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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Legomikrotonal gitar, gitar eğitimi ve icrası yönlerinden iki farklı temel soruna çözüm 
üretmektedir. İlki ‘’Mikrotonal ‘’ olarak tasarlandığı için Batı müziği dışındaki  müzik 
sistemlerini de rahatlıkla çalabiliyor olmamız konusudur. Klasik gitar yalnızca Batı mü-
ziği sistemini içermektedir. Mikroton kullanılan Geleneksel Türk Halk Müziği eserle-
rini normal şartlarda gitar üzerinde icra edemeyiz. Detaya inmek gerekirse, Batı müziği 
sisteminde tam sesler ve yarım sesler vardır. Daha küçük ses aralıkları kullanılmaz. 
Türk müziği sisteminde ise tam sesler ve yarım sesler dışında daha da küçük aralıklar 
vardır. Bu aralıklara ‘’Mikroton’’ adı verilir. Türk çalgı kültürünün en önemli 
enstrümanı olan bağlama, üretiliş amacı itibariyle Türk müziğini en iyi yansıtan ve Türk 
ozanları tarafından en yaygın kullanılan enstrümandır. Anadolu Türk halk müziği bes-
tecilerimiz bağlama enstrümanı ile beste yaparken mikrotonlar kullanmışlardır. Os-
manlı/Türk makam müziği teorisinde mikrotonlara ‘’Koma’’ denmektedir. Bu teoride 
bir tam ses dokuz eşit parçaya bölünmektedir. Komalar, Türk halk müziğinin en ayırt 
edici sesleridir. Tasarlanan ‘’Lego Mikrotonal Gitar’’ ile sadece Batı müziği sistemi 
eserlerini değil, mikroton kullanılan Türk müziği eserlerini de çalabileceğiz. Eğitim ala-
nında diğer çözüm sunduğu sorun ise küçük yaş grubundaki öğrencilerin gitar enstrü-
manına başlarken yaşadığı, parmaklarıyla gitar perdelerine basma konusundaki zorluk-
lardır. Öğrencinin parmak uçları yetişkin bir insana göre daha hassastır. Gitar notalarına 
basarken ilk haftalarda parmaklarında acı hissederler. Bazı öğrenciler gitar öğrenmenin 
bu aşamasında sırf duydukları acıdan dolayı gitar öğrenmeyi bırakma noktasına gelirler. 
Tasarlanan Legomikrotonal gitarın notalarına basılan bölümü (klavyesi) ağaç yerine 
plastik malzemeden hazırlandığı için öğrenciler notalara bastıklarında parmaklarında 
acı hissetmezler. Sanki bir butona basar gibi, o hissiyatla ve rahat bir şekilde gitar enst-
rümanına başlayabilirler. Acı duyulan ilk haftalardaki problemi yaşamazlar. Bu proje 
ile dünyada ilk defa lego klavye olarak tasarımını yaptığımız gitarımızı tanıtmak, çözüm 
bulduğu sorunları anlatmak ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 

2. Problem/Sorun: 

Günümüze kadar gitaristler ve besteciler mikrotonal müzikleri klasik gitar ile çalabil-
mek için birçok yol denemişlerdir. Bu teknikler şunlardır:  

a) Telleri Kaldırmak (Bending): Telleri sol el parmaklarıyla yukarı ya da aşağı yön-
lere kaldırarak mikrotonlar elde edilebilir. Örneğin Ricardo Moyano, Aşık Veysel’in 
Kara Toprak eserinin gitar düzenlemesinde, Maurice Ohana’nın Tiento adlı eserinde ve 
Yoshihisa Taira’nın Monodrame III eserlerinde bu teknik kullanılmıştır.  
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b) Tel akortlanması: Gitarın herhangi bir teli istenilen mikrotona göre akortlanabilir. 
Çalınmak istenen mikroton, boş tel ile ya da o telin üzerindeki perdelerle çalınır. Örne-
ğin, Tolga Tüzün’ün iki gitar için bestelediği ‹ki Minyatür eserinde, bir gitarın tüm tel-
leri diğer gitara göre çeyrek ses tiz akortlanmıştır.  

c) Basılan perdenin sol tarafının titreştirilmesi: Bu teknikte sol el parmağıyla bir 
perdeye basılır ve sol el parmağının sol tarafında kalan tel, sağ el ile çalınır. Bu teknikte 
basılan perdenin sol tarafındaki mesafe titreşir ve eşit olmayan seslere ulaşılır.  

Gitarist ve besteciler bahsedilen teknikleri uygulayarak belirli mikrotonları elde etmiş-
lerdir ve bu mikrotonları özellikle bir efekt yaratmak için eserlerinde kullanmışlardır. 
Ancak bu tekniklerle sabit perdeli gitarlarda mikrotonal müzikleri çalabilmek mümkün 
olmamıştır. Tasarlanan legomikrotonal gitar ile bu yöntemi yalnızca efekt olarak değil 
icra anlamında gitar üzerine oturtulmuş bir sistem olarak kullanabileceğiz.(Ço-
ğulu,2011). 

              

                 Resim 1. Gitar klavyesi üzerindeki standart gitar perdeleri 

 
 

3. Çözüm  

Legolardan oluşan bir klavye ile mikrotonu elde edebileceğimiz düşünülmüş, planlan-
mış ve projeye başlanılmıştır. Legoların farklı boyutlardaki çeşitliliği bu klavyeyi hayal 
etmemizdeki en büyük etken olarak ortaya çıkmıştır. Planlama aşamasında destek ala-
bileceğimiz alanlar belirlenip uzun soluklu projemizin ilk adımları gerçekleştirilmiştir. 
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Normal bir klasik gitar klavyesi iki farklı ağaç türünden tasarlanır. Klavyenin alt kıs-
mında genellikle gül ağacı, parmakların basıldığı üst kısımda ise abanoz ağacı kullanılır. 
Projemizde abanoz ağacı ile kullanılan bölge yerine lego parçalarının yerleşebileceği 
bir zemin tasarlanıp üç boyutlu yazıcıda üretilmiştir. Standart gitar perdelerinin yerleri 
hesaplanıp, perde aralarına mikrotonlar için lego yuvaları yerleştirilmiştir. Tüm bunlar 
bir mühendis desteğiyle uygulanmıştır.  

 

 
 
 
                 Resim 2.  3D yazıcı ile oluşturulan lego klavye plakasının yapıştırılma işlemi 
 
 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Klasik gitar enstrümanı üze-
rinde yalnızca Batı müziği 
sisteminin var olması, mik-
roton kullanılan diğer müzik 
sistemlerini içermemesi 

Lego yuvaları ve parçaları ile 
oluşturulan lego klavye saye-
sinde  hem Batı müziği hem 
de Doğu müziği eserlerinin 
gitar üzerinde çalınabilmesi-
nin mümkün olması 

Okullardaki gitar eğitimle-
rinde yalnızca Batı müziği 
eserlerinin değil Anadolu 
Türk halk müziği eserlerimi-
zin de çalınarak eğitim reper-
tuvarının içine dahil olması 

Gitar eğitimine yeni başla-
yan okul öncesi ve ilkokul 
seviyesi öğrencilerinin eğiti-
min ilk haftalarında gitar 
perdelerine bastıklarındaki 
zorlanmalar, acı hissi 

Legodan tasarlanan klavye 
bölümüne parmak ile basma-
nın çok rahat bir şekilde ger-
çekleşmesi 

Okullarda gitar çalmaya yeni 
başlayan öğrencilerin gitar 
perdesine basış zorlukları se-
bebiyle enstrümanlarından 
uzaklaşma durumlarının ta-
mamen önüne geçmek 

 
                                                     

4. Yöntem 

Takımın bir lego klavyesi oluşturmaya yönelik ilk girişimi, legoları bir gitar klavyesine 
yapıştırmayı içermiştir; ancak bu fikirden vazgeçilmiştir. Arada kalan boşluklar bir so-
run oluşturmuş ve teller legolarla eşleşmemiştir. Bu denemeden sonra sıfırdan yeni bir 
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yapı tasarlamaya ve doğal ahşap yerine yeni bir taban plakası hazırlamaya karar veril-
miştir. Projenin başlangıcında iki ana tasarım ve imalat hedefi ortaya çıkmıştır. İlk ola-
rak, orijinal lego parçalarının klavyeye takılması gerekli kılınmıştır. İkincil olarak, lego 
perdelerinin standart gitar perdesi gibi işlev görebilecek ve aynı zamanda icracı tarafın-
dan kolayca yerleştirilip çıkarılabilecek şekilde tasarlanması hedeflenmiştir. Bu tasarım 
2D modelleme ile gerçekleştirilmiştir. 

 
        

 
 
                                 Resim 3. Perde ve lego yuvalarının 2D modellemesi  
 
 
Klavye ve perde sistemi standart boyutlu bir klasik gitara uyacak şekilde tasarlanmış ve 2D 
modellenmiştir. Lego basamakları perde yerleri arasına yerleştirilmiştir. Önceliğimiz, doğru 
12TET perde ölçülerini 3D modele uygulamak olmuştur. 12TET perde ölçüleri doğru şekilde 
yerleştirildikten sonra, mümkün olan her yerde 24TET ölçülü perdeler eklenmiştir. Tüm perde 
konumları tanımlandıktan sonra, orijinal Lego parçalarının tam olarak yerleştirilmesi için 3D 
yazdırılabilir bir taban plakası tasarlanmıştır. 
 

                            
 
 
                            Resim 4. 3D printer ile elde edilen lego klavye taban plakası 
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İlk perde tasarımı fikri, metal perde çubuklarını orijinal tek 1x1 ölçülü Lego bloklarına yer-
leştirmek ve bunları mikrotonal perdeler olarak kullanma fikri ile oluşmuştur. Fakat bu 
perdeleri oluşturmanın epey zaman alıcı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle takım, bu parçalar 
için de 3D baskı teknolojisini kullanmaya karar vermiştir. Farklı tipteki perde geometrilerini 
modelleme süreci nispeten basit gerçekleşmiştir ve ilk perdeler sadece birkaç saat içinde hazır 
edilmiştir. Mühendis desteğiyle bu perdeleri basıp boyutları legolara sıkıca oturacak şekilde 
kontrol edilerek  projeye devam edilmiştir. 
 
 

                               
 
 
                        Resim 5. Lego yuvalarına oturturularak oluşturulan gitar perdeleri 
 
 

                                              

                                                
 
                          Resim 6. Gitar klavyesi üzerinde kullanılan 4 temel lego parçası 
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3D baskılı taban plakası hazır hale getirilmiştir. Ardından, taban plakası gitarın ahşap klavyesi 
üzerine yapıştırılmıştır. 
 
 

           
 
             Resim 7. Legomikrotal  gitarının klavyesinin tam olarak hazır hali 
 
 

 
 
                                                Resim 8. Legomikrotonal Gitar 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Var olan tasarımlar incelendiğinde gitar gövdesinin lego olarak kullanıldığı sık sık 
karşımıza çıkmıştır. Fakat gitarın klavye bölümünün, yani notaların basıldığı yerlerin lego 
olarak tasarlandığı örneğine daha önce hiç rastlanmamıştır. Bir diğer özgün olduğu konu 
ise bahsettiğimiz gibi gitarın normal gitardan farklı olarak ‘’mikrotonal’’ olarak tasar-
lanmasıdır. Hem Batı müziği hem de Türk Müziği sistemleri arasında köprü kuran, lego 
tasarımı olarak dünyada ilk defa denenen, yankısının fazlaca geniş olacağını düşündüğümüz 
projemizin yenilikçi özellikleri bu şekildedir. 

. 

6. Uygulanabilirlik  

Mikrotonal yönünden benzer daha önce üretilmiş gitarlar gibi (1829 Enharmonic gitar, 
1970, Erkan Oğur perdesiz gitar) Legomikrotonal gitarın da süreç içerisinde workshop, 
söyleşi vb. tanıtım etkinlikleriyle hem eğitim aşamasında hem de sahnelerde kullanılması 
gerektiğinin önemini müzisyenlere ve eğitim aşaması içerisindeki birimlere duyurarak lit-
eratüre kabul edilmesi, bu enstrümanın sahne enstrümanına dönüşmesi en büyük 
hedefimizdir. Özellikle küçük yaş öğrenci grubunun gitara başlangıç aşamasında bu gitarı 
kullanmasının faydalarını doğru bir şekilde anlattığımızda, yaşanılan parmak ve gitar 
klavyesinin uyumunu net bir şekilde  aktardığımızda bu gitarın kullanılması ve 
yaygınlaşması pekişecektir diye umut ediyoruz.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin bütçesi, 1350 tl’dir. Projemizle benzer bir ürün bulunmadığı için maliyet 
karşılaştırılması yapılamamıştır. 

 
 Malzeme Adı Miktarı Tutarı (TL) 
1. Klavye Taban Plakası 1 250 
2. 2D modelleme tutarı 1 100 
3. 3D Printer basımı tu-

tarı 
1 250 

4. Yapıştırıcı 1 50 
5. Luthier işçilik tutarı 1 200 
6. Mühendis desteği tu-

tarı 
1 300 

7. Elimizde olmayan uy-
gun lego parçaları si-
parişi 

4  paket 200 

                            
                                           Tablo 1. Tahmini Bütçe 
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                                                  Tablo 2. Proje Zaman Planlaması 

 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Parmak yapıları daha hassas olduğu için gitara ilk defa başlayacak olan ilkokul ve okul 
öncesi öğrencileri, yanı sıra Türk müziğini gitar ile usulüne uygun olarak çalmak isteyen 
her birey hedef kitlemizin içerisindedir.  

 
9. Riskler 

Uzun süreli performans almaya henüz yeni bir üretim olduğu için kullanım ömrü net olarak 
belli değildir. Gitar klavyesinin ağaç kalitesine göre yalnızca tahmini bir kullanım süresi 
verilebilir. Tabii ki uzun yıllar kullanılabileceği konusu kuşkusuzdur. Klavye yapıştırma 
işleminde kemik tutkal (Hide Glue) kullanılmıştır. Gitarlarda sap ve gövdenin ayrilip tekrar 
birlestirilmesi ya da klavyenin sökülmesi işlemlerinde bizim de kullandığımız gibi yıllarca 
bu yapıştırıcı kullanılmıştır. Araştırmalarımız içerisinde yapıştırıcı ile ilgili kullanım sorun-
ları karşımıza çıkmamıştır. İnsan sağlığı açısından da bir sakıncası bulunmamaktadır. Yine 
de çok düşük bir risk payı da buraya bırakılabilir. Kullanım aşamasında herhangi bir el-
ektronik aksam bulunmadığı için  başka da riski bulunmamaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Ocak    Şubat    Mart    Nisan      Mayıs    Haziran  

Problem Tespiti ve Literatür Tara-
ması, Proje Fikrinin Olgunlaştırılması  X  X      

Projede Kullanılacak Yöntemlerin 
Araştırılması-Kararlaştırılması  

 X  X     

Projede Kullanılacak Malzemelerin 
araştırılması ve kararlaştırılması  

  X  X    

Projenin 2D Modellenmesi      X  X  
Projenin Üç Boyutlu Basımı ve Klav-
yeye Yapıştırılma işleminin Gerçek-
leşmesi  

    X  X  
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