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ÖZET
Köklü tarihi, çok sesli müzi÷e elveriúlili÷i, ses güzelli÷i, kolay taúınabilirli÷i ve kolay
alınabilirli÷i ile zaman içerisinde popüler olmuú olan klasik gitar; geçmiúten günümüze müzik
e÷itimi veren tüm e÷itim-ö÷retim ortamlarında sıkça tercih edilen bir enstrüman olmuútur.
Klasik gitar e÷itiminin uygulandı÷ı tüm e÷itim-ö÷retim ortamlarında e÷itim düzeyleri
farklılık gösterebilir. Ancak temel e÷itimin, klasik gitar e÷itimi veren bütün kurumlarda aynı
bilinçte ve titizlikle uygulanması önemlidir.
Klasik gitar e÷itimi, ö÷rencilere; çalım teknik ve teorik bilgilerinin; eúlik yapabilme,
kendi kendini yönlendirebilme ve yönetebilme, müzikal bakıú açısı altında yorumlayabilme
becerilerinin ve bilinçli úekilde uygulanacak bir çalıúma alıúkanlı÷ının programlı, disiplinli úekilde
kazandırıldı÷ı bir süreçtir.
Bu sürecin verimlili÷ini etkileyen en temel ve önemli faktörler ise ö÷retmen, ö÷renci ve
uygulanacak e÷itimi-ö÷retim programıdır.
Bu çalıúmada klasik gitar e÷itiminin boyutları; enstrüman için gerekli pozisyonun
sa÷lanması, deúifre-eser tanıma, düzenli çalıúma ve çalıúma disiplini, çok sesli müzik icrasında
azgiyi duyma-anlama-duyurma, farkında olarak çalma, teknik yeterlilik ve müzikal yorum konu
baúlıkları altında incelenmiú; e÷itim sürecini etkileyen ö÷retmen, ö÷renci ve e÷itim-ö÷retim
programı faktörleri ve bu faktörlerin klasik gitar e÷itimine etkileri üzerinde durulmuútur.
Anahtar Sözcükler: Müzik E÷itimi, Klasik Gitar, Klasik Gitar E÷itimi
ABSTRACT

Classical guitar, which has been popular in time by means of its long-established
history, suitability for polyphony, highness of sound, portability and purchasibility easily, has
been most-preferred instrument in all music training environment from the past to the present.

The level of education may show difference in all training environment where classical
guitar education is applied. However, the application of basic training in all institutions which
give classical guitar education with the same conscious and accuracy is important.
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Classical guitar training is a process in which the students get the technical and
theoretical knowledge of playing, the abilities of accompanist, self-directing, self-controlling,
interpreting through musical point of view and the habit of studying which will be applied
consciously in a scheduled and disciplined way.
The most basic and important factors which affect the efficiency of this process are
teacher, student and curriculum which will be applied.
øn the present study, the dimensions of classical guitar education has been analyzed
under the headings of providing the necessary position for the instrument, decoding-work
recognition, systematic studying and discipline of studying, hearing-comprehension-make
hearing the melody in the interpretation of polyphonic music, playing consciously, technical
sufficiency and musical interpretation. øn addition, the factors of teacher, student and curriculum
which affect the process of education and the effects of these factors on classical guitar
education has been dwelled on.
Key Words: Musci Education, Ciassical Guitar, Classical Guitar Education
1.GøRøù
Çok sesli müzi÷e uygunlu÷u, ses güzelli÷i ve kolay taúınabilirli÷i sayesinde zaman
içerisinde popüler olmuú olan klasik gitar, müzik e÷itiminde de sıkça tercih edilen bir enstrüman
haline gelmiútir. Bu durum Güzel Sanatlar Liseleri, Konservatuvarlar, E÷itim Fakültesi Müzik
E÷itimi Anabilim Dalı, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji, Müzik Bilimleri Bölümleri’nde ve Milli
E÷itim Bakanlı÷ı’na ba÷lı Özel Müzik Kursları’nda verilen klasik gitar e÷itiminin daha ayrıntılı
düúünülerek uygulanması gereklili÷ini ortaya çıkartmıútır. Klasik gitar e÷itiminin uygulandı÷ı tüm
bu e÷itim-ö÷retim ortamlarında, e÷itim seviyesi ve düzeyi farklılıklar gösterebilir. Ancak temel
e÷itim, tüm bu ortamlarda, genel hatları ile, aynı úekilde ve titizlilikte verilmeli, uygulanmalıdır.
Çok seslili÷e en elveriúli çalgılardan birisi gitardır. E÷itim müzi÷inde piyano ile birlikte,
çoksesli duygunun geliútirilmesi, yerleútirilmesi ve sevdirilmesine katkıları olacak bir
güce sahiptir. Bu nedenle, e÷itim fakülteleri müzik e÷itimi bölümlerinin tümünde gitarın
akademik düzeyde e÷itiminin daha ciddi boyutta ele alınması gerekmektedir (Yöndem,
1992, S.5).

Çalgı e÷itimi ve çalgı e÷itiminin bir parçası olan klasik gitar e÷itimi; ö÷rencilere çalım
tekniklerini ö÷reterek gitarı çalabilme, eúlik yapabilme, gitar çalmayı ö÷retebilme becerilerini
kazandırmak için sistemli, planlı iúlenen bir süreçtir. Ö÷rencilerin estetik anlayıú ve müzikalite
sahibi bireyler olmalarına, bu sayede müzikal kimlik kazanmalarına, kendilerini müzik yoluyla
ifade edebilmelerine rehberlik etmesinden dolayı, bu sürecin titizlikle uygulanması úarttır.
Bu süreç içerisinde; gitar için do÷ru oturuú ve gitarı do÷ru tutuú, klasik gitar tarihi
bilgisi, teknik bilgi ve beceri, deúifre yapma, düzenli-disiplinli çalıúma, eserin ezgisini ve eúli÷ini
ayırdetme, bilinçli bir úekilde çalıúma ve müzikal yorum yapabilecek gerekli alt yapıya sahip
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olma, klasik gitar repertuvarını tanıma, dinleme, ö÷rencilere kazandırılması gereken temel
davranıúlardandır.
Klasik gitar e÷itiminde baúarıyı etkileyen en önemli faktörler; e÷itim-ö÷retim programı,
ö÷retmen ve ö÷rencidir. Ö÷rencilere kazandırılmak istenen davranıúlar üstünde, iyi düúünülerek
hazırlanmıú ve bireysel farklılıklara göre de÷iútirilebilecek esneklikte uygulanacak bir e÷itimö÷retim programının, ö÷retmenin önünde bir kılavuz olarak bulunması, e÷itim-ö÷retim sürecini
baúarıya götürmesi açısından oldukça önemlidir. Bu süreç; programı uygulayacak yeterli teknik,
müzikal ve pedagojik bilgi sahibi bir ö÷retmen ve fiziki durumu uygun, müzikal algılama ve
yetene÷i olan, çalgısını seven, baúarılı olmak için düzenli, disiplinli çalıúan bir ö÷renci profili ile
baúarıya ulaúabilir.
2. KLASøK GøTAR EöøTøMø
“Müzik E÷itimi; bireyin genel ve müziksel davranıúlarında kendi yaúantıları yolu ile
kasıtlı olarak istendik davranıúlar oluúturma sürecidir” (Uçan, 2005, S.40). Tarman (1996, S.10),
müzik e÷itiminin bir parçası olarak çalgı e÷itimini; “bireyin çalgı çalmaya yönelik davranıúlarında
kendi yaúantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik de÷iúmeler meydana getirme süreci” olarak
tanımlamıútır. Çalgı ö÷renme ise, “yaúantı ürünü, çalgı çalmaya yönelik kalıcı izli davranıú
de÷iúikli÷idir” (Tarman, 1997, S.1).
Tüm bu tanımlardan yola çıkarak Kanneci (2005, S.7) gitar e÷itimini; “temelde çalgıyı
tanıma, çalma ve kullanmayı ö÷renerek, form bilgileri ıúı÷ında müzik eserlerinde bestecinin
isteklerini icra etmek için davranıú kazandırma süreci” olarak tanımlamıútır. Bu tanımın ilk amacı
olan çalgıyı tanıma; gitar tarihi, gitarın fiziksel yapısı, klasik gitar için do÷ru oturuú ve gitarı do÷ru
tutuú bilgileri ile temellenir.
Çalma ve çalgıyı kullanmayı ö÷renme; temel klasik gitar bilgi ve tekniklerinin (sa÷-sol
el parmaklar arası koordinasyon, arpej, tirando, apoyando, bare, pizzicato, tremolo, flajole,
legato vb.) bilinçli bir úekilde, düzenli çalıúma sonucu kazandırılmasıyla gerçekleúir. Teknik;
çalgıyı iyi çalmak için bir araçtır, bundan dolayı teknik bilgilerin ö÷rencilere do÷ru aktarılması ve
bu bilgilerin ö÷renciler tarafından tekrar edilerek düzenli çalıúılması, klasik gitarın iyi ve rahat bir
úekilde çalınmasını sa÷layacaktır.
Eseri yorum açısından birbirinden ayıran ve eser hakkında ön bilgi veren en önemli
göstergelerden biri eserin formudur.
Müzik yapan kimselerin (yöneticiler, çalıcılar, söyleyiciler) eserin formunu iyi bilmesi
zorunludur. Bir eserin anlaúılır ve güzel bir úekilde seslendirilmesi (yorumu), o eserin
özelliklerini ve yapısını iyice bilmekle mümkün olabilir (Cangal, 2004, S.2).
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Gitar e÷itiminde de form bilgilerinin verilmesi ile birlikte, çeúitli formlarda (saraband,
bouree, allemand, gigue, menuet, pavane, sonat, vals, prelud, milonga vs.) eserlerin çalıúılması
ve bu bilgiler ıúı÷ında müzikal yorumun ö÷rencilere kazandırılması sa÷lanabilir.
Çok seslili÷e uygunlu÷u sayesinde hem eúlik hem de solo çalgı olarak icra edilebilen
klasik gitarın e÷itim sürecinde, ö÷rencilerin her iki alanda da bilgi sahibi olmaları ve bu bilgileri
gitar üzerinde uygulayabilmeleri sa÷lanmalıdır. Bunun için ö÷rencilere çok sesli müzik anlayıúı
ve gitar müzi÷i kültürünün de kazandırılmasında yarar vardır.
Ö÷rencilerin bireysel çalıúma sorumluluklarının farkına varmalarını, araútırıcı, yeni
eserlere meraklı, yaratıcı, kendi kendilerini ve baúkalarını e÷itmeye hazır olmalarını sa÷lamak
da gitar e÷itiminin amaçlarındandır. Ö÷retmenler, ö÷rencileri bilgileri do÷rultusunda serbest
bırakıp, yeni eserleri istekle çalıúmalarına ön ayak olmalı, ö÷rencilerinin yaratıcılıklarını
desteklemelilerdir.
Uslu

(1999,

S.42),

“Türkiye’de

Çalgı

E÷itiminin

Yaygınlaútırılmasında

ve

Geliútirilmesinde A.G.S.L. Müzik Bölümlerinin Önemi” isimli makalesinde çalgı e÷itimi ve çalgı
e÷itimcili÷inin birbirine etkisi üzerine úunları söylemiútir:
Çalgı e÷itimi yapılan ve çalgı e÷itimcisi yetiútirilen ortamlarda, nitelik konusu öncelikli
olarak önemsenmelidir. Öyleyse, iyi çalgı e÷itimcisi yetiútirmenin, iyi çalgı e÷itimi ve
ö÷retimiyle iliúkili oldu÷u bilinmelidir. Çalgı e÷itimcili÷inde, bir ö÷retici için edinilmesi
gereken bilgi ve davranıúların kazanılması da iyi çalgı e÷itimcisi olmaya etki eden di÷er
önemli konulardandır.

Bu bakımdan klasik gitar e÷itiminde de ö÷rencilerin; gitarın sadece nasıl çalınaca÷ı
de÷il, nasıl ö÷retilece÷i konusunda da bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri önemlidir.
Klasik gitar e÷itim sürecini etkileyen en önemli faktörler; e÷itim-ö÷retim programı,
ö÷retmen ve ö÷rencidir.
2.1. Klasik Gitar E÷itiminde E÷itim-Ö÷retim Programı
Müzik hem sanattır, hem bilim. Dolayısıyla hem duygusal olarak algılanabilmeli, hem
de akıl ile kavranabilmelidir. Herhangi bir sanat ya da bilim dalındaki gibi müzikte de,
bilgeli÷e ve ustalı÷a giden yolda “kestirmeler” yoktur (Karolyi, 1996, S.7).

Çalgı e÷itiminin bir boyutu olan klasik gitar e÷itimi; belirli bir amaç ve süreç içerisinde,
ö÷renci- ö÷retmen arasındaki bilgi alıúveriúi ile bireysel olarak uygulanır. Gitar çalmayı
ö÷renebilme,

gitar

çalmayı

geliútirebilme,

çalgıyı

etkin

kullanabilme

basamaklarını

gerçekleútirecek úekilde yürütülen bu e÷itim süreci içerisinde; gitar e÷itimine yönelik bilgi, beceri
ve teknikler ö÷renilmekte ve uygulanmakta; ö÷rencilerin klasik gitar müzi÷i dinleme, müzi÷i
anlama, müzi÷i yorumlama ve müzik bilgisi oluúturma gibi davranıúları da geliúmektedir. Bu
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sürecin do÷ru, verimli gerçekleúmesi, ö÷rencinin çalgı çalmayı geliútirebilmesi ve çalgısında
düzenli bir úekilde ilerlemesi, iyi hazırlanmıú bir e÷itim-ö÷retim programına ba÷lıdır.
“Program; e÷itim sürecinin amacını, boyutlarını, bölümlerini, hedeflerini, içeri÷ini,
yöntemlerini, araç gereçlerini, süresini, sonuçlarını ve bütün bunlar arasındaki iliúkileri
kapsayan iúlevsel bir bütündür” (Uçan, 2002, S.128). Hedeflenilen geliúmelerin etkili bir úekilde
gerçekleúebilmesi için, programlı bir gitar ö÷retiminin uygulanması son derece önemlidir.
“Programı olmayan, programa yön vermeyen veya programa dayanmayan bir e÷itim süreci
yeterince tutarlı kılınamaz, gere÷ince etkili ve verimli olamaz, beklenen baúarılı sonucu
veremez” (Uçan, 2002, S.126).
Bireysel olarak yapılan çalgı derslerinde ö÷retmenin her ö÷rencisi bir sınıftır ve her
ö÷rencinin çalgı çalmayı ö÷renmekle ilgili yetene÷i, fiziksel yeterlili÷i aynı olamayaca÷ı
için ö÷rencileri ayrı ayrı ele almak ve bu açıdan bakmak zorunlulu÷u vardır (Çilden,
2006, s.544).

Klasik gitar e÷itimi de bireysel özellik ve geliúimlere göre úekillenir. Bu nedenle
ö÷retim programı uygulamalarında, belirlenen hedeflerde bu özellik ve geliúimlere göre
de÷iúiklikler olabilir. Bu hedeflerin, hem genel hem de özel durumlarda uygulanması için esnek
bir úekilde belirlenmesinde yarar vardır.
Saraç (1997, S.23), “Müzik E÷itimi Bölümlerinde Çalgı E÷itim Programlarının Yeri ve
Önemi” isimli makalesinde bireysel farklılıkların, çalgı e÷itim programına yansıtılması
gereklili÷ine úöyle de÷inmiútir:
Çalgı e÷itiminde, ö÷rencinin müziksel yaúantıları, davranıú kazanma ve kazanılan
davranıúı sergilemede bireyin biliúsel, duyuúsal özelliklerinin yanı sıra deviniúsel
alandaki yetenekleri ile performansı dikkate alınmalı ve çalgı ö÷retim programları buna
göre oluúturulmalıdır.

Bireysel farklılıklardan dolayı ö÷renciler birbirlerinden farklı seviyelerde bulunabilirler.
Her ö÷rencinin aynı performansı göstermesi beklenemez, bu nedenle tüm ö÷rencilere tek bir
program uygulanması baúarısızlıkla sonuçlanabilir.
Çilden (2006, S.543), “Çalgı E÷itiminin Nitelik Sorunlarının øncelenmesi” isimli
makalesinde çalgı e÷itim-ö÷retim programı konusuna úöyle de÷inmektedir:
Basamakların her ö÷renci için çok iyi planlanıp de÷erlendirilmesi, çalgı çalma
disiplininin ö÷rencilere sabırla, hiçbir basamak atlamadan verilmesi büyük önem
taúımaktadır. Aksi halde çalgı çalma, bir disiplin olmaktan çıkarak ö÷rencinin teknik
sorunlarla bo÷uútu÷u ve giderek da÷ gibi büyüyen sorunlar silsilesi olmaya
baúlamaktadır.

Ö÷rencilere; kendi kendini e÷itebilme ve bilgiyi baúkalarına ö÷retebilme becerilerinin
kazandırılması için, e÷itim-ö÷retim programlarında bu hedeflere yönelik çalıúmalara da yer
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verilmesinde yarar vardır. Özellikle müzik e÷itimcisi yetiútiren Müzik E÷itimi Anabilim Dalı
Bölümleri’nde bu hedefleri de kapsayan bir “klasik gitar e÷itim-ö÷retim programı”nın
oluúturulması yararlı olacaktır. Çünkü

müzik e÷itimcisinin en temel vasıflarından biri çalgı

e÷itimcili÷idir.
2.2. Klasik Gitar E÷itiminde Ö÷retmenin Rolü
E÷itimin baúarısını, niteli÷ini belirleyen en önemli faktör ö÷retmendir. Konusuna hakim,
alanında uzman, araútırıcı, yenilikçi, ö÷renciler üzerinde etkili, ö÷renciler ile iletiúimde baúarılı
olmak, ö÷retece÷i konuyu nasıl aktaraca÷ını bilmek ve bu konuları planlamak iyi bir ö÷retmenin
sahip olması gereken özelliklerdir.
Ö÷retmen, ö÷rencilerini gitar çalma konusunda etkileyecek, yönlendirecek en önemli
kiúidir. Bu nedenle ö÷retmenin sorumlulu÷u büyüktür. “Ö÷rencisini düzenli ve çok çalıúarak
neler yapabilece÷i konusunda bilinçlendirmek, onu topluluk karúısında neler yapması gerekti÷i
konusunda bilgi ve tecrübeleri oranında ö÷rencisine katkıda bulunmak vb. konular çalgı
e÷itimcisi aracılı÷ıyla çalgı e÷itimini destekleyici etkenlerdendir” (Uslu, 1997, S.32).
Günümüzde klasik müzik, popüler müzi÷in geniú kitleler tarafından kabul görmesi ile
arka planda kalmıútır. Klasik gitar ö÷retmeni, klasik gitar e÷itiminin amacına ulaúması için ilk
olarak, ö÷rencilere klasik gitar müzi÷ini tanıtmalı, bu müzi÷i sevmelerini sa÷lamalı ve onlarda,
bu müzi÷i icra etme iste÷i uyandırmalı, onları özendirmelidir.
øyi bir klasik gitar ö÷retmeni; çalgısına, bilgi ve uygulama alanlarında hakim olmalıdır.
Ö÷rencilere aktarılacak teknik bilgilere sahip olmalı, bu bilgileri ö÷rencilere anlaúılır úekilde izah
edebilmeli ve uygulamalı olarak gösterebilecek yeterlilikte olmalıdır. “Yetkili bir ö÷retmenin canlı
örnekleri ve eleútirileri olmadan müzikal geliúimin olması beklenemez” (Otacıo÷lu, 2005, S.3).
Elmas (1994, S.94) iyi bir gitar ö÷retmenini; “konusuna hakim, pedagojik bilgisi olan, ö÷rencisine
güven vererek yol gösteren bir kiúilikte olmalı; müzi÷i ve çalgıyı sevdirmeli, yönlendirmeli,
ö÷renci ö÷retmeninden bir úeyler ö÷rendi÷ini, kendisini geliútirebilece÷ini hissetmelidir” úeklinde
tanımlamıútır.
Ö÷rencilerin çalgılarını çalma düzeyi birbirinden farklılık gösterebilir. Bu farklılıklar,
ö÷rencilerin el-parmak yapısı, müzikal yetene÷i, müzikal algılama düzeyi, bireysel çalıúma
düzen ve disiplini ile ortaya çıkar. Bu nedenle iyi bir klasik gitar ö÷retmeninin, ö÷rencilerinin
hazır bulunuúluk düzeylerini göz önünde tutarak, fiziksel, karakteristik özelliklerini bilmesinde,
takip etmesinde ve ö÷rencilerinin bu özellikleri do÷rultusunda klasik gitar e÷itiminde uyguladı÷ı
programa yön vermesinde yarar vardır.
2.3. Klasik Gitar E÷itiminde Ö÷renci
Çalgı e÷itiminde müzikal yetenek, en temel gerekliliktir. Tarman (2006, S.28) müzik
yetene÷ini; “müziksel iúitme-ayrımsama, müziksel okuma-yazma ve müziksel söyleme-çalma
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becerilerinden bir ya da birkaçına iliúkin deviniúsel, duyuúsal ve biliúsel davranıúlar bütünü”
olarak tanımlamıútır. Çalgı e÷itimi de bu davranıúlara sahip olan, çalgıya fiziki açıdan uygun
(özellikle el yapısı, parmaklar ve tırnaklar) müzikal yetene÷e ve algılamaya sahip bireylerle,
düzenli ve disiplinli bir úekilde uygulandı÷ı takdirde amacına ulaúır.
Herkes belli bir yere kadar bir úeyler yapabilir ama iyi gitar çalabilmek için yetenek
úarttır. øyi bir müzik kula÷ı, sa÷lam bir ritim duygusu ilerlemeyi çabuklaútırır (Elmas,
1994, S.91).

Ancak yetenek; düzen ve disiplin ile çalıúıldı÷ı takdirde geliúebilir, gerçek ilerleme
sa÷lanabilir, aksi durumda e÷itim baúarısızlıkla sonuçlanır. “Müzikte yetenekli olmak, çalgısında
kolay yapabilirli÷e sahip olmak elbette çok önemli bir özelliktir ancak bu yetilere sahip olmak tek
baúına bir úey ifade etmez” (ùendurur, 2001, S.161). Bu nedenle ö÷renciler, kiúisel
sorumluluklarının bilincinde olarak enstrümanlarına düzenli-disiplinli çalıúmalıdırlar.
Enstrümanı iyi çalmak; düzenli ve disiplinli bir çalıúma ile gerçekleúir. Düzenli ve
disiplinli bir çalıúma ise e÷itimcilerin yol göstericili÷i ile oluúup, ö÷rencilerin günlük, bireysel
çalıúmaları ile gerçekleúir. Bu nedenle klasik gitar ö÷rencilerinin; çalgı bilgisine sahip ve
çalgısına hakim olmak için, bireysel çalıúmalarını sistemli bir úekilde yerine getirmelerinde yarar
vardır. “Gitar ö÷renmek isteyen kiúi bilinçli ve sistemli bir çalıúma alıúkanlı÷ına sahip olmalı,
hırslı ve kararlı olarak sabırla çalıúmalıdır” (Elmas, 1994, S.91). Ö÷renciler, günlük
çalıúmalarının gereklili÷inin farkında olmalı ve bireysel çalıúmalarını bir sisteme sokmalıdırlar.
Günlük çalıúmalar ve bu çalıúmaların süresi zoraki de÷il istekle olmalıdır. Çünkü gitarı
ö÷renebilmek için öncelikle, gitarı sevmek ve ö÷renmeyi istemek gerekir.

“Ö÷renci sadece

çalmak veya sınıf geçmek için çalıúmaması gerekti÷ine inandırılmalıdır” (Otacıo÷lu, 2005, S.6).
Klasik gitar e÷itimi çok sesli gitar müzi÷i eserleri ile uygulandı÷ı için ö÷renciler bu
müzi÷e açık ve araútırıcı, ayrıca iyi birer dinleyici olmalıdırlar. Yaptı÷ı müzi÷i sevmeyen ya da
dinlemeyen, müzik üzerine düúünmeyen, müzikal bakıú açısına sahip olmayan bir bireyin eser
çalımı, düz ve yorumsuz bir icra ile sonuçlanır. Bu nedenle ö÷rencilerin, çok sesli müzik
eserlerini ve klasik gitar müzi÷ini dinlemeleri ve incelemelerinde yarar vardır.
3. KLASøK GøTAR EöøTøMøNøN BOYUTLARI
Klasik gitar e÷itimi; temel, teknik ve teorik bilgilerin, çalıúma disiplininin, kendi kendini
yönlendirebilme, yönetebilme becerilerinin programlı, disiplinli ve bilinçli úekilde kazandırıldı÷ı
bir süreçtir. Bu sürecin ilk aúaması, gitar için gerekli pozisyonun do÷ru bir úekilde
gerçekleútirilmesidir. Ardından parmaklarda esnekli÷in ve sa÷-sol el arasında koordinasyonun
sa÷lanması, çalım teknikleri, eser çalıúma yöntemleri, çalıúma disiplini, eser dinleme ve
yorumlama gibi temel davranıú ve alıúkanlıkların kazandırılması gelir.
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3.1. Klasik Gitar øçin Do÷ru Oturuú ve Klasik Gitarı Do÷ru Tutuú
Her enstrümanda oldu÷u gibi klasik gitarı iyi çalabilmek ve gitara hakim olabilmek için
ö÷rencilere kazandırılması gereken en temel davranıú, klasik gitar için do÷ru oturuú ve gitarı
do÷ru tutuú bilgisidir. Bu bilgi, ö÷rencinin performansını arttırdı÷ı gibi vücut sa÷lı÷ı için de
oldukça önemlidir.
Klasik gitar genel oturuú-tutuú pozisyonu; çalan kiúinin enstrümanını en iyi úekilde
kavraması, kullanılan teknikleri en rahat úekilde icra edebilmesi için düúünülmüú, insan
anatomisine ve enstrümanın fiziki yapısına

uyumu dikkate alınarak benimsenmiú ve

uygulanmıútır. Ancak, bu aú
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getirilmelidir. Çünkü, eserler üzerinde yazan duateler yerine yeni ve farklı duateler düúünmek,
ö÷rencinin enstrüman ve klavye hakimiyetini arttıraca÷ı gibi ö÷renciye çalım, ifade kolaylı÷ı da
sa÷lar.
Tüm bu aúamaların yol göstericisi, klasik gitar ö÷retmenleridir. Ö÷retmenler,
ö÷rencilerin deúifre geliúimleri için, ö÷rencilerin teknik seviyelerine, bilgilerine uygun
eserler/etütler hazırlamalı ve sıklıkla yeni eserler deúifre etmelerini sa÷lamalıdırlar. “Ö÷rencinin
baúarısını geliútirmek için uygun kitaplardan geniú bir repertuar oluúturmak, geliúmenin her
aúamasında ö÷retmenin en zorunlu görevidir” (Brown, 1996, S.36).
Deúifresi geliúmiú bir ö÷rencinin çalgı hakimiyeti geliúir ve ö÷renci karúısına çıkan yeni
eserleri rahatlıkla, kısa zaman içinde okuyabilir, çalabilir. Bu sayede bu ö÷rencilerin repertuarları
da geniú olur. Bu nedenle deúifre ve eser tanıma aúaması, gitar ö÷retmenlerinin ve
ö÷rencilerinin, üzerinde titizlikle durması gereken konulardan biri olarak sayılabilir.
3.3. Düzenli Çalıúma ve Çalıúma Disiplini
Klasik gitar çalmak için de müzikal yetenek ve çalgı yetene÷i úarttır. Ancak, sadece
yetenek ile bir yere kadar ilerleme sa÷lanabilir. Ö÷rencilerin, yeteneklerinin farkında olup bu
yeteneklerini geliútirmek için sistemli çalıúmaları, e÷itimin kalitesini arttıraca÷ı gibi ö÷rencilerin
ilerlemelerini de hızlandırır.
Klasik gitar çalmayı ö÷renmek, bir mucize ya da ilhamla olacak bir olay de÷ildir. Ancak
devamlı çalıúmak ve pratik yapmakla mümkün olabilir (Elmas, 1994, S.92).

Ö÷rencilerin her gün düzenli olarak çalıúmalarında fayda vardır. Çalıúmanın
süresinden çok içeri÷i önemlidir. Bilinçli, düzenli ve amaca yönelik yapılan günlük çalıúmalar
verimli ve geliútirici olur. Günlük çalıúmaların düzenli yapılmayıp bir çalıúma sürecinde saatlerce
uygulanması yararlı olmaz. Çünkü parmaklar gitardan so÷ur bu da çalımı ve çalanı olumsuz
etkiler. “Muntazam günlük çalıúmalar parmakları formda tutacaktır” (Elmas, 1994, S.92). Tüm
enstrümanlarda oldu÷u gibi klasik gitar çalıúmalarında da günlük çalıúmalara önem verilmesi,
tutarlı bir geliúim için yararlıdır. Prati÷in süresinden çok, önemli olan prati÷in programlı
olmasıdır. “Her gün belli bir süre ayrılmalı, her çalıúmada gam, arpej ve de÷iúik teknik
çalıúmalara yer verilmelidir” (Elmas, 1994, S.92).
Düzenli ve disiplinli bir çalıúma e÷itimcilerin yol göstericili÷i ile oluúup, ö÷rencilerin
bireysel çalıúmaları ile geliúir. Özmenteú (2005, S.94), “Müzik E÷itiminin Boyutları ve Çalgı
E÷itimi” isimli makalesinde ö÷rencilerin bireysel çalıúma süreci ile ilgili úunları söylemiútir:
Çalgı e÷itimcileri; çalgı e÷itimi sürecinde ö÷rencilerinin çalgılarını en do÷ru biçimde
çalmaları için, onlara do÷ru çalgı tekniklerini ö÷retmeli, ö÷rencinin bireysel olarak çalgı
çalıúma sürecinde ne úekilde çalıúması gerekti÷inin önemle üzerinde durmalıdır.
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Bu nedenle

ö÷retmenler, ö÷rencilerinin eksikliklerini göz önünde tutarak onların

bireysel çalıúma düzenlerine yön vermelidirler.
Ö÷rencilerin günlük çalıúmalarında; teknik egzersiz ve etütlere, eser tekrarına ve
deúifre çalıúmalarına yer vermelerinde yarar vardır. Egzersiz ve etüt; enstrüman ve eser
çalmanın temellerini oluúturur. Aynı zamanda deúifreyi ve çalıúma aúamasını kolaylaútırması,
hızlandırması bakımından oldukça yararlıdır. “Ö÷renci çalıútı÷ı etütlerin hangi güçlükleri yenmek
amacıyla yazıldı÷ını bilmelidir” (Fenmen, 1997, S.29). Egzersiz ve etütler belirli teknik
alıúkanlıkların kazandırılması için çalıúılır. Bu nedenle enstrüman çalan her kiúinin, çalıútı÷ı eser
içerisinde bulunan tekniklere yönelik egzersiz ve etüt çalıúmasında yarar vardır. Bu çalıúmaların
yapılması ile ö÷renciler; çalıúacakları esere hazır bulunarak, eserin çalımını daha kolay, hem
efor hem de zamanlarını boúa harcamadan gerçekleútirebilirler. “Etütler üzerine devamlı
çalıúmak, nota okumakta oldu÷u kadar klavye tekni÷ini geliútirmek için de önemlidir” (Otacıo÷lu,
2005, S.3).
Ö÷renciler bireysel çalıúmalarında, çalıúılan eserin zor olan bölümleri üzerine
yo÷unlaúarak çalıúmak yerine, yaptıkları her hatada eseri baútan alma e÷ilimi içerisinde
olabilirler. Bu durum ise o eserin giriú bölümünün çok iyi çalınıp zor olan bölümlerinin hatalı ya
da daha yavaú çalınması ile sonuçlanabilir.
Eserin çalıúılmaya baúlanmasına genellikle baútan de÷il, en zor bölümüyle, ço÷unlukla
modülasyonların oldu÷u kısımlar ya da geliúme bölümleriyle baúlanmasında yarar
vardır. Çalıúırken sürekli baútan almak, baúlangıcın daha iyi tanınması ve çalınmasına
neden olabilir. Sonucunda da eserlerin zor olan bölümlerine iyi hazırlanılmamıú olunur
(ùen, 2002, S.91).

Bu

sorunun

yaúanmaması

için

ö÷retmenlerin,

ö÷rencilerinin

eser

içerisinde

zorlandıkları bölümler üzerinde çalıúmalarını sa÷lamalarında yarar vardır. Sorun yaúanan
bölümleri vakit kaybetmeden ve üzerinde daha fazla yo÷unlaúarak gidermek için, bu ölçüler
eserden ayrı çalıú
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ö÷rencilerin, çalıútı÷ı eseri hatasız çalmadan ezbere çalıúma yoluna gitmemelerinde ve eseri
notalarıyla çalıúmalarında fayda vardır.
3.4. Çok Sesli Müzik øcrasında Ezgiyi Duyma-Anlama-Duyurma
“Çalgı e÷itiminde çok seslili÷e dayalı bir e÷itimin tercih edilerek, titizlikle uygulanması
bu e÷itimin kalitesine olumlu biçimde yansıyacaktır” (Uslu,

2006, S.3). Klasik gitarın çok

seslili÷e elveriúli bir enstrüman olmasından dolayı, e÷itiminde de çok sesli gitar müzi÷i temel
alınır. Çok sesli klasik gitar eserlerinin icrasında, ezginin duyulma ve duyurulması ile ilgili
sorunlar oluúabilir. Bunların baúında ise icra edilen eserin ezgisinin, eúlik içerisinde kaybolması
gelir. Bu sorunlar, icra edilen eserin deúifre ve çalım aúamasının titizlikle çalıúılması ile
giderilebilir. Ö÷rencilerin eser çalıúırken, öncelikle eserin ezgisini ve eúli÷ini birbirinden
ayırmaları, ezgiyi anlamak için çalıúmalar yapmaları, eserin do÷ru çalımı ve yorumu için yararlı
olacaktır. Eserin do÷ru, anlaúılır bir úekilde çalınmasını sa÷layabilecek bu çalıúmalar; ezginin
solfejinin yapılması, çalınması ya da ezginin iúaretlenerek belirlenmesi úeklinde uygulanabilir.
Ezginin anlaúılmasının ardından, eúlik ve ezgi-eúlik arasındaki dengenin kurulması üzerine
çalıúılmalıdır.
Ezgi ve eúlik üzerine ayrıntılı bir çalıúmanın ardından, ö÷rencilerin çalım sırasında,
ezgiyi eúlik içerisinde ön plana çıkarmak üzere çalıúması gerekir. Bu durum ise sa÷ el
parmakların (solaklar için sol el), ezginin çalındı÷ı tellere daha kuvvetli vurması ile gerçekleúir.
Elmas (1994, S.93-94), “Sorularla Gitar” isimli kitabında ezgi-eúlik arasında ki dengenin
sa÷lanmasına iliúkin úunları söylemiútir:
Çok sesli bir parçanın çalınması esnasında iki elin parmaklarına da büyük görevler
düúmektedir. Sol el parmakları bazen basılı kalmakta, hareket etmekte ve sap üzerinde
pozisyonlara göre ritmi aksatmadan yerini bulmak zorunda kalmaktadır. Bu arada da
sa÷ el parmaklarının vuruú gücü ayarlanarak çok seslilik içerisinde bazı notaların ön
plana çıkıp bazılarının geride kalması dengelenmektedir.

Çok seslili÷in devamlılı÷ının sa÷lanması için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri
de tutan seslerdir. Klasik gitarda çok sesli bir eserin çalımında ö÷rencilerin öncelikle ezgi ya da
eúlikte bulunan tutan seslere dikkat etmeleri, sa÷-sol el parmaklarını dikkatle yönlendirmeleri ve
kullanmaları gerekmektedir. Gitarın yapısı itibariyle tutan seslerin tınlama sürelerini parmaklar
sa÷lar. Sol el parmakların kuvvetlice basması ve nota süresince perdeden kalkmaması gerekir.
Ö÷renciler, pozisyon geçiúlerinde tüm parmaklarını istem dıúı bir úekilde basaca÷ı perdelere
aynı anda yerleútirme e÷ilimi gösterebilirler. Ancak bu durum, müzi÷in devamlılı÷ını yok etti÷i
gibi, tutan seslerinde yok sayılarak yanlıú çalım ile çok seslili÷in kesintiye u÷ramasına;
parmaklarda yaúanacak en ufak bir güç kaybı, devam etmesi gereken seslerin kesilmesine,
akıcılı÷ın bozulması ile beraber yanlıú ve eksik çalıma neden olur. Telli çalgı olmasından ötürü,
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bu konunun üzerinde oldukça hassas çalıúılmasının, notaların dikkatli okunmasının ve pozisyon
geçiúlerinin kontrollü bir úekilde uygulanmasının sa÷lanması yararlı olacaktır.
Çalınan eserin do÷ru, anlamlı ve anlaúılır bir úekilde icra edilmesi için bu çalıúmaların
titizlikle uygulanmasında yarar vardır. Çaldı÷ı eserin ezgisini anlamayan ve duymayan bir
yorumcu ezgiyi de duyuramaz. Duyuramadı÷ı takdirde müzi÷i de ortaya çıkaramaz.
Fenmen (1997, S.21), “Müzikçinin El Kitabı” isimli kitabında, eser içersinde ezginin
duyulması ve duyurulmasının önemine úöyle de÷inmiútir:
Bir eseri ifade etmek, o eserin karakterini, ruhunu, anlamını belirtmektir, dinleyiciye
duyurmaktır. Müzikçi eseri baúkalarına hissettirebilmek için eseri önce kendisi
anlamalı, güzel kısımları tanımlamalı, anlamını görmeli, cümleleri ortaya koyabilmeli,
eúlik edici kısımları ikinci plana atabilmelidir. Yani çaldı÷ı eseri, yalnız hissetmekle
kalmayıp baúkasına da duyurabilecek úekilde çalmalıdır.

Ö÷rencilerin, eserin ezgi ve eúli÷i üzerine çalıúmaları gerekti÷i gibi cümleleme üzerine
de durmaları gerekir. Her eser, müzik cümlelerinden oluúur ve müzikal ifade, bu müzik
cümlelerini ortaya çıkarmakla anlam kazanır. Enstrüman çalan her kiúinin çalıútı÷ı eseri,
cümlelere ayırıp, baúlangıç ve bitiúlerini kendi oluúturdu÷u yöntemlerle (iúaretleme vb.)
belirlemesi ve çalıúması, eserin anlamının ortaya çıkması bakımından önemlidir. Aksi halde
müzik, ka÷ıt üzerinde yazan nota toplulu÷u olmaktan öteye gidemez. Müzik icra eden her kiúi,
do÷ru ifade için bu sorumlulu÷u hissetmeli ve bu yönde titizlikle çalıúmalıdır.
3.5. Farkında Olarak Çalma
“Piyanistik organların beynin rehberli÷ini üstlenmesi yerine beynin bu rehberli÷i ele
alması için e÷itimde, çalıúmada, beynin sürekli önde gitmesi gerekir” (ùen, 2002, S.108).
Genellikle ö÷renciler, eserlerine çalıúırlarken düúünmeden, sadece parmaklarına pozisyonları
alıútırmak üzere çalıúırlar. Ancak bu tarzda bir çalıúma akıl ve kontrolden yoksun oldu÷u için
boú yere harcanmıú zaman, efor ve emek ile sonuçlanır. Eserin çalınıúında herhangi bir hata
varsa, bu hatalar fark edilmeden pekiúebilir. Bu úekilde alıúkanlı÷a dönüúen hataların
düzeltilmesi de uzun zaman ve emek alabilir.
Çalıúmanın biricik amacı, az zamanda büyük sonuçlar elde etmektir. Bunun için
ö÷renci çalıúırken her hareketini denetim altında tutmalı ve tüm dikkatini çalıútı÷ı úeyler
üzerine toplayarak kendisinin ö÷retmeni olmalıdır (Fenmen, 1997, S.30).

Klasik gitar; beyinden gelen komutlar aracılı÷ı ile el-parmaklarla çalınan bir
enstrümandır. Önemli olan bu komutların, çalan kiúi tarafından parmaklarına do÷ru anda ve
do÷ru yerde iletilmesidir. Bu da çalıúılan eser üzerinde düúünerek gerçekleúir. Pozisyon
geçiúlerini uygulamadan önce, geçiú sırasında yapılacak hareketlerin düúünülmesi, elin nasıl bir
úekle girip, hangi parma÷ın hangi hareketi ile geçiúin uygulanması gerekti÷i planlanabilir ve
ardından beynin kontrolü ile geçiú rahatlıkla gerçekleútirilebilir. Amaç ‘daha iyi, daha rahat nasıl
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çalabilirim?’ sorusuna cevap bulmak oldu÷u için, ö÷retmenlerin ö÷rencilerini bu yönde bir
çalıúma úekline alıútırmaları, onların daha ileride kendilerini geliútirmeleri bakımından da yararlı
olacaktır.
“Eserin çalıúılma aúamasında düúüncenin (beynin) elden hızlı gitmesi, çalıúmanın
boúa gitmemesi ve boúa zaman tüketilmemesi bakımından úüphesiz önemlidir” (ùen, 2002,
S.115). Düúünce; el ve parmaklardan bir adım önde oldu÷u takdirde ö÷renci, daima bir sonraki
pozisyona hazırlık yapmak için zaman kazanabilir. Bu sayede çalan kiúi icrasını akıcı ve rahat
úekilde gerçekleútirebilir. Ayrıca çalım sırasında ya da çalıúmadan kaynaklanabilecek rahatsızlık
ve sakatlıkların da önüne geçilmiú olunur.
3.6. Teknik Yeterlilik ve Müzikal Yorum
Türk Dil Kurumu Sözlü÷ü’nde teknik kelimesi; bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında
kullanılan yöntemlerin hepsi; yol, yöntem, beceri olarak tanımlanmıútır. Her enstrümanın
e÷itiminde oldu÷u gibi klasik gitar e÷itiminde de teknik; iyi çalmanın vazgeçilmez ö÷esidir.
Çimen (2003, S.175), “Çalgı Çalmaya Ba÷lı Fiziksel Rahatsızlıklar” isimli makalesinde
esneklik, kas gücü ile ilgili úunları söylemiútir:
Çalgı çalma yo÷un çaba ve konsantrasyon gerektiren oldukça karmaúık bir fiziksel ve
zihinsel eylemdir. Bu nedenle çalıcının normal vücut fonksiyonlarını aúması, özel türde
bir dayanıklılı÷a, esnekli÷e ve kas gücüne sahip olması gerekir.

Esnekli÷in ve kas gücünün arttırılması düzenli egzersiz ve çalıúmalarla do÷ru
orantılıdır. Parmaklarda elde edilen esneklik, çalım rahatlı÷ı sa÷lar. “Bir enstrüman çalmanın
temelini oluúturan, sık tekrarlı hareketlerin baúarısı ve rahatlı÷ı bir anlamda kas esnekli÷ine
ba÷lıdır” (Ya÷ıúan, 2002, S.188).
Eserlerin do÷ru çalımı için en temel teknik çalıúma, sa÷-sol el parmaklarının arasında
koordinasyonunun sa÷lanmasıdır. “Koordinasyon; merkezi sinir sistemi ile kaslar arasında
uyumlu çalıúmadır” (Ya÷ıúan, 2002, S.190). Klasik gitar e÷itiminde bu uyumun gerçekleúmesi
için, iki el parmaklarının aynı anda hareket etmesi sa÷lanmalıdır. Sa÷ veya sol el parmaklarının
bir di÷erinden önce harekete geçmesi ve tele dokunması; sesin zamanından önce kesilmesine,
duyurulamamasına neden olur.
øki el arasında koordinasyonun sa÷lanması, dikkatli ve titiz bir çalıúma gerektirebilir.
Bu nedenle ö÷retmenlerin, ö÷rencileri bu konuda telkin etmelerinde, ö÷rencilerin de, parmakları
arasında koordinasyonu sa÷lamak için sabırla çalıúmalarında yarar vardır.
Klasik gitar için gerekli oturuú ve gitarı tutuú aúamasının do÷ru uygulanması ile
beraber di÷er çalım teknikleri sırasıyla uygulanmalıdır. Bu teknik bilgiler; apayando, tirando,
arpej, bare, legato, pizzicato, tremolo, flajole, golpe, tambora vs. olarak sıralanabilir. Klasik gitar
ö÷retmenleri, tüm bu çalım tekniklerini ö÷rencilerine do÷ru zamanda ö÷retmeli; onlara, bu
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teknikleri içeren egzersiz ve etütler vermelidirler. Ö÷retmenler, oluúabilecek hataları ve yanlıú
alıúkanlıkları düzeltmek için bu çalıúmaları yakından takip etmeli ve ö÷rencilerin kendilerini
kontrol etmeleri için onlara tavsiyelerde bulunmalıdırlar.
“Teknik kelimesi, ça÷daú kavramıyla, yalnız güçlü, hızlı, kararlı parmakları de÷il,
klavyedeki ses üretim kontrolünü de içerir” (Otacıo÷lu, 2005, S.3). Teknik, eser icrası ve yorumu
için bir araçtır. Bu nedenle teknik yeterlilik sa÷lanmadı÷ı takdirde, müzikal yorum sınırlı kalır.
Teknik yeterlili÷in sa÷lanması ile ö÷renciler, çaldıkları veya çalıútıkları eserlere hakim olabilirler
ve bu eserleri rahat icra edebilmek için gerekli alt yapıyı sa÷lamıú olurlar. Teknik bilgiler
do÷rultusunda ö÷renciler, eser yorumlama üzerine çalıúabilirler. “Çalgı çalmanın niteli÷ini, teknik
beceriler kadar parçayı çalan kiúinin esere kattı÷ı yorumlar da belli etmektedir” (Özmenteú,
2005, S.94).
Yorum; “bir müzik parçasını kendine özgü bir duyarlılık ve teknikle çalma, söyleme”
anlamına gelmektedir (TDK). Bu tanımdan yola çıkarak, bir eserin kiúiye özgü yorumlanması
için öncelikle o eserin ö÷renci tarafından incelenmesi, içeri÷inin anlaúılması ve özümsenmesi
gerekmektedir. “øçerik; bir sanatçının alıcılarına vermek istedi÷i iletidir, onlarda uyandırmak
istedi÷i kaygının kayna÷ıdır” (Erinç, 1998, S.21). Eseri çalan kiúi de bu içeri÷i anlayıp
yorumladı÷ı takdirde eser, anlam kazanacaktır.
Özmenteú (2005, S.93), “Müzik E÷itiminin Boyutları ve Çalgı E÷itimi” isimli
makalesinde ö÷rencilere müzikalitenin kazandırılmasına yönelik úunları söylemiútir:
Parçanın gerektirdi÷i müzikaliteyi anlamamıú olan ö÷rencinin parçayı do÷ru ve müzikal
olarak çalması oldukça güç görünmektedir. Bu aúamada ö÷rencinin parçayı çalmadan
önce úarkı olarak söylemesi, parça içindeki cümleleri, nüansları ve parçanın
karakteristik özelliklerini daha iyi anlaması ve özümsemesi açısından yararlı olabilir.

“Eserlerin nota, ritim, hız, gürlük terim ve iúaretleri açısından uygun olarak
seslendirilmesinin yanı sıra, parçanın müzikal yapısının da do÷ru olarak ortaya çıkarılması
önem taúımaktadır” (Ercan, 2003, S.213). Gitar e÷itiminde de ö÷retmenler, ö÷rencilerin eser
çalıúma, yorumlama süreçlerinde; teknik ve duate bilgilerini, nüans terimlerini ö÷retmek ve
uygulama üzerine çalıúmakla beraber ö÷rencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkartmalarına
yardımcı olmalıdırlar. “Bilgiler sadece entelektüel planda kalmayarak kiúili÷in içinde özümsenir
ve ruhla birlikte yo÷rularak geliúir, derinlik kazanırsa kalplere ulaúabilir” (ùen, 2002, S.104).
Gitar ö÷retmenlerinin ö÷rencilerini, çaldıkları eseri yorumlamaları, kiúisel düúüncelerini esere
özgürce yansıtabilmeleri için cesaretlendirmelerinde yarar vardır. “Yorumlama kavramı, üstü
kapalı biçimde icracıya zorunlu olarak kabul ettirilmiú bulunan ya da icracının kendi çalıúmasıyla
benimseyece÷i sınırları akla getirir; iúin püf noktası, müzi÷i dinleyiciye aktarmaktır” (Stravinski,
2000, S.84).
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Müzikaliteyi geliútirebilecek önemli çalıúmalardan biri de toplu müzik uygulamalarıdır.
Bu türlü çalıúmalar ö÷rencilerin müzik da÷arcı÷ını, birlikte müzik yapabilme ve deúifre
becerilerini geliútirebilece÷i gibi müzikalite geliúimlerine de katkı sa÷lar. Bu nedenle ö÷renciler
düzeylerine uygun eúlik, duo, trio vs. çalıúmalarına teúvik edilmelidirler.
Çalgı e÷itiminde ö÷rencilere do÷ru ve etkili müzik dinleme alıúkanlıkları kazandırılmalı,
çalgıyı çalarken veya toplu müzik yaparken ö÷renci kendi yaptı÷ı müzi÷i ve ona eúlik
eden kiúileri dikkatle dinlemeyi ö÷renmelidir. øúitme e÷itimi çalgı e÷itimiyle paralel
olarak

yürütülmeli, ö÷rencilere do÷ru bir ritim ve ton duygusu kazandırılmalıdır

(Özmenteú, 2005, S.92).

Müzikal yorum; müzikal bilgi ve becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra müzik
dinleme, dinledi÷ini anlama ve müzi÷i yaratıcı düúünce ile yorumlayarak gerçekleúir.
Dikkatli bir úekilde müzik dinleme; müzikalite kavramının geliúmesine katkı sa÷layan
önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle ilk derslerden itibaren ö÷rencilere ürettikleri
sesleri ve kendi çalıúlarını eleútirel bir kulakla dinlemeleri ö÷retilmelidir (Ercan, 2003,
S.214).

Bu sayede ö÷renciler, müzikalite geliúimlerini kontrol edebilir ve hızla ilerletebilirler.
Çünkü müzik dinlemek, müzi÷i ö÷renirken ve geliútirirken yapılması gereken temel
davranıúlardan biri olarak sayılabilir. Bir esere kiúisel duyguları katmak için öncelikle kiúinin;
kendini dinlemesi, eleútirmesi ve yönlendirmesi gerekir. “Ö÷renciler çalgılarını çalarken aktif
çalıcılar oldukları kadar aktif dinleyiciler de olmalıdırlar” (Özmenteú, 2005, S.93).

Ancak

ö÷renciler, çalıútıkları veya çaldıkları eseri icra ederken ‘do÷ru çalma stresi’ nden dolayı
kendilerini dinlemeyi aksatabilirler. ùen (2002, S.91), “Piyano Tekni÷inin Biyomekanik Temeli”
isimli kitabında, müzik icra eden kiúilerin kendilerini dinlemelerinin yoruma etkisi üzerine úöyle
de÷inmiútir:
Müzik; piyanisti sadece kula÷a de÷il, tuúeye de yönelmeye zorunlu kılar. Çünkü
hissedilenlerin kontrolü ve iúitme kontrolü olmadı÷ı zaman teknik ve müzikal yanlıúlara
neden olunur. Oysa hissetme ve iúitme yerine piyanistler-özellikle de piyanist adaylarıço÷u kez dikkatlerini klavyeye verirler. Dikkat bakmaya yöneldi÷inde, hissetme ve
iúitme arka planda kalır.

Gitar ö÷retmenlerinin bu konu üzerine ö÷rencilerini telkin etmeleri, yönlendirmeleri ve
çalıútırmaları yararlı olacaktır. Bu çalıúmalar ö÷rencinin seviyesinin altında, kısa parçalar
üzerinde uygulanabilir.
Klasik gitar ö÷retmenlerinin her derste, müzikalite ve yorum üzerine çalıúmalara
zaman ayırmasında yarar vardır. Ercan (2003, S.212), “Piyano E÷itiminde Müzikalite
Kavramının Kazandırılması Açısından Genel Yaklaúımlar” isimli makalesinde ö÷retmenlerin
derslerinde, yorum üzerine çalıúmalara yer vermesinin önemine úöyle de÷inmektedir:
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Ö÷retmen de zaman kısıtlı bile olsa, dersinde ö÷rencisinin müzi÷i duygusal bir yolla
sunmasına izin vermeli ve bu yolda ö÷rencisini özendirmelidir. Aksi halde ö÷rencinin
müzik görüúleri dar, çalıúı ise sıkıcı bir hale gelir.

Belirli aralıklarla, derslerin bir bölümü müzik dinleme etkinli÷ine ayrılabilir, çalıúılan
eserlerin, ö÷retmenden ve farklı gitaristlerden yorumları dinlenip incelenebilir. Ö÷retmen-ö÷renci
arasında bu incelemeler üzerine fikir alıú-veriúi yapılabilir. Bu çalıúmalar ö÷rencilerin, yorum
farklılı÷ı üzerinde fikirlerini geliútirebilece÷i gibi, çaldıkları eserlerin yorumlarını; taklitten uzak
yeni, farklı bir úekilde gerçekleútirebilmelerini sa÷layabilir. Müzi÷i daha dikkatli dinlemeyi
ö÷retebilir bu sayede, ö÷rencilerin müzik kültürleri artar ve müzik da÷arcıkları geliúir.
Schumann (Fenmen, 1997, S.80) “Genç Müzisyenlere Ö÷ütler” isimli yazısında iyi bir
müzikçi olmanın sırrını úöyle ifade etmiútir:
Aziz ö÷renci, en önemli úey iyi bir kula÷a ve çabuk kavrama yetene÷ine sahip
bulunmaktır. Yetenek geliúebilir ve yükselebilir de. Bu üstünlükler ise, günlerce kapanıp
mekanik çalıúmalara ba÷lı kalmakla de÷il, geniú müzik iliúkileri ve sık sık koro ve
orkestra dinlemekle sa÷lanır.

4.SONUÇ
Geçmiúi net olarak bilinmemekle birlikte, ilk kalıntılarına M.Ö. 1700 yıllarında
rastlanan, bu varsayımla bugün yaklaúık 3700 yıllık kültür birikimine ve bu birikime destek veren
geniú bir soy a÷acına ( guitarra morisca, guitarra latina, vihuela, lut, barok gitar, romantik gitar,
vb.) sahip olan gitar, hiç úüphesiz ki bugünlere görkemli tarihinde kendisini yalnız bırakmayan;
gerekli özen, disiplin, gayret ve yetene÷e sahip insano÷lu sayesinde gelmiútir.
øcat edildi÷i günden bugüne insano÷lu gitarı sevmiú, sevdirmiú, geliútirmiú ve bu
süreçte ö÷rendiklerini metod haline getirerek bir sonraki kuúa÷a emanet etmiútir.
øúte bu yüzdendir ki, geçmiúi bu kadar eskiye dayanmasına ra÷men bugün dünyanın
en yaygın müzik enstrümanlarından biridir ve hakkında yayınlanmıú olan araútırmaların çoklu÷u,
insano÷lunun kendisi hakkındaki merakının sona ermedi÷inin ve ermeyece÷inin iúaretidir.
Bütün bu merak ve emek; gitarın sadece sevilen bir müzik enstrümanı olmasından
de÷il, 3700 yıllık köklü kültüründen kaynaklanmaktadır. Bu nedenle müzik tarihinde gitar,
çalındı÷ı her dönemde geçmiúinin esintilerini taúıyan ve o dönemin sanatsal anlayıúını gelecek
dönemlere taúıyarak zenginleútirebilen bir rol üstlenmiútir.
Bütün bu anlatılanlar ıúı÷ında, gelece÷in müzi÷inde de gitarın tarihsel rolünü
tekrarlayabilmesi için klasik gitar e÷itiminin boyutlarının e÷itimci ve ö÷renci tarafından do÷ru
biçimde kavranması gerekmektedir. Bugünün gitar e÷itimcilerinin ve ö÷rencilerinin de amacı;
geçmiúte oldu÷u gibi, emanet aldıkları gitar müzi÷i kültürünü bozmadan, geliútirerek ve
yaygınlaútırarak sonraki kuúaklara aktarmak olmalıdır.
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