzun ve teknik zorluk içeren eserlerde çabuk yorulma gibi bir durum söz 

konusu olmayacaktır. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 
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2.1. Tutuş 
 

 
Resim 2.1: Tutuş pozisyonu 

2.2. Klasik Gitar Çalarken Pena Yerine Tırnak Kullanılmasının 
Nedeni 
 

 Öncelikle klasik gitar müziği, çok sesli bir müziktir. Genellikle melodi ve 
eşliğin içi içe geçtiği bir yapı ve birliktelik söz konusudur. Pena kullanarak çok 
sesli bir gitar müziği üretebilmek zordur. 

 Pena ile birden fazla tele aynı anda titreşim veremeyiz ancak sırayla titreşim 
verebiliriz. Oysa parmaklarımızla bunu yapabiliriz. 2, 3 hatta daha fazla sayıda 
teli aynı anda çekebiliriz. 

 Sağ el parmaklarımıza ayrı ayrı fonksiyonlar yükleyip birtakım ilkelere göre 
tellere titreşim verme görevini ilgili parmaklara dağıtabiliriz. Yükün ilgili sağ el 
parmaklarına dağılımı bizi oldukça rahatlatacak ve penanın kısıtlayıcı 
fonksiyonu ortadan kalkmış olacaktır. 

 

2.3. Tırnaklar ve Bakımı 
 

Klasik gitar kullanımında tırnakların bakımı önemli bir rol oynar. 
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2.3.1. Tırnakların Uzunluğu 
 

Sağ el tırnaklarının uzunluğu konusunda katı kurallar yoktur ancak tırnaklara içten 
bakıldığında 3-4 milimetrelik tırnak uzunluğunu tavsiye edilir. Tırnaklar uzadıkça 
bükülmeye başlar, kırılma olasılıkları artar, hoş olmayan ve kulağı tırmalayan bir tını üretir. 
Ayrıca parmakların hızlı çalışması gereken durumlarda (örneğin hızlı arpejlerde) tellere 
takılarak hızı azaltır. 

 
Tırnaklar, çok kısa olduklarında telleri adeta yalayıp geçer, ham ve cılız sesler üretir, 

tok ve dolgun tını veremez. 
 
Süreç içinde biraz uzun, biraz kısa tırnak boyu denenmeli ve optimum tırnak 

uzunluğuna karar verilmelidir. 
 
Sol el tırnakları ise tamamen kısa olmalıdır. Aksi takdirde tel, tırnakla et arasına girer 

ve parmaklar perdelere etkin basamaz. 
 

2.3.2. Tırnakların Biçimi 
 

 
Şekil 2.1: Tırnak biçimi 

Sağ el tırnaklarının biçimi de uzunlukları kadar önemlidir. Tırnak uçları üzerindeki 
noktaların geometrik yeri dışbükey bir yay parçası olacak şekilde biçimlendirilmeli, mikro 
girinti ve çıkıntılar içermemelidir. Köşeli tırnaklar, mikro girinti ve çıkıntılar içeren tırnaklar 
törpülenmelidir. Tırnağa biçim verilirken optimum uzunluk da göz önüne alınmalıdır. 

 

Tırnak makası, törpü ve su zımparası tırnağı biçimlendirmede kullanılan araçlardır. Su 
zımparası, daha hassas ve pürüzsüz bir törpüleme için yararlıdır. 

 

Tırnak biçimlendirme işlemi mümkünse bir masa lambası altında yapılmalıdır.  
 

Takma tırnaklar kendi tırnaklarımız kadar güzel bir tını üretemez. Birçok değişkene 
bağlı olan dolgun, tok ve güzel bir tınıyı yapay tırnaklarla verebilmek pek zordur. 

Kendi tırnaklarınızı kullanmanızı, varsa tırnak yeme alışkanlığını terk etmenizi ve 
tırnakların sağlıklı gelişmesini sağlayan vitaminleri ihtiva eden besinleri tüketmenizi tavsiye 
ederiz. 
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2.4. Sağ El Tekniği 
 

Genel kabul görmüş klasik gitar tutuş prensipleri çerçevesinde sağ el tekniği ile ilgili 
önemli noktaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 
 

 Sağ bileğin kırılmamasına, gitarın üst tablasına yaslanmamasına özen 
gösterilmelidir.  

 Sağ el parmaklar, hareketini temelde kök eklemden (yani birinci eklemden) 
almalıdır.  

 Tellere titreşim verirken sağ el parmakların sol uçlarındaki etli kısım ve tırnak 
beraber kullanılmalıdır. Etli kısmın verdiği kör ve ham titreşim, tırnak 
tarafından bütünlenerek tok ve dolgun bir tınıya dönüşmelidir. Sadece etli kısım 
veya tırnak kullanılarak tellere titreşim verilmelidir.  

 Serçe parmak ( x ), üst tabladan destek almamalıdır. 
 Parmaklar kasılmadan çalıştırılmalıdır. İ, m ve a parmakları birbirine paralel 

olarak çalışmalı, tüm parmaklar kapalı bir yapı içinde fonksiyon görmelidir. 
 

Sağ el tekniği çerçevesinde, tellere vuruş tekniklerinden “tirando” ve “apoyando” 
aşağıda açıklanmıştır.  
 

• Tirando (serbest vuruş) 
 

Bu vuruşta parmak uçlarının hareketi elipseldir yani parmak uçlarının tele titreşim 
verme öncesi ve sonrasında geçtiği noktaların geometrik yeri, eliptik yörüngenin bir 
parçasıdır. Bu vuruşta parmaklar tellere titreşim verir ve geçer, diğer tellere dokunmaz.  
 

• Apoyando (rahatlama vuruşu) 
 

Parmakların tüm eklemlerden fazla esnemeksizin daha katı ve kökten bir hareketle 
tellere titreşim verdiği bir tekniktir. Bu teknikte 'p' parmağı tele titreşim verdikten sonra bir 
alttaki tele; i, m, ve a parmakları ise bir üstteki tele yaslanır. Rahatlama vuruşu daha çok 
dizilerde ve melodik pasajlarda kullanılır. Bu vuruşta ses hacmi tirandoya göre daha 
yüksektir. 
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Resim 2.2: Sağ el  

             
Şekil 2.2: Tirando                    Şekil 2.3: Apoyando 
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2.4.1. Sağ El Tekniğiyle İlgili Fotoğraflar 
 

 
Resim 2.3: Doğru tutuş   Resim 2.4: Yanlış tutuş 

2.5. Sol El Tekniği 
 

Genel kabul görmüş klasik gitar tutuş prensipleri çerçevesinde sol el tekniği ile ilgili 
önemli noktalar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
 

 Başparmak sapa dik doğrultuda, parmak eklemi kırılmadan ve üstten 
görünmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Başparmak, genellikle orta parmağın 
(2. parmağın) hizasında bulunmalı, herhangi bir pozisyonda parmakların üstteki 
tellere çıkması ya da aşağı inmesine paralel olarak dikey eksende hareket 
etmelidir. 

 Avuç içi tuşeye değmemelidir. 
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 Sol el tırnaklarının kısa olmasına özen gösterilmelidir. Tırnaklar uzun olursa tel, 
etle tırnak arasına girer ve perdelere etkin basmak zorlaşır. 

 Perde demirlerine değil perdelere basılmalıdır. 
 Perdelere sol el parmak uçlarıyla basılmalıdır. Bunun yapılabilmesi için parmak 

eklemlerinin kırılması ve parmakların dışbükey bir yapıda olması gerekir. 
Eklemleri kırmadan perdelere basmaya çalışmak yanlış olacaktır. 

 Parmaklar, aynı telde ardışık perdelere yerleştirildiğinde 1. ve 4. parmaklar 
birbirine zıt yönlü bir açıyla bakacak şekilde, 2. ve 3. parmaklar ise daha dik 
basmalıdır. 

 Parmaklar yeterince temiz bir ses üretebilecek güçte perdelere basmalıdır. 
 

 
Resim 2.5: Sol el  
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2.5.1. Sol El Tekniğiyle İlgili Resimler 
 

 
Resim 2.6: Doğru tutuş  Resim 2.7: Yanlış tutuş  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Klasik gitar tutuş prensip ve tekniklerini uygulayınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gitarda doğru tutuş ve oturuş 
pozisyonunu alınız.  

 Bunun için Resim 2.1'den 
yararlanabilirsiniz.  

 Sağ el tutuş pozisyonu alınız.   Sağ bileğinizi kırmamaya, gitarın üst 
tablasına yaslamamaya özen gösteriniz.  

 Tirando tekniğini uygulayınız.   Parmaklarınızın diğer tellere 
dokunmadığından emin olunuz.  

 Apoyando tekniğini uygulayınız.   Tellere titreşimi daha katı ve kökten bir 
hareketle veriniz.  

 Sol el tekniğini tutuş pozisyonu alınız.   Avuç içinizin tuşeye değmemesine 
özen gösteriniz.  

 
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. Gitarda doğru tutuş ve oturuş pozisyonunu aldınız mı?   
2. Sağ el tutuş pozisyonu aldınız mı?   
3. Tirando tekniğini uyguladınız mı?   
4. Apoyando tekniğini uyguladınız mı?   
5. Sol el tekniği tutuş pozisyonu aldınız 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. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 
1. (   ) Gitar sapının uzantısı, zeminle yaklaşık 45 derecelik bir açı yapacak şekilde iki 

bacağın arasına yerleştirilmelidir. 
 
2. (   ) Sağ el tekniği çerçevesinde üç tür tele vuruş tekniği uygulanmaktadır. 

 
3. (   ) Sol el tekniğinde avuç içi tuşeye değmemelidir. 

 
4. (   ) Tirandonun diğer adı "rahatlama vuruşu”dur.  
 
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 
A- Gitar Akordu 

1. Gitarın yapısını incelediniz mi?   
2. Tellere vurdunuz mu?   
3. Sap kısmını incelediniz mi?   
4. Gitar akordunun tutup tutmadığını kontrol ettiniz mi?   
5. Nota tablosundan yararlanarak temiz ve net sesler çıkardınız mı?   
6. 1. telin akordunu yaptınız mı?   
7. 2. telin akordunu yaptınız mı?   
8. 3. telin akordunu yaptınız mı?   
9. 4, 5 ve 6. telleri akort ettiniz mi?   
B- Gitar Tutuş Prensip ve Teknikleri 

10. Gitarda doğru tutuş ve oturuş pozisyonunu aldınız mı?   
11. Sağ el tutuş pozisyonu aldınız mı?   
12. Tirando tekniğini uyguladınız mı?   
13. Apoyando tekniğini uyguladınız mı?   
14. Sol el tekniği tutuş pozisyonu aldınız mı?   
 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1. Doğru 
2. Doğru 
3. Yanlış 
4. Doğru 
5. Yanlış 
6. Doğru 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1. Doğru 
2. Yanlış 
3. Doğru 
4. Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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