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GİTARDA TABLATÜR KULLANIMINA İLİŞKİN TARİHSEL VE 

YAPISAL BİR ARAŞTIRMA 

Özet 

Bu çalışmada; Ortaçağ’dan bu yana çeşitli çalgılarda müzik yazısı olarak 

kullanılan tablatürün gitardaki uygulaması incelenmiştir. Çalgıların fiziksel yapısı 

ve çalım biçimine bağlı olarak ortaya çıkan tablatür yazıları, sesin çalgı üzerinde 

çıkarılacağı yeri gösteren, müzik ve çalgı arasında dolaysız bağıntı kuran bir 

yöntemdir. Telli çalgılarda müzik cümlesini oluşturan seslerin çalınabilmesi için, 

parmakların hangi telleri çekeceğini, klavye üzerinde hangi perdelere basılacağını 

şema veya tablolar aracılığıyla gösteren tablatür yazıları diğer müzik yazıları gibi 

müzik parçasını kayıt altına alarak unutulmamasını ve sonraki kuşaklara 

aktarılmasını sağlamış olur. Ortaya çıktığı zamandan günümüze tablatür yazılarını 

diğer yazılardan ayırıp vazgeçilmez kılan ise müziğin üretilmesi için çalgının nasıl 

kullanılması gerektiğini gösteren kılavuz niteliğidir. Bu araştırmada, gitarda 

kullanılan tablatür sisteminin tarihsel süreçteki gelişimi ele alınmış, gitarın atası 

kabul edilen lavta için yazılan tablatür yazılarından başlayarak günümüze kadar 

gitardaki uygulamaları incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Tablatür, Gitar, Lavta, Müzik Yazıları. 
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A HISTORICAL AND STRUCTURAL RESEARCH ON THE USE OF 

TABLATURE FOR THE GUITAR 

Abstract 

In this study, the application of tablature, used as music-writing for various 

instruments since the Middle Ages, has been examined in regard to the guitar. 

Tabulature writings that emerged depending on the physical structure of the 

instruments and the playing style constitute a method that indicates the place where 

the sound will be produced on the instrument and establishes an immediate relation 

between the music and the instrument. In order to play the sounds that make up the 

musical sentence on a string instrument, tabulature writings, which show which 

strings the fingers will pull and which frets will be pressed on the keyboard by 

means of diagrams and tables, ensure that the piece of music is not forgotten and 

transferred to the next generations by recording it like other music writings. What 

distinguishes tabulature writings from other writings and makes them indispensable 

since their emergence is their being a guide that shows how the instrument should 

be used for the production of music. In this research, the historical development of 

the tablature system used for the guitar has been discussed and the applications of 

tablature for the guitar starting from the tabulature writings written for the lute, 

which is accepted as the ancestor of the guitar, have been examined. 

Keywords: Tablature, Guitar, Lute, Music-Writing.  

GİRİŞ 

Çalgılar veya insan sesi vasıtasıyla üretilip kulak yoluyla algılanan müziğin, yazılı sembollerle 

görselleştirildiği sistemlerin tümüne müzik yazısı denilmektedir. İnsanlık tarihi boyunca biçim 

ve yöntemler bağlamında çeşitlilikler gösteren müzik yazılarının iki temel işlevi vardır: 

anımsamaya yarar ve sonraki kuşaklara aktarımda bulunur. Ahmet Say’ın bu olguya yaklaşımı 

söz konusu işlevleri vurgulamaktadır: “Müzik yazıları başlangıçta melodilerin unutulmasını 

önlemek amacıyla kullanılmış, ancak zamanla belirli birçok kültürde benimsenip ortak olarak 

işlev gören bir yazıya dönüşmüştür. Böylece müzik yazıları, ‘müziği iletme, ulaştırma’ işlevinin 

yanı sıra, bir ‘tasarım aracı’ niteliği kazanmıştır” (Say, 2005b: 543). Müzik yazılarının çok sesli 

müzik kültürünün gelişimine ne oranda katkısının bulunduğu tartışmalı bir konu olmakla 

birlikte evrensel müzik kültürünün biçimlenmesinde etkileri olduğu ileri sürülebilir.  

Müzik yazıları tarihsel perspektiften incelendiğinde; seslerin gösterilmesi için ilk çağda 

Mezopotamya kültürlerinde yazı dilindeki harflerin kullanıldığı görülür. Harf yazılarının bilinen 

ilk müzik yazıları olmasının yanı sıra Uzakdoğu, Ortadoğu ve Avrupa kültürlerinde yakın 

dönemlere kadar kullanıldığını söylemek yerinde olur. Ülkemiz coğrafyasında da müzik yazısı 

olarak harf yazılarının uzun bir süre kullanıldığı bilinmektedir. Say’ın Müzik Ansiklopedisi’nde 

bu konu başlığında “13. yüzyıl öncesinde kullanılan müzik yazıları hakkında kesin bilgilere 

ulaşılamamakla birlikte sonraki yüzyıllarda Osmanlı döneminde müzik yazımında kullanılan 

ebced, Kantemiroğlu yazısı, Hamparsum yazıları, harf yazıları sınıflandırmasına girmektedir” 

(Say, 2005b: 543-554) denilmektedir. 

Çağımızda müziksel yapı ve ifadelerin yazıya aktarılmasında en başarılı olduğu kabul gören 

notasyon sisteminin “Ortaçağ döneminde Avrupa’daki kiliselerde şarkıcıların melodilerin iniş 
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ve çıkışlarını hatırlamak için sözlerin üzerine yazdıkları işaretlerden” (neuma) türediğini 

söylemek mümkündür (Say, 2005b: 559). Bununla birlikte araştırmanın konusunu oluşturan 

tablatür
1
 yöntemi; ortaçağdan bu yana farklı kültürlerde çalgılar için kullanılan, sesi değil çalgı 

üzerinde o sesin çıkarılacağı yeri gösteren bir diğer müzik yazısıdır (Dart, Morehen ve 

Rastall,2001). 

20. yy. müzikolojisinin öne çıkan isimlerinden Charles Seeger, müzik yazımını belirleyici ve 

betimleyici olmak üzere ikiye ayırır. Belirleyici olanı; özgün bir müzik parçasının nasıl 

seslendirilmesi gerektiğine ilişkin bir tasarım veya proje olarak nitelendirirken betimleyici olanı 

müziğin özgün seslendirilmiş halinin tüm özelliklerinin kâğıda dökülmüş raporu olarak ifade 

eder (Seeger, 1958: 184). Müziği meydana getiren; frekans (perde), tempo, tını, dinamik, renk, 

aksan gibi niteliklerinin tümünü nesnel biçimde gösterme uğraşı; ele alınan tüm konuların 

çözümlenip kavranabileceğine ilişkin modernist yaklaşımın sonucu olarak değerlendirilebilir. 

20. yüzyılın ilk yarısında ivmelenen teknolojiyle birlikte seslerin tüm özelliklerinin yazıya 

dökülebilmesi için belli ürünler ortaya konmuş ancak bu bilimsel uğraş ilerleyen dönemlerde 

muhtemelen bu yaklaşımın değişmesiyle birlikte giderek ilginin de azalmasıyla müzikolojinin 

odak noktasından çıkmıştır. Müzik yazıları müziği harfler, tablatür veya notasyon gibi 

yöntemler aracılığıyla belli ölçülerde temsil etmekle birlikte tüm nitelikleriyle 

gösterememektedirler. Bir örnekle açıklamak gerekirse: “forte” kavramı müzikte “kuvvetli” 

anlamına gelmektedir ancak sese uygulanması istenilen veya uygulanmış “kuvvetin” niceliğini 

ve niteliğini müzik yazılarıyla tam olarak göstermek mümkün değildir. Bu; tempo, rubato, 

vibrato, crescendo, ritardando vs. gibi müziksel ifadelerin tümü için geçerlidir. Konuyla ilgili 

düşüncelerini 20. yüzyılın önde gelen bestecilerinden Bela Bartok “en doğru notasyon/müzik 

yazısı, müzik kaydının kendisidir” şeklinde özetlemiştir (Seeger, 1958: 187).  Bu bağlamda 

günümüzde özellikle halk müziklerinin komalı seslerinin yazımında ayrıca modern müziklerin 

yazımı konularında yöntemler geliştirilmeye devam etmektedir.  

Bilinen ilk müzik yazıları; yazı dilinin harfler, heceler gibi ögelerinin kullanılmasıyla 

oluşturulmuştur. “Bilinen en eski müzik yazıları, Mezopotamya’da M.Ö. 1800 – M.Ö. 500 

tarihleri arasında Sümerce ve Akadça çivi yazısı formunda kullanılmış tabletlerdir. İlkel bir 

müzik terminolojisinin ortaya çıktığı bu dönemde; lirin her bir teli için farklı isimler verilmiş, 

yedi sesten oluşan diatonik dizi kullanılmış, sık kullanılan aralıklar tanımlanmıştır” (Bent vd., 

2001). 

 

Antik Yunan’da M.Ö. 500 tarihlerinden itibaren çalgısal ve vokal olmak üzere iki ayrı müzik 

yazısı kullanıldığı bilinmektedir. Üç oktavlık diatonik dizinin her bir notası Yunanca harfler ve 

başka semboller aracılığıyla gösterilmiştir. Çin, Hindistan, Kore ve Japonya gibi Uzakdoğu 

kültürlerinde de yerel dillerin hece-kelime yapılarından oluşan müzik yazıları gelişmiştir. 

Çin’de tek heceli kelimelerden oluşan bir müzik yazısı kullanılmıştır; MÖ 2. yüzyılda “gong, 

shang, jue, zhi, yu” kelimeleriyle Çin pentatonik dizisinin seslendirildiği bilinmektedir (Bent 

vd., 2001).Harf yazılarına diğer bir örnek ise Ortadoğu’da yaygın biçimde kullanılmış ebced 

                                                           
1
Türkçede bu tür kelime ödünçlemelerde Fransızca okunuş esas alınmaktadır. Benzer kelimelerde  

(culture-kültür, naturel-natürel, literature-literatür, structurel-strüktürel, fixture-fikstür, monture-montür) 

u ünlüsü Fransızcada ü sesini verdiğinden “tablatür” şeklinde yazmanın ve söylemenin daha tutarlı 

olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte günümüzde tüm dillerde yaygın olarak kullanılan 

“tab” kısaltması, dilimizde de aynı kavramı ifade etmektedir. 
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yazısıdır. Say’ın müzik ansiklopedisi’nde ebced yazıları şu şekilde açıklanmıştır: “Ebced (Arap) 

Geleneksel sanat müziğimizde yüzyıllar boyunca kullanılmış olan müzik yazısı sistemi. 

Temelde her sese (perdeye) bir Arap harfinin karşılık getirilmesi yoluyla oluşturulmuştur. Başka 

bir deyişle, perdeleri Arap harflerinin Ebced sistemindeki sayısal değerlerinden yararlanarak 

gösteren harf yazılarıdır. Ebced yazısının özünü oluşturan ve ‘Ebced hesabı’ denen sisteme 

göre, her Arap harfinin alfabetik işleviyle birlikte belirli bir sayısal değeri vardır. Bilinen en eski 

tarihli ebced yazısı, Arap düşünürü Kındi’ye aittir (790-874)” (Say, 2005a: 500). 

Bilinen en eski çalgı tablatürü Çin’de 6.-8. yüzyıllar arasında ortaya çıkmıştır. Çin “zither”inin 

nasıl çalınması gerektiği ile ilgili ayrıntılı teknik bilgiler de içeren bu yöntemin adı 

“wenzipu”dur. Japonya’da ise 8. yüzyılda “biwa” adı verilen geleneksel Japon lavtası için 

tablatür sisteminden yararlanılmıştır. 10.-12. yüzyıllar arasında yazılıp günümüze ulaşan 

kaynaklardan, Japonya’da nefesli ve telli çalgılar için çeşitli tablatür yöntemlerinin geliştirildiği, 

bunlardan koto çalgısı için üretilenin ilk rakamsal tablatür olduğu bilinmektedir (Bent vd., 

2001). Avrupa’da ise ilk tablatür örnekleri 15. yüzyılda Alman klavye tablatürlerinde 

görülmektedir (Apel, 1953: 22). Notasyon sisteminin tarihsel gelişimi ise Avrupa’da kilise 

şarkıcılarının melodik yönelimleri unutmamak için sözlerin üzerine yazdıkları işaretlerin 

(neuma) zamanla sözlerden bağımsızlaşarak çizgiler (porte) üzerine yazılması ardından tartımla 

ilgili bilgileri içerecek şekilde dönüşümü şeklinde özetlenebilir. Notasyon yazısının 

oluşmasında 11. yüzyılda yaşamış İtalyan rahip Guido de Arezzo’nun, dizek notasyonu ve 

notaların solfeji için günümüzde de kullanılan heceler (do,re,mi…) gibi buluşları temel 

olmuştur. 

Araştırmamızın kapsamını; gitar tablatürlerinin tarihsel evrimi ve günümüzdeki kullanım 

olanaklarının incelenmesi konuları oluşturmaktadır. Tablatür yazıları; 16. yüzyıl başlarından 18. 

yüzyılın ortalarına kadar lavta, vihuela ve gitar çalgılarında müzik yazısı olarak yaygın biçimde 

kullanılmıştır. Bu tarihlerde lavta için bestelenen eserler 19. ve 20. yüzyıllarda altı telli gitara 

notasyon sistemiyle düzenlenerek Rönesans ve Barok dönem gitar repertuvarını meydana 

getirmiştir. Günümüzde gitaristlerin lavta tablatür yazılarını tarihsel gelişimi içinde öğrenmeleri, 

söz konusu dönemlerde bestelenen eserleri orijinal yazılarından okuyarak, bu eserlerin 

yorumlanmasına ve yeni düzenlemelerin ortaya çıkmasına katkı sağlayabilecektir. Ayrıca bu 

çalışmada; günümüzde tüm dünyada gitar çalanların yaygın biçimde kullandıkları tablatür 

sisteminin gitar eğitiminde kullanım olanaklarının ve etkilerinin ortaya konması 

amaçlanmaktadır. 

1) TablatürYazısı 

Tablatür kelimesi; masa, düzlem, levha veya yazı tahtası anlamındaki Latince “tabula” 

kelimesinden gelmektedir (Fr. Tablature, Alm. Tabulatur, İt. Intavolatura). “Tabulare” ise fiil 

hali olan, yazıya geçirmek ya da tahtaya aktarmak anlamındadır (Stearns, 1978:1). Tablatürler, 

çalgının fiziksel yapısına ve çalış tekniğine bağlı ortaya çıkan müzik yazılarıdır. Bu sebeple, her 

çalgı türü için farklı tablatür sistemleri kullanılabildiği gibi aynı çalgı için kimi zaman ekollere 

göre değişiklikler gösteren yazı tipleri ortaya çıkmıştır. Yalın ve açık bir mantığa dayanan 

tablatür yazılarında; telli çalgılarda birbirine paralel çizgiler telleri, çizgilerin üzerine yazılı 

rakam ya da harfler de perdeleri temsil eder. Benzer şekilde klavyeli çalgılarda (org, piyano, 

akordeon vd.) hangi tuşlara basılacağı, nefesli çalgılarda ise hangi ses deliğinin kapanacağı 

gösterilir.  
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Ortaçağ’dan bu yana kullanılan tablatür yazılarının özgün niteliği; müzik cümlesini oluşturan 

sesleri kayıt altına almasının yanı sıra bu seslerin üretilebilmesi için çalgının nasıl kullanılması 

gerektiğini göstermesidir. Tablatür yazıları, müzik cümlesini oluşturan seslerin her birinin çalgı 

üzerinde çıkarılacağı yerleri, parmakların basacağı noktaları şemalarla göstererek müzik ve 

çalgı arasında dolaysız biçimde bağıntı kurulmasını sağlar. Tarihsel süreç içerisinde, çalgıların 

fiziksel yapısı ve çalım şekline göre ortaya çıkan bu yöntemi, müziğin ortaya çıkabilmesi için 

çalgının nasıl kullanılması gerektiğini gösteren talimatlar bütünü olarak nitelendirebiliriz. 

Tablatür ve notasyon yazıları arasında kabaca bir karşılaştırma yapıldığında; seslerin nota 

karşılıkları, süre-tartım, diyez-bemol vd. değiştirici işaretler, aralık ilişkileri, tonalite-gam-dizi 

kavramları vb. temel müzik bilgilerinin öğrenilmesini gerektiren günümüzün baskın müzik 

yazısı olan notasyon sistemine kıyasla tablatür yazılarının öğrenim ve uygulama kolaylıkları 

sağladığı görülmektedir. Bununla birlikte melodik, armonik ve ritmik yapıların daha karmaşık 

olduğu çalgısal bestelerde; senfoni, konçerto türlerinde yazılmış eserlerde tablatür yöntemi 

uygulamada mümkün olmadığından bu alanlarda uluslararası kabul görmüş notasyon sistemi 

vazgeçilmez bir müzik yazısı olarak kullanılmaktadır. Bu noktada gitarın atası sayılan lavta için 

yazılmış tablatürlerin tarihsel gelişimine bakılabilir. 

2) Lavta Tablatürleri 

Etimolojik kökenine bakıldığında “lavta” Arapça “el ud” kelimesinden gelmektedir (Sözer, 

1986: 431). Orta doğu kökenli telli bir çalgı olan lavtayla ilgili günümüze ulaşan ilk kaynaklar 

Ortaçağda Arap coğrafyasında yaşamış düşünürler tarafından kaleme alınmıştır. Bu noktada o 

dönemde kullanılan lavtanın bugünkü halinden ziyade daha çok günümüzdeki ud’la benzerlikler 

gösterdiğini akılda bulundurmak gerekmektedir. Antik Yunan ve Uzakdoğu bilgi ve felsefelerini 

sentezlediği bilinen Arap bilginlerinin müzik ve lavta üzerine derinlikli çalışmaları 

bulunmaktadır. Ortaçağ dönemi Arap düşünürleri tarafından sembolik anlamlar atfedilen lavta; 

kosmoloji, astronomi, fizik, matematik ve anatomiyle ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. 

Lavtayla ilgili günümüze ulaşan ilk bilgiler ünlü Arap bilgini El-Kındi (801-873
2
) tarafından 

yazılmıştır (Abdoun, 2011: 45). Kındi; harf yazılarını (ebced) geliştirdiği gibi makamsal yapılar 

ve melodinin oluşturulması, ritmik kalıplar, dört telli lavtanın yapısı ve ses özellikleri gibi 

birçok konuda metinler yazmıştır (Abdoun, 2011: 45). Farabi (872-950) Büyük Müzik Kitabı 

eserinde lavtanın yapısı üzerine değerlendirmeler yapmış, bunun yanı sıra müzik biliminin 

temelleri, müziğin tanımı, müzikal sınıflandırma, müzik eğitimi, kuramı ve icrası gibi konulara 

da değinmiştir (Abdoun, 2011: 49). “Farabi; lavta tellerinin bastan tize doğru 64, 48, 36 ve 27 

adet ipek ipliğin sarılmasından meydana geldiğini açıklamaktadır. Müzikologlar bu sayıdaki 

ipeğin optimum gerilimleriyle ortaya çıkacak sesler arası ilişkinin dörtlü aralığı oluşturduğunu 

ve yaklaşık frekanslarının re, sol, do, fa seslerine tekabül etiğini hesaplamışlardır” (Wolf, 1919:  

36). Ayrıca Farabi’nin yapıtında; lavtanın farklı akortlandırmaları, eklenebilecek 5. ve 6. teller 

ile ses aralığının iki oktava çıkartılması, çalınacak makama göre teller üzerinde basacak parmak 

konumlarının belirlenmesi gibi konularda bilgiler yer alır (Abdoun, 2011: 50). Müzik ve lavta 

ile ilgili çalışmalar yapan diğer önemli bir bilgin de İbni-Sina’dır (980-1037); Kitab’ül Necat 

adlı eserinin son iki bölümünde makamsal seslerin lavta klavyesi üzerinde hangi noktalardan 

çıkabileceğini matematiksel boyutlarıyla ele almış, bu noktaların tanımlanmasında parmak 

isimlerini kullanmıştır (Abdoun, 2011:53).  

                                                           
2
 Arap bilgini Al Kindi’nin doğum ve ölüm tarihleri Say’ın kitabında 790-874, Abdoun’un tezinde ise 

801-873 olarak belirtilmiştir. Metinlerden doğrudan alıntı yapıldığı için tarihler olduğu gibi aktarılmıştır. 
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Müzik icrasının Araplarda meşk
3
 usulü ile yapılıyor oluşu müzik yazımı alanındaki gelişimi 

sınırlandırmıştır. Öte yandan Araplar; 8. yüzyıldan 15. yüzyılın sonlarına kadar hüküm 

sürdükleri İberya yarımadası, Malta ve Sicilya’ya lavtayı taşıyarak önce İspanya ve İtalya’ya 

ardından Avrupa’nın diğer bölgelerine lavtanın ulaşmasını sağlamışlardır (Wolf, 1919: 36).  

Lavta tablatür yazılarının tarihsel boyutunun anlaşılabilmesi için Ortaçağ ve Rönesans 

dönemlerinde Avrupa’daki bilimsel ortamın incelenmesi gerekmektedir. Matematik tarihçisi 

Georges Ifrah, Rakamların Evrensel Tarihi kitabının 7. cildinde konuyu şöyle izah etmektedir: 

“Demek ki ondalık konumlu sayılamamız ile matematiksel sıfırımızın icadını ve bugün 

kullandığımız yazılı hesabın temellerinin atılışını Hint uygarlığına borçluyuz. Bu önemli tarihsel 

olay, görmüş olduğumuz gibi, M.S. V. yüzyılın ortasından önce gerçekleşmiştir. Ama dokuz 

ana rakamın Hıristiyan Avrupa’ya taşınması için beş yüzyılı aşkın bir süre gerekecektir. Sonra 

sıfırın bu hesap yöntemleriyle birlikte Avrupa’da görülmesi için iki ya da üç yüzyıl daha 

geçecek, bu devrim niteliğindeki yeniliklerin Batı dünyasında yayılması ve kesin kabul görmesi 

içinse çok daha önemli bir süre geçmesi gerekecektir. Bununla birlikte Avrupa üzerindeki Hint 

etkisi doğrudan olmamıştır: Bunu gerçekte Hint bilimini aktaran, böylece başka birçok temel 

rolün yanı sıra iki dünya arasında ‘aracılık’ rolü oynamış olan Arap-Müslüman bilginlerin özlü 

yapıtlarına borçluyuz” şeklinde açıklamaktadır. Aynı yapıtın Hint-Arap Rakamları ve Batı 

Avrupa’nın Çekinceleri bölümünde “Avrupalıların kendilerini Roma kökenli sayılama ve hesap 

yöntemlerinin onurlu ve sadık mirasçıları olarak gördüklerinden, başka bir yöntemin 

üstünlüğünü kolay kolay kabul etmediklerini (Ifrah, 1994: 152) ve hesaplamada rakamlar yerine 

jeton benzeri taşların kullanıldığı ‘çörkü yöntemi’  olarak adlandırılan sistemin tedavülden 

kalkıp rakamların tüm Avrupa’da yaygın kullanımının Fransız devrimine kadar vardığını aktarır 

(Ifrah, 1994: 179). Dolayısıyla günümüzde Arap rakamları olarak bilinen aslında Hint kökenli 

rakamlar ve lavta aynı dönemlerde Avrupa’ya Araplar sayesinde nüfuz etmiştir.  

16. yüzyılın başlarından 18. yüzyılın ortalarına kadar Batı ve Orta Avrupa’da hem dönemin 

sanat müziği hem de popüler kültüründe hatırı sayılır bir çalgı olan lavta; solo, oda müziği, şarkı 

ve danslara eşlik sazı olarak farklı formlarda kullanılmıştır. Rönesans ve Barok dönemleri 

kapsayan bu dönemde lavta için besteler üretilmiş, geniş bir repertuvar oluşmuştur. Bazı müzik 

tarihçilerine göre; lavtanın söz konusu dönemde Avrupa’da bu oranda yaygınlaşmasında 

kullanılan tablatür yönteminin müziğin üretimine en kısa yoldan ulaştırmasının da payı olmuştur 

(Apel, 1953: 54). 

Bu dönemde; İspanya’da L.Milan (1500-1561), A. Mudarra (1510-1580), L.Narvaez(1500?-

1550?), GasparSanz (1640-1710); İtalya’da O. Petrucci (1466-1539), V.Capirola (1474-1548), 

F.Bossinensis (1485-1535), F. Spinacino (16. yüzyıl), V. Galilei (1520-1591); Fransa’da P. 

Attaingnant (1494-1552), Adrian Le Roy (1520-1598), R. Visee (1655-1732); İngiltere’de T. 

Morley (1557-1602), J. Dowland (1563-1626), R. Jones (1577-1617), T. Mace (1612-1706); 

Almanya’da S. Virdung (1465-1510), H. Gerle (1500-1570), M. Praetorious (1571-1621), D. 

Kellner (1670-1748) gibi besteciler lavta için eserler vermişlerdir (Wolf, 1919: 35-160).  

16. yüzyılda Avrupa’da lavta eserlerinin yazımında kullanılan tablatürler, uygulandığı ülke ve 

ekollere göre farklılıklar göstermektedir. Bunlar başlıca üç kategoride; İtalyan, Fransız ve 

                                                           
3
 Arapça bir kelime olan meşk, klasik Türk-İslam sanatlarında bir hocanın bir talebeye, taklit ederek 

öğrenmesi için verdiği ders ve örnekler hakkında kullanıldığı gibi meşk etmek şeklinde öğretmek ve 

öğrenmek için yapılan dersi ve alıştırmayı birlikte çalışmayı da içine almakta olup meşk vermek “ders 

vermek”, meşk almak ise “ders almak” manasına gelmektedir(Serin,2004:372). 
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Alman lavta tablatürleri olarak adlandırılmakla birlikte İtalyan sistemini İspanyol lavtacıları, 

Fransız sistemini ise İngiliz lavta icracıları benimseyip kullanmıştır (Apel,1953: 55). Bu üç 

tablatür sisteminin temel ilkesi, lavtanın birbirine paralel tellerinin ve bu telleri dikey olarak 

kromatik sırayla kesen perdelerin varlığı üzerine kuruludur. Aralarındaki farklar ise bu kesişim 

noktalarını belirten sembollerin ayrı oluşlarından kaynaklanmaktadır. Lavta tablatürlerinde 

“günümüzdeki porteye benzer şekilde alt alta çizilmiş paralel çizgiler lavtanın tellerini, bu 

çizgilerin üzerine yazılmış harf ya da rakamlar basılacak perdeleri, bu işaretlerin üzerine 

konmuş gözsüz nota kuyrukları ya da olağan notalar ise seslerin süresini gösteriyordu” (Say, 

2005c: 426). 16. yüzyılda kullanılan geleneksel lavta altı telli ve yedi perdeliydi ancak zaman 

içinde 12 tele ve 12 perdeye kadar çıkarak ses aralığı büyük ölçüde artmıştır. Teller, bastan tize 

doğru sol-do-fa-la-re-sol ya da la-re-sol-si-mi-la olarak akortlanırdı. Bununla birlikte ses 

frekanslarının günümüzde kullanılandan daha pes perdede olduğu da göz önüne alınmalıdır. 

Genellikle Fransız ve İngiliz ekolleri sol; İtalyan, İspanyol ve Alman ekolleri ise la sistemini 

kullanmıştır. En alttaki tiz tel tek, diğer teller ise ünison ya da oktav olarak akortlanan çift telli 

kullanılmaktaydı (Dart vd., 2001). 

2.1) İtalyan/İspanyol Lavta Tablatürü 

İspanya ve İtalya’nın Araplar ve dolayısıyla lavta ile etkileşimlerinin tarihi gerekçesiyle önce 

İtalyan/İspanyol lavta tablatürünü açıklamayı uygun görmekteyiz. Günümüze ulaşan en eski 

tarihli lavta tablatürü kitabı İtalya’da Petrucci tarafından 1507 basılan Intavolature di Laute 

(lavta için tablatürler) adlı eserdir (Apel, 1953: 56). İtalyan tablatüründe teller birbirine paralel 

çizgilerle gösterilir. Tellerin gösteriminde (lavta klavyesine karşıdan bakılıyormuş gibi) alt çizgi 

ince teli, üst çizgi bas teli gösterir.  

 

Şekil 1: İtalyan tablatüründe tellerin isimleri (Wolf, 1919: 51). 

Boş tellere 0 rakamı verilerek diğer perdeler de sırasıyla numaralandırılmış, iki basamaklı 

perdelerin tek basamaklı iki perde olarak karıştırılmasını önlemek için x, ẋ ve ẍ işaretleriyle 

gösterilmiştir. Süre göstergeleri her ses için perdeleri gösteren rakamların üstünde bulunuyordu. 

1530’dan sonra ise daha sade bir yöntemle süre değeri değişene kadar tek işaret kullanılmıştır 

(Dart vd., 2001). 

 

Şekil 2:Petrucci, Intabulatura de Lauto, İtalyan lavta tablatürü (Wolf, 1919: 54). 
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Şekil 3:Şekil 2’deki İtalyan lavta tablatürünün notasyon gösterimi (Wolf, 1919: 54). 

 

Şekil 4: Aynı parçanın gitar için notasyon düzenlemesi. 

İspanya’da Rönesans ve Barok dönemlerinde lavta ailesinden vihuela da yaygın biçimde 

kullanılan bir çalgı olmuştur. Akort ve çalım tekniği lavtaya benzer fakat şekli ve tınısı 

farklılıklar gösterir. Korunan en eski İspanyol lavta kitabı ise İspanyol vihuela virtüözü Luis 

Milan (1500-1561)’ın yazdığı 1535’de Valencia’da basılan El Maestro adlı eserdir (Apel, 1953: 

56). Milan’ın, bestelerini yazmak için kullandığı tablatür sisteminin İtalyan versiyonundan 

temel farkı tel sıralanışını tersine çevirerek çizgileri işitsel göstermesidir, buna göre aşağıdaki 

çizgi bas teli belirtmektedir. Rönesans dönemi lavta tablatürleri arasında günümüzde gitarda 

kullanılan tablatüre en yakın olan Milan’ın geliştirdiği yöntemdir. 

2.2) Fransız Lavta Tablatürü 

Bilinen en eski Fransız Lavta Tablatürü örneği Attaingnant’ın 1529 tarihli iki kitabında 

bulunmaktadır (Dixhuit basse dances garnies de Recoupes et Tordions, Le tout reduyt en la 

tabulature du Lutz) . Bu kitaplardan ikincisi lavta öğrenmek isteyen birine tüm ayrıntıların 

açıklandığı bir metot niteliğindedir (Apel, 1953: 64). Fransız tablatür sistemini İtalyan 

sisteminden ayıran temel özellik rakamlar yerine harflerin kullanılmasıdır. Bu yöntemde boş 

teller a ile, birinci perde b, ikinci perde c, üçüncü d ve sonraki perdeler sırasıyla e, f, g, h, i, k 

harfleriyle belirtilir. Ritmik işaretler de günümüzde kullanılan halinden farklı biçimde 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 5: Fransız tablatüründe ritm işaretlerinin gösterimi ve notasyon karşılıkları (Wolf, 1919: 

74). 

Tellerin sıralanışı işitseldir; bas tel altta, tiz tel üstteki çizgi ile gösterilir. Fransız lavta akort 

düzeni sol notasına göre yapılırdı. Buna göre teller bastan tize doğru sol, do, fa, la, re, sol olarak 

düzenlenirdi. Kalın olan üç tel yani 6. 5. ve 4. teller çift teldir ve bu çift teller oktav olarak 
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akortlanır; 3. ve 2. teller ise yine çift olmakla birlikte ünison yani aynı sese akortlanmaktadır. 

En tiz tel olan 1. tel ise tektir, “chanterelle” (şarkı söyleyen) adı verilmiştir (Apel, 1953: 64). 

Lavtada kullanılan tel sayısının tarihsel süreç içinde arttığı bilinmektedir. Yalnızca boş tel 

olarak kullanılan bas tellere (ahenk teller) sahip lavtalarda bu tellerin gösterimi için a harfinin 

üstünde çizgiler bulunur. Buna göre 7. tel çizgilerin altındaki a harfiyle, 8. tel çizgilerin 

altındaki a harfinin üstünde bir çizgiyle, 9. tel a harfinin üstünde iki çizgi ve bu şekilde artarak 

devam eder. 

 

Şekil 6: Fransız Lavta tablatürü örneği (Wolf, 1919: 85). 

 

Şekil 7: Şekil 6’daki Fransız lavta tablatürünün notasyon gösterimi (Wolf, 1919: 86). 

 

Şekil 8: Aynı parçanın gitar için notasyon düzenlemesi. 

2.3) Alman Lavta Tablatürü 

Basılı kaynaklardan günümüze ulaşan en eski örnek 1511 tarihli Sebastian Virdung’un Musica 

Getutscht’unda rastlanmaktadır. Ancak, beş telli ve beş perdeli lavtalar için tasarlanmış bu 

sistemin, lavtanın tel ve perde sayılarının daha az olduğu 15. Yüzyılda ortaya çıktığı öne 

sürülmektedir. Virdung’a göre Alman Lavta Tablatür yöntemini 15.yy’da görme engelli bir org 

müzisyeni olan Conrad Paumann (1410–1473) tasarlamıştır (Virdung’tan akt. Wolf, 1919: 38). 

Alman lavta tablatürlerinde teller ve basılacak perdelerin her biri için farklı bir sembol 

kullanılmıştır. Boş teller, sırasıyla bastan tize doğru 1’den 5’e kadar rakamlarla belirtilmiştir. 

Buna göre 1: re, 2: sol, 3: si, 4: mi, 5: la tellerini göstermektedir. Perdeleri göstermek için 

birinci perdede 1. tel (bas tel) için a ve yukardan aşağı b, c, d, e; 2. perde için yine bas telden 

başlayarak f, g, h, i, k şeklinde küçük harflerle gösterilir. Alman lavta tablatürlerinde her harf 
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belirli bir telin belirli bir perdesini göstermektedir bu sayede telleri göstermek için ayrıca 

çizgilere gerek kalmaz.  

 

Şekil 9: Alman lavta tablatürü gösterimi (Dart, Morehen, Rastall, 2001). 

Alman alfabesinde 23 harf bulunmaktadır bu yüzden 5. perdede boşta kalan iki yere “et” ( ) 

ve “con” ( ) olarak adlandırılan harfler getirilmiştir (Dart vd., 2001). Sonraki dönemlerde 

lavtaya eklenen perdeler; çift, üstü çizgili veya ortasından çizgi çekili harflerle gösterilmiştir: aa, 

ā, a (Wolf, 1919: 40). Sonradan takılan altıncı telin gösterimi için çeşitli yöntemler 

geliştirilmiştir. Bunların arasında en sık kullanılanda altıncı boş tel, ortasına çizgi çekilen 1 

rakamıyla, üzerindeki perdeler ise beşinci tel perdelerini temsil eden harflerin büyük harflerle 

yazılmasıyla belirtilmiştir. Boş tel olarak kullanılan bas teller ise 7, 8, 9, 10 rakamlarıyla 

gösterilmektedir (Wolf, 1919: 40). 

 

Şekil 10: Alman Lavta Tablatürü - Lavta için notasyon düzenlemesi (Wolf, 1919: 41). 

 

Şekil 11: Aynı parçanın gitar için notasyon düzenlemesi. 
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Son basılan Alman lavta tablatürü kitabının 1619 tarihli Lautenbuch des Albert Dlugorai olduğu 

bilinmektedir. Alman lavta icracıları 17. yüzyılda tablatür yöntemlerinin karmaşık yapısı ve 

kullanımındaki zorluklardan dolayı vazgeçip müziklerin yazımında İtalyan/İspanyol veya 

Fransız stillerine yönelmişlerdir (Wolf, 1919: 41). 

Lavta tablatürlerinde İtalyan ve İspanyol ekollerinin perdeleri rakamlarla; Fransız, İngiliz ve 

Alman ekollerinin harflerle gösterdikleri ortaya çıkmaktadır. İtalyan ve İspanyolların lavtayla ve 

Hint kökenli rakamlarla tanışmalarının Araplar sayesinde ve diğer Avrupalılardan önce 

olduğuna değinmiştik. Bu tarihsel bilgi; İspanyol ve İtalyan lavta tablatür sisteminde perdelerin 

rakamlarla temsilini; Fransız-İngiliz ve Alman lavta tablatürlerinde harflerin kullanımını 

açıklamaktadır. Ancak önceki bölümde ebced yazısı üzerinden incelendiği gibi alfabeyi 

oluşturan harflerin sayılarla ilişkilendirilmesi yalnızca Araplara özgü olmamakla birlikte 

İlkçağdan beri birçok kültürde uygulanmış bir yöntemdir.  Dolayısıyla Arap rakamları yerine 

harfleri kullanan Alman ve Fransız lavta ekollerinin harfleri günümüzden farklı biçimde saymak 

için kullandığı düşünülebilir. Bununla birlikte günümüzde, ortalama insanın akıl yürütme 

biçiminde sıralamaları rakamlarla düşünmek harflerle düşünmekten genellikle daha kolay bir 

yöntemdir. Örneğin 5. perdenin nereyi gösterdiğini öğrenmek, f perdesinin klavye üzerinde 

nereyi gösterdiğini öğrenmekten genellikle daha kolaydır. Nitekim günümüze gelindiğinde gitar 

tablatürlerinde kullanılan da perdelerin rakamlarla temsil edildiği yöntem olmuştur. 

2.4) Rönesans Gitarı Tablatürleri 

Batı Avrupa’da 15. yüzyılda ortaya çıkıp 16. yüzyılda yaygınlaşan Rönesans gitarı olarak 

bilinen dört (çift) telli gitar, vihuela ve lavtayla benzerlikler göstermektedir. Biçimsel olarak 

vihuela ve lavtadan daha küçük dolayısıyla tınısı daha tiz olmakla birlikte kullanımı bu çalgılar 

gibi solo (çalgısal) dans, vokal ve oda müziği gibi formlarda yer bulmuştur. 

 

Şekil 12: Guillaume Morlaye’nin dört telli gitar için Chanson, Gaillarde, Pavan formlarında 

eser tablatürlerinin olduğu 1552 basım tarihli kitap kapağı (Heck vd., 2001). 

İlk gitar tablatürleri İtalyan/İspanyol ve Fransız olarak iki şekildedir. Lavta tablatürlerinde 

olduğu gibi gitar tablatürlerinde de İspanyol/İtalyanlar perdeleri rakamlarla, Fransızlar ise 

harflerle göstermiş; yine telleri belirten çizgiler İtalyan/İspanyol sisteminde görsel (alttaki çizgi 

ince teli), Fransız sisteminde ise işitsel (alttaki çizgi bas teli) göstermektedir. Aynı şekilde, ritim 
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işaretleri ilgili rakam veya harflerin üzerindedir. Günümüze ulaşan en eski gitar tablatürü 

örneği, İspanyol vihuela virtüözü Alonso Mudarra’nın “Treslibros de musica en cifras para 

vihuela” adlı kitabında bulunmaktadır. 18. yüzyılın sonlarına kadar yaygın olarak kullanılan 4 

telli gitarların akort sistemleri değişiklikler gösterebiliyordu. Bununla birlikte genellikle, İtalyan 

ve İspanyollar re-sol-si-mi; Fransızlar ise do-fa-la-re şeklinde kullanmışlardır. 

 

Şekil 13:Dört telli gitarda İtalyan/İspanyol ve Fransız tablatür ekollerinin notasyon karşılıkları 

(Turnbull’dan akt. Stearns, 1978: 27). 

Tıpkı lavtada olduğu gibi gitarın da tel ve perde sayıları müziğin gelişimiyle koşut olarak zaman 

içinde arttırılmış böylece ses aralığı genişlemiştir. 16. yüzyılda basa dörtlü aralıkla beşinci tel 

eklenmiş (İtalyan sistemine göre la ve Fransız sistemine göre sol) ve 18. yüzyılın ikinci 

yarısında ise yine basa dörtlü aralıkla altıncı tel (mi teli) eklenmiştir (Heck vd., 2001).  

Tablatür; 16. ve 17. yüzyıllarda Batı Avrupa’da kullanılan lavta ve gitar ailesinden vihuela, 

theorbo, chitarrone, mandora, colachon, angelica, cither gibi çalgılarda da yaygın kullanılan 

müzik yazısı olmuştur (Wolf, 1919: 114-146). Bu dönemde gitar eserlerinin yazımında İtalyan 

ve Fransız lavta tablatür gelenekleri takip edilmiş ancak 18. yüzyılın ortalarından itibaren gitar 

için bestelenen eserler notasyon sistemi ile yazılıp basılmışlardır. 

3) Alfabeto 

17. yüzyılda lavta, gitar ve vihuelada yaygın biçimde kullanılan bir diğer müzik yazısı Alfabeto 

sistemidir. Bu yöntem sıkça çalınan akorların harflerle gösterilmesidir. Yöntemin bilinen ilk 

örneği İspanyol vihuela virtüözü Joan Carlos Amat (1572-1642) tarafından 1596’da basılan 

Guitarra espanola kitabında ortaya konmuştur. Amat sol elin pozisyonuna göre belli bir 

sistemle sıraladığı akorları birer rakamla göstermiştir. Bologna’daki San Petronio kilisesinde 

şarkıcı ve besteci Girolamo Montesardo ise 1606’da Floransa’da yayımlanan eseri Nuova 

inventione d’intavolatura’da beş telli gitarda en sık çalınan 27 akorun her birine harfler atayarak 

bu sistemi geliştirmiştir (Dart vd., 2001).  

 

Şekil 14: Montesardo’nun Alfabeto sisteminde harflerin karşılık geldiği akorlar (Wolf, 1919: 

171). 
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Şekil 15: La-re-sol-si-mi akorduna göre harflerin notasyon karşılıkları: A’dan-M’ye kadar 

(Wolf, 1919: 171). 

 

Şekil 16: La-re-sol-si-mi akorduna göre harflerin notasyon karşılıkları: N’den-R’ye kadar 

(Wolf, 1919: 172). 

Genellikle gitarın ritmik eşlik yaptığı durumlarda kullanılan bu yöntemde, harflerin üzerine 

konan çizgiler vuruş yönlerini göstermektedir. Akoru simgeleyen harfin üzerine konan çizgi 

vuruşun aşağıdan yukarı, alta konan ise yukarıdan aşağıya yapılacağını belirtir.  

 

Şekil 17: Alfabeto sisteminde ritmik yapıların notasyon gösterimleri (Stearns, 1978: 27). 

Akorların süresi, harflerin büyük ya da küçük oluşuyla kimi zaman da nota kuyrukları 

kullanılarak belirtilirdi. Yöntemin öğrenilmesi, yazılan eserlerin basılıp çoğaltılması kolay 

olduğu için 17. yüzyılda gitarcılar tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Dönemin gitaristleri 
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harflerle simgelenen akorlar üzerinde kimi zaman eklemeler yapabiliyordu. Bu durumda 

genellikle yazdıkları kitabın başında harflerin hangi akorları temsil ettiğini bir şema ile 

göstermişlerdir. Kopyaları günümüze kadar ulaşan dönemin geleneksel İtalyan şiirlerinin pek 

çoğunda sözlerin üzerinde gitarın eşlik etmesi için yazılmış “alphabet”ler bulunmaktadır. 18. 

yüzyılın ortalarına kadar gitar bestelerinde tablatür, alphabeto ve standart notasyon sistemleri 

kimi zaman karma bir biçimde kullanılmıştır ancak bu dönemden itibaren notasyon sistemi 

baskın müzik yazısı haline gelmiştir (Dart vd., 2001). 

Klasik ve Romantik dönemlerde gitarda tablatür sistemi yerine eserlerin yazımında notasyon 

kullanımının tercih edilmesinin sebepleri Avrupa’da müzik alanında yaşanan gelişmelerin 

bütününden bağımsız değildir. Rönesans ve Barok dönem müzikleri genel olarak kontrapuntal 

bir müzik anlayışı içermektedir. Dolayısıyla bu dönemin besteleme anlayışında yatay bir 

seslendirme söz konusudur. Klasik dönemden itibaren ise daha çok armonik yapılar üzerine 

kurulan dikey bir müzik anlayışı hâkim olmuştur (Cangal, 2004: 173-176). Ayrıca klasik 

dönemin besteleme anlayışında virtüözlük kavramı öne çıkarak çalgıların kullanımındaki teknik 

sınırlar ileri noktalara taşınmıştır. Bunların yanı sıra; senfoni, konçerto, sonat gibi büyük 

formları barındıran müzik türlerinin gelişmesi, buna koşut olarak gitar için bestelenen oda 

müziği ve konçertolar, diğer çalgılarla birlikte gitarın da aynı yazıyı kullanmasını zorunlu 

kılmıştır. Bununla birlikte tablatür yazıları yaşadığımız çağda gitarın kullanıldığı müziklerde 

halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde gitarda tablatürün hangi alanlarda 

kullanıldığını sonraki bölümde inceleyeceğiz.  

4) Modern Gitar Tablatürleri 

Gitar tablatürleri günümüzde notasyon sistemine alternatif olarak klasik, pop, rock, caz, 

flamenko gibi çeşitli tarzların hemen hepsinde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Klasik, 

flamenko, akustik, elektro ve bas gitar metotlarının bir kısmı tablatür yöntemiyle yazılmakta; 

başlangıç seviyesi gitar eğitiminde kullanımının etkileriyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

çalışmalarda geleneksel nota bilgileri verilerek gitar öğrenen kişilerle tablatür yöntemiyle gitar 

öğrenenler arasındaki başarı düzeyi sınanmış, tablatür yönteminin başlangıç seviyesi gitar 

eğitiminde uygulandığında geleneksel nota sistemine göre daha etkili olduğu gözlenmiştir 

(Özdemir ve Özdemir, 2017: 570). “Tablature sisteminin temel özelliği doğrudan psikomotor 

becerilerin gelişimine yönelik bir sistem olmasıdır. Söz konusu sistemde öğrenciye nota bilgisi 

sunulmaz, eğitim ilk dersten itibaren sadece “çalmaya” yöneliktir. Tablature sistemi ile gitar 

eğitiminde gereken motivasyonu sağlamak notalı sisteme oranla daha kolaydır. Çünkü öğrenci 

karmaşık sayılabilecek nitelikte teorik bilgi ile uğraşmak yerine doğrudan performansa yönelir 

ve bu durum bir çalgıyı sevmek ve daha iyi çalabilmeyi istemek için gerekli motivasyonun ve 

buna bağlı olarak başarı hissinin artmasını sağlar” (Özdemir ve Özdemir, 2017: 570). 

Gitar eğitiminde tablatür yöntemi kullanımına güncel bir örnek; Güney Afrikalı gitarist, aranjör 

ve eğitimci Derek Gripper’in Montessori eğitim ilkelerinden yola çıkarak hazırladığı 

“Montessori Gitar Metodu”dur. Öğrencinin merak duygusunun geliştirilmesi ve keşfetmesi için 

uygun koşulların yaratılması ilkeleriyle hazırlanan metotta Gripper; müzik okuma, müzikal 

dikte ve kulaktan çalma gibi konuları da tablatür yöntemiyle aktarmaktadır (Özkanoğlu ve 

Kaya: 2017). 
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Şekil 18: Montessori gitar metodundan bir örnek (derekgripper.com) 

Gripper; erken gitar eğitimi için hazırlamış olduğu metodunda, yukarıdaki örnekte gösterildiği 

gibi tablatür yöntemini sadeleştirerek, çekilen tel oranında çizgi kullanmıştır. Bu metotta 

başlangıçta bir tel yalnızca bir çizgi çekilerek gösterilir, sol elde ise tekniği kolaylaştırmak için 

ilk üç perde kullanılır. Ardından ikinci, üçüncü sırasıyla tüm tellerde melodik ve akorsal 

çalışmalar yapılır. Metotta konuların nasıl aktarılacağına ilişkin öğretmen için hazırlanmış 

notlar ayrıca bir kitapçıkta yer almaktadır. Öğretmen; telleri temsil eden çizgiler ve perdeleri 

temsil eden rakamların yazıldığı kartları materyal olarak kullanır. Örneğin: çizgi kartının 

üzerine bir rakam kartı iliştirerek bu rakamın karşılık geldiği perdenin yerini gitarda bulmayı 

gösterir, ardından başka rakamları da kartın üzerine koyar ve sonunda oluşan melodiyi öğrenci 

çalmaya çalışır. Bu yöntem, gitar öğrenimi sırasında sesler üzerinde oynayarak doğaçlama 

becerisinin de gelişimine katkıda bulunur. 

Aşağıdaki grafikte 2020 yılı Mart-Ağustos ayları arasında yalnızca gitar ve ukulele çalgılarında 

parçaların tablatürle gösterildiği en çok ziyaret edilen siteler yer almaktadır. Bu siteler 

çoğunlukla popüler, rock, metal, folk gibi türlerdeki parçaların tablatürlerini ücretli veya 

ücretsiz sunmakla birlikte çoğunlukla bu parçaların nasıl çalınacağını gösteren eğitsel videolar 

da içermektedir.  

 

 

Şekil 19: Mart 2020- Ağustos 2020 tarihleri arasında yalnızca gitar ve ukulele çalgıları için 

tablatürle yazılmış parçaların arşivlenip sunulduğu en çok ziyaret edilen siteler 

(smilarweb.com). 
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Aşağıdaki şemada ise tüm klavyeli, yaylı, nefesli çalgılarda ayrıca oda müziği, konçerto, senfoni 

vb. türlerde notasyon ile yazılmış eserlerin arşivlenerek, ziyaretçilerin ücretli veya ücretsiz 

erişimine sunulan, Mart-Ağustos 2020 tarihleri arasında internette en çok ziyaret edilen siteler 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 20: Yaylı, nefesli, klavyeli çalgı gruplarındaki tüm çalgılar için notasyonla yazılmış 

eserlerin arşivlenip sunulduğu en çok ziyaret edilen siteler (smilarweb.com). 

Yukarıda gösterilen birinci grafikte; yalnızca gitar ve ukulele çalgıları için tablatür yöntemiyle 

yazılmış parçaların bulunduğu en çok ziyaret edilen ultimateguitar.com adlı internet sitesinin 

Nisan 2020’de 68.200.000 kişi tarafından ziyaret edildiği görülmektedir. İkinci grafikte ise 2020 

yılının aynı döneminde, tüm çalgılarda notasyon ile yazılmış parçaların bulunduğu en çok 

ziyaret edilen musescore.com adlı sitenin 10.100.000 kişi tarafından ziyaret edildiği 

görülmektedir. Ortaya çıkan fark dikkate değerdir. Bu veriler günümüzde tablatür yönteminin 

gitarda yaygın olarak kullanıldığını açıkça ortaya koymaktadır.  

Günümüzde kullanılan gitar tablatürleri Fransız ve İtalyan/İspanyol stillerinden türemiştir. 

Telleri gösteren çizgiler Fransız stilinde olduğu gibi alttaki çizgi kalın teli üstteki çizgi ince teli 

(işitsel) gösterir. Perdeler ise İtalyan ve İspanyol stillerindeki gibi rakamlarla gösterilmektedir. 

Seslerin süreleri lavta tablatürlerinde olduğu gibi bazen nota saplarıyla kimi zaman da seslerin 

sürelerine göre aralarında boşluklar bırakılarak belirtilmektedir.   

20. yüzyılda amfiyle güçlendirilen elektro gitarların ortaya çıkması çalgının rezonansının 

artarak efekt imkanlarının zenginleşmesini sağlamıştır. Bu seslerin tablatürde gösterilebilmesi 

için yeni simgeler eklenmiştir. Günümüzde gitarda kullanılan tablatür sistemi bütünüyle bir 

standarda oturtulmadığından bu sembollerin gösterimi yazım programlarına göre bazı 

nüanslarda değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı tekniklerin gösteriminde alternatif semboller 

kullanılabilmektedir. 
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Şekil 21: Gitarda yaygın kullanılan tekniklerin tablatür sembolleri ve alternatif tablatür 

sembolleri (Burlet, 2013: 5). 

Bahsi geçen terimleri ve akor yazımı gibi temel konuları kısaca açıklayacak olursak:  

 

Akor gösterimi: 

Akorlar dikey olarak aynı hizada bulunur. Bazen de birbirine çok yakın bir şekilde hizalanırlar, 

bu yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarı süpürülerek vuruşun gerçekleştirileceğini belirtir. 

Vuruş aynı zamanda ok işareti ile de gösterilebilir. Ayrı yazılan akorlar ise arpej yapılacağını 

gösterir. 

 

Şekil 22: Akor gösterimleri 

Akor gösterimi için sıkça kullanılan bir diğer yöntem, 16.yy’da ortaya çıkan Alfabeto sisteminin 

geliştirilmiş halidir. Akor şifreleri standart notasyondaki adlarıyla kullanılır (la için A, si için B, 

do için C vs.). Parmak numaralarının da bulunduğu yöntemin diğer yöntemlere göre avantajı 

hızlı biçimde okunup anlaşılmasıdır. 

 

Şekil 23: Akor Şemaları 
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Hammer on ve Pull off (Legato): İki farklı sesten birincisinin sağ el parmağıyla telin çekilerek 

ikincisinin sol el parmağı ile tele bastırılması tekniği ile sesin oluşturulmasına hammer on 

(çıkıcı legato) ve pesleşirken telin sol el parmağı ile çekilmesine pull off (inici legato) 

denilmektedir. 

 

Şekil 24: Hammer on, pull off gösterimi 

 

Şekil 25: Hammer on ve pull off tekniklerinin alternatif gösterimleri 

Şekil 24’te ve Şekil 25’te görüldüğü gibi legato notaların hem notasyondaki gibi yay işareti ile 

hem de hammer on için “h” harfi ve pull off için  “p” harfi ile gösterimi mevcuttur. 

 

Bend: 

“Bend” tekniği (bükme veya çekme olarak çevirebiliriz) notaların yarım, tam veya bir buçuk 

sese kadar teli yukarı ya da aşağı çekerek tizleştirilmesine verilen addır. Tablatürde “b” harfi ile 

veya yukarı doğru eğik bir ok ile gösterilir. Ses, klasik gitarda yarım ton kadar tizleşebilir ancak 

elektrikli gitarda bir buçuk tona kadar tizleşebilmektedir. Release Bend ise bükülen telin tekrar 

eski konumuna getirilmesidir, r harfi ile ya da yükselen okun tekrar alçalması ile gösterilir. 

 

Şekil 26: Bend tekniğinin farklı gösterimleri (www.songsterr.com) 

 

Slide (glissando): 

Slide tekniği bir perdeden diğerine doğru kaydırarak geçiştir; “s” harfi , “/” işareti veya iki perde 

numarası arasında bir çizgi ile gösterilir. 

http://www.songsterr.com/
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Şekil 27: Slide tekniğinin farklı gösterimleri (www.thoughtco.com) 

 

Vibrato: 

Vibrato, telli çalgılarda parmağın nota üzerindeki salınım hareketi sonucu sese dalgalanma hissi 

verdiği tekniktir, “v”ya da “~” sembolü ile gösterilir. 

 

Şekil 28: Vibrato tekniğinin farklı gösterimleri (www.thoughtco.com) 

 

Harmonik: 

Doğuşkanları tınlatmak için kullanılan Flajole(flageolet) ya da harmonikler (armonik) doğal 

harmonik ve yapay harmonik olarak ikiye ayrılır. Doğal harmonik (natural harmonic) 

“harm”,“N.H”, ”< >” ,”◊”, “ * “ile gösterilirken yapay harmonikler “A.H”, “8va”,”< >” veya 

geleneksel notasyonda olduğu gibi “◊” işaretiyle gösterilir. 

 

Şekil 29: Harmonik tekniğinin gösterimi 

 

Dead Note, Ghost Note, Palm Mute: 

Elektro gitarda kullanılan bu efektlerden Dead note sol el ile perdeye basmadan sadece 

parmaklarla sesi kesip sağ el ile çalındığı perküsif (ritmik) bir efekttir. “x” harfi ile gösterilir.  

Ghost note ise tam olarak sesin net gelmediği yalnız bazı motif geçişlerindeki boşlukları 

doldurmak için kullanılan bir tekniktir. Parantez işaretiyle gösterilir. 

Palm mute ise sağ el ile alt eşikteki tellere baskı uygulayarak yapılan bir tekniktir. Çizgilerin en 

üstünde P.M harfi ile başlayıp bittiği yere kadar bir çizgi ile devam eder. 
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Şekil 30: Dead Note, Ghost Note ve Palm Mute gösterimi (www.songsterr.com) 

 

Çarpma ve Trill: 

Çarpma yapılacak perde daha küçük bir rakamla belirtilir. Trill’de aynı şekilde parantez içinde 

bir küçük rakam ile gösterilir ve çizgilerin üstünde “tr” olarak yazar. 

 

Şekil 31: Çarpma (solda) ve Trill (sağda) gösterimi 

 

Tekrar İşaretleri: 

Tekrar işareti tıpkı standart notasyonda olduğu gibidir. Kullanılan tablatür yazım programlarına 

göre küçük değişiklikler olabilmektedir. Senyö, Da Capo veya dolap gibi işaretler de 

notasyonda olduğu gibi kullanılabilmektedir.  

 

SONUÇ 

Tarihsel süreç içinde farklı biçimlerde ortaya çıkan müzik yazıları müziği belli ölçülerde temsil 

etmekle birlikte müziğin tüm niteliklerini aktarmakta yetersizdirler. Müzik dilinin özgün yapısı 

ve müzik yazılarının tarihsel gelişimleriyle açıklanabilecek bu durum; müzik cümlesini 

oluşturan seslerin; perde, ritm, dinamik, tını, renk, aksan gibi niteliklerini bütünüyle 

gösterebilen bir müzik yazısı olmadığı anlamına gelmektedir. Müziksel ifadeleri anlamak ve 

yorumlamak; müzik yazılarını okumanın dışında hangi dönemden veya hangi türden olursa 

olsun bahsi geçen niteliklerin toplamında oluşan üslubu anlamayı gerektirir ki bu da işitsel ve 

bilişsel birçok konunun öğrenilip geliştirilmesi ile mümkündür.  

Bu çerçevede tablatür yazıları; müzik yazıları içinde Ortaçağ’dan bu yana sesler yerine çalgı 

üzerinde o seslerin nasıl çıkarılacağını gösteren doğrudan müziğin üretimine yönelik anlaşılması 

kolay ve kullanışlı bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Telli çalgılarda çekilecek perdelerin 

çizgilerle, basılacak perdelerin rakam veya harf gibi sembollerle gösterildiği tablatürler; benzer 

biçimde nefesli çalgılar için hangi ses deliklerinin kapanacağını, klavyeli çalgılarda hangi 

tuşlara basılacağını şema veya tablolarla göstermektedir. Bu bağlamda tablatür yazıları diğer 

müzik yazıları gibi besteyi kayıt altına alırken aynı zamanda bestenin seslendirilebilmesi için 

çalgının nasıl kullanılması gerektiğini de göstermiş olmaktadır.  

http://www.songsterr.com/
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Günümüzde farklı müzik tarzlarında yaygın biçimde kullanılan gitar tablatürlerinin tarihsel arka 

planının anlaşılabilmesi için gitarın atası olarak kabul edilen lavtanın ve lavta tablatürlerinin 

yapısının ortaya konması gerekmektedir. Ortadoğu kökenli bir çalgı olan lavtanın 8. -15. 

yüzyıllar arasındaki dönemde Araplar tarafından hüküm sürdükleri İberya ve Sicilya’ya, oradan 

da Batı Avrupa’ya taşındığı, burada hem saray çevresi hem de toplumun diğer kesimlerince 

benimsendiği bilinmektedir. Avrupa’da Rönesans ve Barok dönemlerinde gözde çalgı haline 

gelen lavta için yazılan eserlerde tablatür yöntemi kullanılmıştır. Rönesans dönemi lavta tablatür 

yazılarında, kullanıldıkları bölgeye göre farklılıklar gösteren başlıca üç ekol bulunmaktaydı. 

Bunlar; İtalyan-İspanyol, Fransız ve Alman sistemleri olarak sınıflandırılmıştır. Bu ekoller 

lavtanın tel ve perdelerini sembolize ederken İspanyol ve İtalyan ekolünün Arap rakamlarından, 

diğer ekollerin ise harflerden yararlandığı gözlenmiştir. Bu durumu; İspanyol ve İtalyanların, 

Ortaçağ Avrupa’sında bilinmeyen ancak bu dönemde Arapların yetkin biçimde kullandığı 

rakamlarla karşılaşmalarının tarihiyle açıklayabilmekteyiz. Bununla birlikte antik çağdan bu 

yana harflerin bir sayma yöntemi olarak farklı kültürlerde kullanılabildiği göz ardı 

edilmemelidir.  

Avrupa’da Rönesans ve Barok dönemlerinin gözde çalgılarından lavta, vihuela ve gitar için 

bestelenen eserler ekollere göre farklılıklar gösteren tablatür yöntemleriyle yazılmıştır. 16. 

yüzyılın başı ile 18. yüzyılın ortalarını içine alan bu dönemde bestelenen eserler 19. ve 20. 

yüzyıllarda notasyon yazısıyla altı telli gitara düzenlenerek gitar edebiyatının önemli bir kısmı 

olan Rönesans ve Barok dönem repertuvarını oluşturmuştur. Bu bağlamda günümüzde, 

Rönesansve Barok dönemi eserlerini seslendirmek isteyen gitaristlerin lavta tablatür yazılarını 

okuyabilmesi, eserlerin çözümlenip yorumlanmasına yardımcı olacağı gibi, yeni düzenlemelerin 

oluşmasına da katkı sağlayabilecektir.  

Lavta tablatür yöntemlerinin yüzyıllar içinde dönüşüp sadeleştiği; günümüze gelindiğinde 

özellikle popüler müzik kültüründe gitar çalanlar arasında yaygın biçimde kullanıldığı 

gözlenmektedir. Nota yazılarını okumak; seslerin nota karşılıkları, süre-tartım, diyez-bemol vd. 

değiştirici işaretler, aralık ilişkisi, tonalite-gam-dizi vb. gibi temel müzik bilgilerini oluşturan 

kavramların öğrenilmesini gerektirmektedir. Tüm bu karmaşık kavramların öğrenilmesine gerek 

kalmadan; müziğin çalgı üzerindeki çıkacağı yerleri yalın sembollerle gösteren tablatür sistemi 

günümüzde gitar başlangıç eğitiminde kullanıldığında etkili sonuçlar vermekte, uygulama ve 

öğrenim kolaylığı sağlamaktadır. Gitarda tablatür yöntemi; hem bu alandaki tarihsel metinlerin 

çözümlenmesinde hem de giderek gelişen eğitim metotlarında kullanılabilecek bir müzik yazısı 

olarak ortaya çıkmaktadır. 
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