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AÇIKLAMALAR 
AÇIKLAMALAR 

ALAN Müzik Aletleri Yapımı 

DAL/MESLEK Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı 

MODÜLÜN ADI Melodi Çalma 

MODÜLÜN TANIMI 
Klasik gitarda melodi çalmaya yönelik gerekli bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Arpej ve II. Pozisyon modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Gitarda melodi çalmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve donanımlar sağlandığında, tekniğine 

uygun olarak gitarda melodi çalabileceksiniz. 

Amaçlar  
1. Legato tekniği öğrenecek ve II. telden melodi 

çalabileceksiniz. 

2. Gam çalabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Akustik özellikli müzik odası, derslik 

Donanım: Dinleme cihazları, gitar, gitar sehpası, sanat ve 

müzik çeşitlerine ilişkin örnek mataryeller; cd, vcd, nota, 

kitap, ders notları 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. 

 

 

AÇIKLAMALAR 



 

1 

 

 

GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci,  
 

Müzik, evrenseldir ve hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bütün sanat dallarında 

olduğu gibi öğrenilmesi uzun zaman ve sabır gerektirir. 

 

İyi bir enstruman yapımcısının, yaptığı enstrumanı asgari düzeyde çalabiliyor olması 

gerekir. Elindeki enstrumanın herhangi bir teline vurduğunda, bir perdesine bastığında ne 

türde ses aldığını veya duyduğu sesin hangi notaya karşılık geldiğini anlaması gerekir. 

 

İleri düzeyde müzik icra edebilmeniz için zamana ve çok çalışmaya ihtiyacınız vardır. 

Bu modül kapsamında hedeflenen, klasik gitarda asgari düzeyde melodi çalabilme 

yeterliliğine ulaşmanızdır. Daha fazlası, çabanıza ve yeteneğinize bağlıdır. 

 

Bu modülde yer alan öğrenme ve uygulama faaliyetlerini başarı ile tamamladığınızda, 

bir başlangıç yapmış olacak; bu becerinizi daha da ileri götürdüğünüzde, bu alanda ders 

verebilecek, para kazanabilecek, daha da önemlisi bir enstruman yapabilmenin yanında, 

müzik icra edebilmenin de hazzına varabileceksiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve gerekli donanım sağlandığında tekniğine uygun 

olarak klasik gitarda legeto tekniğini öğrenecek ve ikinci telden melodi çalabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Legato tekniğini çeşitli kaynaklardan araştırınız. 

 Legato tekniğinin geçtiği eserlerin notalarını araştırınız ve sesli icralarını 

dinleyiniz. 

 Müzik ritimlerinden rumba ritmini inceleyiniz. 

 Bare tekniğini ve nerelerde kullanıldığını araştırınız. 

Bu araştırma işlemleri için, müzik dersi veren okulları ve kursları inceleyiniz. Klasik 

gitar çalan bireylerle diyalog kurunuz. Konserleri ve dinletileri takip ediniz. Araştırma, 

gözlem ve çizimlerinizi rapor haline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

Resim 1.1: Barok gitar  

1.LEGATO TEKNİĞİ VE II. TEL 

     

Resim 1.2: Legato tekniği 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Legato Tekniği  
 

Legato kelimesini, Türkçede bağ kelimesi karşılar. Legato çalınması istenen notalar, 

bağ çizgisiyle birbirine bağlanır. Legato tekniği sadece klasik gitarda değil, tüm gitarlarda 

kullanılır ve nota yazımında da gösterilir. Legato tekniği, gitar klavyesi üzerinde parmakla 

tellerin, aşağı doğru çekilmesiyle uygulanır. 

 

1.1.1. Düz legato Tekniği 
 

Düz legato tekniği, kalın notadan ince notaya geçişlerde kullanılır. Aşağıdaki çalışma 

2. telden çalınacaktır. 2. pozisyondan 9. pozisyona kadar çalınacaktır.  

 

 

 

 

 

Resim 1.3: Düz legato etüdü 
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1.1.2.Ters Legato Tekniği 
 

Düz legatoda olan teknik, içeriğin aynısıdır. Yalnız burada, önce tiz tel tınlatılır, 

arkasından pes nota verilir. Aşağıdaki etüt, duate numaraları takip edilerek çalınır. 

Resim 1.4: Ters legato etüdü 
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1.1.3.Üçlü Legato Tekniği 
 

Üçlü legato tekniği, şimdiye kadar öğrendiğimiz ters ve düz legato tekniğini kapsar. 

Üçlü legatoda notaların bulunduğu konuma göre, ters ve düz legato teniği arka arkaya 

uygulanılır. 

 

Resim 1.5: Üçlü legato tekniği 
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1.1.4. Monferine, Blue Book 
 

Bu eserler 6/8 ve ¾  ritmindedir. Eserin yazımında legato tekniği kullanılmıştır. 

 

Resim 1.6: Monferine, blue book eserleri 
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1.1.5.  Bare Çalışmaları 
 

Bare tekniği, klasik gitarda kullanıldığı gibi diğer gitar ailesinde de sürekli kullanılır. 

Bare tekniğinin varolmasındaki amaç, aynı pozisyonda birden fazla tele basmaktır. Tellere 

tek tek parmakla basmak olanaksız olabilir. Bu zorluktan dolayı, bir nolu parmağımızla  

(işaret parmağımızla) tellerin üzerine ses çıkacak şekilde basarız. 

 

Bare tekniği ikiye ayrılır: 

 

 Yarım bare: Sol elle klavye üzerinde, sadece alttan üç tele basılır. 

 Tam bare: Sol elle klavye üzerinde bütün tellere basılır. 

      

Resim 1.7: Yarım ve tam bare tekniği 

1.2. II. Telin XII. Perdeye Kadar Öğrenimi 
 

1.telin öğreniminde tampere sistem kullanılır. 2. telin kullanımında da tampere sistem 

kullanılmalıdır. Buradaki amaç; tellerin üzerindeki notaları 12. perdeye kadar öğrenmektir. 

Si notasından başlayarak diğer si notasına kadar, bir oktav, gam takip edilir. 

 

 



 

9 

 

 

Resim 1.8: II-XII Perde üzerindeki notalar ve eser (prelude) 

1.2.1. Rumba Çalışması 
 

Aslen, İspanyol ve Afrika kökenlidir. Ancak, 16. yüzyılda Afrika'dan getirilen köleler 

aracılığıyla Küba'ya taşınmıştır. Müziği ve hareketleri Küba'yı yansıtır. Yavaş ve zor bir 

dans türüdür. Bu dansta, kalça harketleri belirgindir. Uluslararası Latin Amerikan dans 

yarışmalarında sergilenir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanyol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCba
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Resim 1.9: Rumba çalışması 
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1.2.2. Menuet Çalışması 
 

Menuet; orta çabuklukta, ince ve zarif karakterli, 17-18. yüzyıllarda Avrupa’da 

popüler olmuş, üç zamanlı Fransız dansıdır. 18. yüzyılda barok süitlerin içinde yer almış 

olan menuet, Klasik Dönemde Haydn, Mozart, Beethoven gibi bestecilerin sonat ve 

senfonilerinde bir bölüm haline gelmiş; yerini scherzoya bırakana dek kullanılmıştır. Gitar 

çalanlar için alıştırma ve pratik olarak idealdir. 

 

Resim 1.10: Menuet çalışması 
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1.2.3. Ejercicio, Leccion Çalışması 
 

Bu eserler; N. COSTE’nin yazdığı eserlerdir; ritmik yapı olarak 4/4’lüktür. Birincisi 

iki diyez, ikinci parça ise üç diyez almıştır. 

 

Resim 1.11: Ejercicio, Leccion çalışması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Klasik gitarda legeto tekniği ve ikinci telden melodi çalınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Düz legato çalınız (bk. Resim 1.2-1.3). 

 

 Çalarken ölçülere dikkat etmelisiniz. İlk 

sesin süresinde bittiğini duymalısınız. 

Ardından, ikinci sesin de net 

duyulduğundan emin olmalısınız. 

 Ters legato çalınız (bk. Resim 1.4). 

 Ters legato, düz legato tekniğiyle 

aynıdır. Yalnız telleri aşağı doğru 

çekerken diğer tellere dokunmamaya 

özen göstermelisiniz. 

 Bu tekniği başarmak için, parmağınızı 

iyice dik tutmalı ve çok çalışmalısınız. 

 Üçlü legato çalınız (bk. Resim 1.5). 

 

 Bu da ileriki derslerde gördüğümüz 

üçleme tekniği gibidir. Seslerin ardı 

ardına ve tek tek duyulabilmesine 

dikkat edilmelisiniz. 

 Monferine, Blue Book çalınız (bk.Resim 

1.6). 

 Çalışırken yavaş çalışmalısınız. 

Kesinlikle metronom kullanınız. 

 Prelude çalışınız (bk. Resim 1.7). 
 Legatolu olan pasajları, iyi duyurmaya 

çalışmalısınız. 

 Bare çalınız (bk. Resim 1.8). 

 Bare basarken tüm tellere parmağınızın 

dokunduğundan emin olunuz. 

 Temiz ses çıkaramıyorsanız, 

parmağınızı perdenin sağ tarafına doğru 

yakın basabilirisiniz. Çalışmanızın 

paralelinde, parmağınızı bu şekilde 

geliştirebilirsiniz. 

 Rumba çalınız (bk. Resim 1.9). 

 Ritim; İspanyol kökenli olup ritmik 

yapısı 4/4’lüktür. Parçayı yavaş yavaş 

deşifre edebilirsiniz. Doğru yorumu 

ancak bu şekilde elde edebilirsiniz 

 Menuet çalınız (bk. Resim 1.10). 
 Takıldığınız pozisyonlar da pasajları 

defalarca tekrar etmelisiniz. 

 Ejercicio, Leccion çalınız (bk. Resim 

1.11). 
 Metronom kullanabilirsiniz. 

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. Düz legato çaldınız mı?   

2. Ters legato çaldınız mı?   

3. Üçlü legato çaldınız mı?   

4. Monferine, Blue Book çaldınız mı?   

5. Prelude çaldınız mı?   

6. Bare çaldınız mı?   

7. Rumba çaldınız mı?   

8. Menuet çaldınız mı?   

9. Ejercicio, Leccion çaldınız 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) (   ) Legato, bağlı çalmaktır. İlk notayı tınlatıp çalmadan diğer notayı da çekerek ses 

çıkarma tekniğidir. 

 

2) (   ) Bare tekniği, işaret parmağıyla tellerin yarı veya tamamına basma tekniğidir. 

 

3) (   ) Rumba ritmi, Fransız kökenlidir ve ritmik yapı olarak ¾’tür. 

 

4) (   ) Menuet; orta çabuklukta, ince ve zarif karakterli, üç zamanlı Fransız dansıdır. 

 

 

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 uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak klasik gitarda, 

gam çalabileceksiniz. 

 

 

 Gam nedir? Araştırınız. 

 Gam bilgisinin, solo gitar çalmada ne gibi faydaları vardır? Araştırınız.  

Bu araştırma işlemleri için, müzik dersi veren okulları ve kursları inceleyiniz. Klasik 

gitar çalan bireylerle diyalog kurunuz. Konserleri ve dinletileri takip ediniz. Araştırma, 

gözlem ve çizimlerinizi rapor haline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2.GAM ÇALIŞMASI 
 

2.1. İki Oktav Gam Çalışmaları 
 

Gam teriminin ne olduğu daha önceki derslerde anlatılmıştır. Aşağıda, do majör gamı 

üst üste verilmiştir. Sol el parmak haraketlerinin fazla kontrolsüz olmaması, küçük kas 

haraketleriyle fazla yorulmadan çalınması gerekir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: İki oktav gam çalışmaları 

2.2. Do Major Üzerinde Etüt Çalışmaları 
 

Gam çalışmamızdaki amaç, gitar üzerindeki notalara hâkim olmaktır. Do major dizisi 

daha önce de anlatılmıştır. Doğal gamlardan biridir. Arıza sesler almaz. 
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Resim 2.2: Do majör etüt çalışması 
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2.3. İki Oktav Sol Major Çalışması 

 

Resim 2.3: Sol majör çalışması  
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 2.4.Temel Gam Çalışmaları 
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Resim 2.4: Temel gam çalışamalrı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Klasik gitarda gam çalınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İki oktav gam çalışmaları yapınız (bk. 

Resim 2.1). 

 Seslerin ayrı ayrı duyurulmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Do majör üzerinde etüt çalışınız (bk. 

Resim 2.2). 

 Metronomla çalışabilirsiniz. 

 Başlangıçta yavaş tempolarda çalışıp 

ileredikçe tempoyu artırabilirsiniz. 

 İki oktav sol majör çalışınız (bk. 

Resim 2.3). 
 

 Takıldığınız pasajları ayrı ayrı 

çalışabilirsiniz. Yani parça parça giderek 

bütünleştirebilirsiniz. 

 Temel gam çalışınız (bk. Resim 2.4-

5). 

 Bu çalışmaların gitar tekniğini 

ilerletmenizde ve solo gitar çalmanızda 

çok faydası olacağını unutmamalısınız. 

 Müzik eserlerini çalışırken teknik 

çalışmaları sırasıyla takip etmeli ve sabırlı 

olmalısınız. 

 

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. İki oktav gam çalıştınız mı?      

2. Do majör üzerinde etüt çalıştınız mı?   

3. İki oktav sol majör çalıştınız mı?   

4. Temel gam çalıştınız 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. (   ) Başladığı notayla bittiği nota aynı olan diziye gam denir. 

 

2. (   ) Do majör dizisi, diyez alan bir dizidir.     

 

3. (   ) Sol majör dizisi, iki diyez alır.         

 

4. (   ) Re majör dizsinde iki diyez vardır. 

 

 

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 
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 

A- Legato Tekniği ve II. Tel   

1- Legato tekniğini anlayıp ters, düz ve içli legato çalıştınız mı?   

2- Monferien Blue Book eserlerini çalıştınız mı?   

3- Bare tekniğini kavrayıp etüt çalıştınız mı?   

4- II. telden XII. pozisyona kadar olan kromatik notaları çalıştınız 

mı? 
  

5- Rumba çalıştınız mı?   

6- Menuet çalıştınız mı?   

7- Ejercicio ve Leccion eserlerini çalıştınız mı?   

B- Gam Çalışması   

1- İki oktav gam çalışması yaptınız mı?   

2- Do majör üzerinde etüt çalıştınız mı?   

3- İki oktav sol majör çalıştınız mı?   

4- Temel gam çalışmaları yaptınız 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 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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