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IX. ULUSAL MÜZĠK EĞĠTĠMĠ SEMPOZYUMU AÇIġ KONUġMASI
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
Sayın Rektör Yardımcım, saygıdeğer dekanlar ve enstitü müdürleri, değerli
meslektaĢlarım, sivil toplum kuruluĢlarımızın değerli temsilcileri, kıymetli basın
mensupları, sayın misafirler, çok sevgili öğrenciler! Fakültemiz tarafından düzenlenen IX.
Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu‘nun açılıĢ törenine hoĢ geldiniz. Bu mutlu günde
bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize müteĢekkirim. Fakültem ve Ģahsım adına sizleri
saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Saygıdeğer meslektaĢlarım, değerli konuklar, sevgili öğrenciler!
Bir sosyal bilimci olarak benim müzik ve müzik eğitimiyle ilgili söyleyeceklerim,
kuĢkusuz bu iĢin felsefesi ve kuramsal temelleri üzerine olamaz. Bu konular, Sempozyum
süresince bütün boyutlarıyla ele alınacaktır. Ben, bu konuĢmamda, haddimi aĢmayarak,
bir tarihçi ve eğitimci gözüyle, müzik ve müzik eğitiminin Türk kültüründeki yeri ve
önemine dair bazı tespitlerimi sizlerle paylaĢmak istiyorum.
Bilindiği üzere, binlerce yıl, diğer toplumlarda olduğu gibi, Türk toplumlarında da müzik;
sosyokültürel hayatın, daha da önemlisi bu hayatı yönlendiren dinsel inanç ve ayinlerin
odağında tayin edici bir rol oynamıĢtır. Eğlenirken kopuz eĢliğinde türküler söyleyen
Ġslâm öncesi Türkler; dinsel ayinlerinde de müziğin yarattığı büyüleyici ortamda
metafizik bir yolculuğa çıkarak Gök Tanrıya ulaĢmaya çalıĢmıĢtır. Orta Asya‘da geliĢen
bu dinsel/folklorik ġaman kültürü, Ġslamî dönemde de form değiĢtirerek devam etmiĢtir.
Mançurya‘dan Tuna boylarına uzanan engin coğrafyada dergâhlarda, evlerde, köy
odalarında, kervansaray ve han odalarında kopuz soyundan gelen bağlama eĢliğinde
söylenen Türküler; kimi zaman ġaman kültüründe olduğu gibi dinsel ayinlere eĢlik
ederken, kimi zaman da zaferlerin, bozgunların, beĢerî sevinç ve üzüntülerin dili,
―Çökertme‖ türküsünde olduğu gibi mazlum halkın zulme karĢı yiğitçe haykırıĢı olmuĢtur.
Kısaca dünden bugüne müziğimiz, ulusal kültürümüzün en önemli yapı taĢlarından birini
meydana getirmiĢtir.
Öte yandan müzik ulusal kültür kadar, uluslar/dinler üstü yahut evrensel kültürün de en
önemli bileĢenlerinden biri olmuĢtur. GeçmiĢ çağlarda belli coğrafyalardaki komĢu
kültürlerin kaynaĢmasıyla bazı müzik türleri doğmuĢtur. Örneğin Ġslâm, Hıristiyan ve
Musevî toplumlarının dinî müziklerinin bir ebru misali iç içe geçmesi sonucunda,
Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun emperyal müziği ortaya çıkmıĢtır. Ġslam ilahileriyle Musevî
ayinlerinde terennüm edilen müziğin tınılarını ayırt etmek, kimi zaman bir uzmanlık
iĢidir. Keza, yüzyıllarca emperyal müziğimizi nağme nağme iĢleyen söz ve saz
üstatlarının çoğu Ortodoks Rum, Gregoryen Ermeni veya Safarat Musevîdir. Bu gerçek,
bize üç kıtaya yayılan engin bir coğrafyada sayısız ırk ve dine mensup onlarca halkın
barıĢ içinde yaĢadığı Pax-Ottomana [Osmanlı BarıĢı] asırlarında müziğin en önemli
entegrasyon ve diyalog aracı olduğunu göstermektedir.
Tarihsel tecrübe gösteriyor ki; ulusal kültürlerin en hayatî bileĢenlerinden biri olan müzik,
bazen de bir kültür/medeniyet değiĢtirme aracına dönüĢebilmiĢtir. Sultan II. Mahmud‘un
Mehterin yerine Bandoyu ikame edip Ġtalyan Donizetti PaĢa‘ya Muzıka-yı Hümayun
Mektebi‘ni kurdurması, Türkiye‘nin 1830‘lu yıllarda tercihini Batı medeniyetinden yana
yaptığının açık bir kanıtıdır. Nitekim Mümtaz Turhan‘ın ―mecburi kültür değişmeleri‖
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olarak tanımladığı devlet eliyle gerçekleĢtirilen bu kültür reformları aralıklarla yaklaĢık
yüz yıl sürmüĢtür. Kimi tarihçiler tarafından statükocu ve müstebit [otokrat] diye
nitelenen Osmanlının Bonapartist modernleĢmeci Sultanı II. Abdülhamid‘in müzik
tercihini alaturka değil, alafranga lehine kullanması, devletin Batıcı kültür politikasındaki
devamlılığa iĢaret etmektedir. ―ÇağdaĢ uygarlık seviyesinin üzerine çıkma‖yı Türk
milletine ulusal bir hedef olarak gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Ġmparatorluğun
müzik alanındaki yönelimini benimsemiĢ, Batı müziği formunda millî bir müzik
oluĢturmayı teĢvik etmiĢtir.
Mızıka-yı Hümayun Mektebi‘nin açılıĢını izleyen üç çeyrek yüzyılı aĢkın bir zamanda
Batı müziği, yalnız devlet tarafından değil, toplumun -çoğu yabancı kolejlerde öğrenim
görmüĢ- iyi eğitimli seçkinleri ile lümpen burjuvazisi tarafından da benimsenmeye
baĢlanmıĢtır. Bunlardan bir bölümü Sultan II. Abdülhamid gibi alaturka müziğe yönelik
olumsuz bir tutum geliĢtirirken, büyükçe bir bölümü tınılarını beğendiği her kökenden
müziği dinlemiĢ ve/veya icra etmiĢtir. 1916‘da kurulan Dârülelhan, ülkede Batı müziği
eğitiminin yapıldığı ilk sivil eğitim kurumu olmuĢtur. Bu okul bütün Ģiddeti ve tahrip
ediciliğiyle Ġmparatorluğu eriten Birinci Dünya SavaĢı ve Millî Mücadele yılları nedeniyle
öngörülen hedefleri gerçekleĢtirememiĢ olsa bile, Batı müziğinin ülkede kurumsallaĢması
bakımından sembolik bir öneme sahiptir. Öte taraftan Cumhuriyet‘in ilanını izleyen
günlerde eğitimde gelenek ile modernizmi temsil eden ―mektep‖ ile gelenekselliğin
sembolü ―medrese‖ arasındaki ikilik ve ötekileĢtirme, müzik alanında ―alaturka‖ ile
―alafranga‖ taraftarları arasında yaĢanmıĢtır. Nitekim Ankara‘da Musıkî Muallim
Mektebi açılırken ―alafranga‖ olarak tanımlanan klasik Türk müziği, eğitimsel değer ve
yeterliği olmayan bir alan olarak kabul edilmiĢtir. 20. yüzyılın en önemli Türk düĢünür ve
eğitimcilerinden olan Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu, klasik Türk müziğinin gelecek nesillerin
müziği olamayacağını iddia ederken öne sürdüğü gerekçe bu müziğin insanı atalet ve
miskinliğe ittiğine dair görüĢtür. Sultan II. Abdülhamid de alafranga müziği tercih ediĢ
nedenini, bu müziğin kendisi üzerindeki -pasifleĢtirici, durgunlaĢtırıcı- olumsuz psikolojik
etkilerinden söz etmiĢtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Ġstanbul Sarayburnu‘nda halka
hitaben yaptığı bir konuĢmada, aynı nedenlerle ―alaturka‖ müziğin yeni Türkiye‘nin millî
müziği olamayacağını ileri sürmüĢtür.
Cumhuriyet‘in ilânından hemen sonra Ankara‘da Musıkî Muallim Mektebi‘nin açılması,
Prof. Paul Hindemit‘in rehberliğinde Konservatuarın kurulması ve Atatürk‘ün vefatı
arifesinde Prof. Zück Mayer‘in liderliğinde Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü‘nün
kurulması, yurt dıĢına öğrenci gönderme yöntemiyle Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım
Akses, Cemal ReĢit Rey‘in da aralarında bulunduğu ―Türk beĢlisi‖nin yetiĢtirilmesi,
çağdaĢ Türk müziğinde bir dönüm noktasıdır. Atatürk‘ün himayesinde gerçekleĢtirilen bu
kurumsallaĢma, Cumhuriyet döneminde güzel sanatlar eğitimi alanında sağlanan
geliĢmelere temel teĢkil etmiĢtir.
Cumhuriyet‘in Türk müzik eğitimine en önemli katkılarından biri, örgün müzik eğitiminin
geliĢtirilmesinin yanında derleme ve arĢivleme çalıĢmalarının baĢlatılmasıdır. Bu
çalıĢmalar sayesinde yüzlerce türkü notaya geçirilip arĢivlenmiĢtir. Böylece, bir ulusal
müzik arĢivi oluĢmuĢtur ki, bu millî kültürümüzün devamlılığı bakımından hayatî öneme
sahiptir.
Türkiye Sultan II. Mahmud‘tan itibaren yaklaĢık yüz yıl devlet olarak tercihini Batı
müziğinden yana kullanmıĢ; alaturka denen ve örgün eğitim geleneği oluĢ(turul)mayan
geleneksel Türk müziğini geri plana itmiĢtir. Kimi zaman bu yönelim, ―klasik Türk
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müziği‖ diye adlandırdığım müzik türünün eğitim kurumları ve iletiĢim organlarından
izolasyonuna varan dıĢlayıcı bir eyleme de dönüĢmüĢtür. Uzun yıllar bu olumsuz tutum,
klasik Türk müziğine yönelik olan kadar olmasa da, halk müziği için de geçerli olmuĢtur.
Son otuz yıl içinde bu tablo değiĢmiĢ, söz konusu iki müzik türünün de öğretildiği
konservatuarlar açılmıĢtır.
Cumhuriyet döneminde ülkemizde okullarda müzik eğitimi alanında önemli geliĢmeler
kaydedilmiĢtir. Bununla beraber bu alanda bazı sorunlar bulunmaktadır. Bunların bazıları
ile ilgili tespit ve değerlendirmelerim Ģunlardır:

Ulusal sınavların amacını aĢarak, bir var olma yahut geleceği Ģekillendirme
aracına dönüĢmesi, sınav odaklı eğitim vermeye baĢlayan ilk ve orta öğretim
kurumlarında beden eğitimi ve spor ve güzel sanatlar eğitiminin kâğıt üzerinde
kalmasına yol açmaktadır.

Buna paralel olarak çocuk ve ergenlerimizde temel müzik becerileri
geliĢmemekte, küçük birer repertuar oluĢmamaktadır. Örneğin müzik eğitiminde
baĢarılı ülkelerde gençlerin çoğunluğu ortak Ģarkılar söylebilmekte, önemli bir
bölümü bir çalgı aleti çalabilmektedir. Bu durum da gösteriyor ki, okullarımızda üvey
evlat muamelesi gören müzik dersleri, hayata dönük değildir.

StandartlaĢma bakımından onca geliĢme kaydeden klasik Türk müziği ve Türk
halk müziği, müzik eğitimi veren kurumlarda hâlâ dıĢlayıcı ve ötekileĢtirici bir tutuma
maruz kalmaktadır. Nitekim eğitim fakültelerinde bu alanlarda uzman olanların oranı,
diğerlerine göre çok azdır; aynı durum derslerin kategorik dağılımında da söz
konusudur. Bu da gösteriyor ki, müzik eğitimimiz hâlâ tekçi ve seçkinci bir
yaklaĢımın egemenliğindedir. Oysa dünyada Batı uygarlığının biçimlendirdiği tekçi
paradigmanın yerini yerel ile küresel/evrensel olanı birlikte yaĢatan ―glokal‖ bir
anlayıĢ almaya baĢlamıĢtır. Yeni paradigma, Itrî, Vivaldi, Saygun ve AĢık Veysel‘i
‗bizim‘ diye gör(ebil)meyi öngörmektedir. Bu önemli bir zihniyet değiĢimi ile
gerçekleĢtirilebilir.
Sözlerime son verirken bu Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere, baĢta
yaptığımız her faaliyette yanımızda olan Rektörlüğümüze, özellikle Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı BaĢkanımız Doç. Dr. Dilek Batıbay‘a ve Ģahsında özveriyle taĢın altına
elini koyan çalıĢma arkadaĢlarına, her biri birer isimsiz kahraman olan sevgili öğrencilere,
Dekanlıktaki mesai arkadaĢlarıma, özellikle de Sempozyumun koordinatörlüğünü yürüten
Yrd. Doç. Dr. Levent Deniz‘e teĢekkürler ediyorum. Sempozyuma can suyu veren
destekçilerimize, baĢta daimî destekçimiz Bilfen Eğitim Kurumları adına Sayın Zeynep
Öztürk‘e, Pegem Akademi adına Sayın Servet Sarıkaya‘ya, Adıgüzel Eğitim Kurumları
adına Sayın Ebru Çakıcı‘ya, Pera Güzel Sanatlar‘a, DMS ve Dante Müzik‘e Ģükranlarımı
sunuyorum.
Sempozyumun baĢarılı geçmesi dileğiyle tekrar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Prof. Dr. Cemil Öztürk
Dekan
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MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ EĞĠTĠMĠNDE “TOPLUMA HĠZMET
UYGULAMALARI” DERSĠ
Yrd. Doç. Dr. A. Aylin CAN, Marmara Üniversitesi
ÖZET
Yükseköğretim kurumlarının yeniden yapılandırma çalışmaları sonucunda 2006 yılından
itibaren eğitim fakültelerinde zorunlu ders olarak okutulmaya başlanan ―Topluma
Hizmet Uygulamaları‖ öğretmen adaylarına toplum ihtiyaçlarını akademik eğitim ile
birleştiren bir öğretim sunmayı hedeflemektedir. Bilgi çağının eğitim sisteminine hizmet
eden ders, toplumun sorunlarına duyarlı, problem çözmeye yardımcı, öğrenmeyi öğreten,
lider öğretmenlerin yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır.
Toplumun eğitim ihtiyaçları arasında bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel
işlevleriyle önemli bir alan olan müzik eğitiminin temel unsurlarından biri müzik
öğretmenleridir. Çalışmanın amacı ―Topluma Hizmet Uygulamaları‖ dersinin
üniversitelerin bilgiyi toplumla paylaşma işlevine geniş imkân tanıyan müzik öğretmeni
adaylarının eğitimine sağlayacağı katkıları ortaya koymaktır. Genel anlamda öğretmen
adaylarının eğitiminde, özel anlamda ise müzik öğretmeni adaylarının eğitiminde
değişimin gerekli kıldığı, toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek öğretmen yetiştirmede,
dersin amaç, içerik ve ilkeleri doğrultusunda etkin kullanımının yararları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Topluma hizmet uygulamaları, müzik eğitimi, müzik öğretmeni
GĠRĠġ
Toplum üyelerini toplumsal beklentileri doğrultusunda geliĢmeyi sağlayacak Ģekilde
yetiĢtirmek ister. Üyelerin toplum değerlerini kazanması, topluma uyum sağlaması ve
toplumsal değiĢmelerin meydana getirdiği geliĢmelere uygun yetiĢtirilmesi, verilecek
eğitimle Ģekil kazanır. Eğitim toplumsal bir varlık olan insan hayatındaki etkili
süreçlerden birini oluĢturur, bireysel ve toplumsal yaĢamı etkiler.
Eğitim, bireylere bilgi ve beceri kazandırmanın ötesinde, toplumun yaĢamasını ve
kalkınmasını devam ettirebilecek ölçü ve nitelikte değer üretmek, mevcut değerlerin
dağılmasını önlemek amacıyla yeni ve eski değerleri bağdaĢtırmak sorumluluğunu taĢır;
bu değerler, öğrencilerin davranıĢlarını ve dilek düzeylerini yine eğitim yoluyla etkilerler
(VarıĢ, 1991, s.5).
Güvenç‘e (1991, s.46-45) göre ― insan ömründen uzun yaĢayan, göreli bir kararlılığa
sahip olan ve kendi kendini devam ettiren bir insan topluluğu‖ olarak tanımlanan toplum
ve eğitim arasında yakın iliĢki bulunmaktadır. Toplumlar insana birlikte yaĢamanın
gerektirdiği toplum bilincini vermek için eğitim süreçlerinin amaçları ve içeriğini
belirlemiĢler ve onu kontrol altına almıĢlardır. Bu suretle eğitim bir kamu hizmeti olarak
kurumlaĢmıĢtır (Fidan ve Erden, 1991, s. 15).
Günümüzde ekonomik, kültürel, sosyal, siyasi ve benzeri pek çok alanda olduğu gibi
eğitim alanında da hızlı bir değiĢim söz konusudur. Enformatik yüzyıl ya da bilgi çağı,
bilginin üretim için temel kaynak olduğu, bilgi üretimi ve iletiminin yaygınlaĢtığı, bilgi
üretimi ve dağıtımında çalıĢanların çoğunlukta olduğu, sürekli öğrenme ve bilgilenme
yoluyla değiĢme ve geliĢmenin kaçınılmaz hale geldiği yeni toplumsal ve ekonomik
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örgütlenme dönemini iĢaret etmektedir (Öğüt, 2003; akt Balay, 2004, s.66). Bu bağlamda
son yıllarda geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin çoğu, eğitim sistemlerini geliĢtirmek
amacıyla birçok yenilikler yapmıĢtır. Bu yenilikler, sistem düzeyinde reformları, modern
kurumlar oluĢturma çabalarını, modern öğretim araç ve gereçlerin sağlanmasını,
öğretmenlerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin yükseltilmesini ve okul yönetiminde
yenilikler yoluyla öğretme-öğrenme sürecini geliĢtirmeye yönelik değiĢik politika ve
uygulamaları kapsamaktadır(Karip, 1996, akt. Balay, 2004, s.67).
―...bilginin ve paylaĢılmasının bu derece önem kazanmıĢ olması, bilginin üretildiği ve
dağıtıldığı kaynaklardan birisi olan eğitim kurumlarının, özellikle üniversitelerin yapısını,
iĢleyiĢini, yönetimini, programlarını kısacası eğitim örgütünün bütününün
sorumluluklarını önemli ölçüde arttırmaktadır (Eroğlu, 2004, s.37).
Bu bütün içerisinde, üniversitelere bağlı olarak özellikle öğretmen yetiĢtiren eğitim
fakültelerinin sorumlulukları çok daha öne çıkmaktadır. Üniversitelerin bilgiyi paylaĢma
iĢlevinin öneminin daha çok kabul gördüğü yeni eğitim sisteminde, topluma hizmet
uygulamaları bu anlamda öğretmenin sahip olması gereken özelliklerin geliĢtirilmesine
imkân tanımaktadır. Öğretmen, öğrenci merkezli eğitimin esas alındığı bilgi toplumunda
yol gösterici konumdadır. Topluma hizmet uygulamaları bireysel, toplumsal, kültürel,
ekonomik ve eğitimsel iĢlevleriyle önemli bir alan olan müzik eğitiminde, bilgiye
ulaĢmaya rehberlik edebilecek müzik öğretmenleri adaylarının yetiĢtirilmesine katkı
sağlamaktadır.
Kaynak taramasını temel alan ve genel tarama modeli kullanılan çalıĢmada, ―Müzik
öğretmeni kurumlarının öğretim programlarında yer alan topluma hizmet uygulamaları
dersinin taĢıdığı amaç, içerik, ilke ve esaslarla müzik öğretmeni adaylarının eğitiminde
kullanıldığı uygulama alanları nelerdir?‖ sorusundan yola çıkılmıĢtır. AraĢtırmaya zemin
oluĢturması açısından topluma hizmet uygulamaları eğitiminin tanımı, üniversite- topluma
hizmet iĢlevi ile eğitim fakültelerinde topluma hizmet uygulamalarına yönelik bakıĢ açısı
oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Bilgi çağında üniversite ve topluma hizmet iĢlevinin
gerekliliğinden hareketle, eğitim fakültelerinde genel anlamda öğretmen adaylarının, özel
anlamda ise müzik öğretmeni adaylarının eğitiminde dersin amaç, içerik ve ilkeleri
doğrultusunda etkin kullanımının katkıları ele alınmıĢtır. Müzik öğretmeninin topluma
hizmet iĢlevini gerçekleĢtirmede, alana sunabileceği etkinlikler ortaya koyulmuĢtur. Amaç
― Müzik Eğitimi Anabilim‖ dallarında bilgiyi toplumla paylaĢma iĢlevine geniĢ imkân
tanıyan topluma hizmet uygulamaları dersinin, müzik öğretmeni adaylarının eğitiminde
taĢıdığı amaç, ilke ve esaslarıyla örtüĢen uygulama alanlarının ortaya konulmasını
sağlamaktır. Bu doğrultuda eğitim sistemindeki değiĢikliklere bağlı olarak müzik
eğitimine ve dolayısıyla müzik öğretmenine yansıyan, değiĢimin gerekli kıldığı toplumun
ihtiyaçlarına cevap verecek öğretmen yetiĢtirmede, dersin önemi ve güncelliği ifade
edilmiĢtir.
TOPLUMA HĠZMET UYGULAMALARI EĞĠTĠMĠ
Toplumun her aĢamasındaki eğitim kurumlarını içeren topluma hizmet uygulamaları
eğitimiyle ilgili net bir tanım oluĢturmak oldukça zordur.Tanımda esas alınacak faaliyet
alanlarının tespiti oldukça karmaĢıktır.Bu aĢamada dikkate alınacak en önemli nokta,
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topluma hizmet uygulamalarının gönüllü hizmet ile karıĢtırılmamasıdır. Ġki uygulamada
da ortak noktalar mevcut olmakla birlikte, topluma hizmet uygulamaları eğitsel kazanım
elde etmeyi hedefler ve kazanımlarını eğitim programlarıyla bağlantılar.
Topluma hizmet uygulaması eğitimi, öğrencinin yaĢadığı topluma duyarlı davranarak,
toplumu ilgilendiren sosyal problemleri farketmesine, okulda öğrendiği bilgileri
uygulayarak bu problemlere çözüm yolları üretmesine olanak sağlar. Çok eski çağlardan
beri eğitimin temel amacının topluma hizmet edebilme yetisi kazanmıĢ bireyler
yetiĢtirmek olduğu bilinen bir gerçektir. Eğitimin amacının topluma hizmet olduğu klasik
düĢünürlerce ortaya konulmuĢ olmakla beraber topluma hizmetin, eğitim programlarının
resmen bir parçası olması düĢüncesinin geçmiĢi çok da eski değildir. Eskiden hizmet
ancak eğitimin tamamlanmasından sonra gelirken topluma hizmet uygulamaları soyut ve
somut birçok bilgi ve becerinin öğrenilmesi için hizmeti bir araç olarak kabul etmektedir
(Aksoy, Çetin ve Sönmez,2009, s.25).
National and Community Service Act‘e (1990)göre;
Topluma hizmet uygulamaları bir topluluğun ihtiyaçlarını karĢılamak için yapılan ve bunu
karĢılayan, bir ilköğretim okulu, orta öğretim okulu, bir yüksek öğretim kurumu veya bir
toplumsal hizmet programı tarafından toplumla birlikte koordine edilen ,vatandaĢlık
sorumluluklarını geliĢtiren, öğrencilerin ve katılımcıların aktif katılım yoluyla
öğrendikleri ve geliĢtirdikleri etraflıca düĢünülüp organize edilmiĢ bir yöntem olup,
öğrencilerin akademik müfredatlarıyla veya katılımcıların kaydoldukları topluma hizmet
programının eğitsel bileĢenleriyle bağdaĢtırılır ve onu geliĢtirir. Öğrencilerin veya
katılımcıların hizmet deneyimleri hakkında derinlemesine düĢünüp görüĢler geliĢtirmesine
fırsat veren yapılandırılmıĢ zamanlar sağlar (Aksoy ve diğ.,2009, s.23).
Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitiminde Üniversite ve Topluma Hizmet ĠĢlevi
Üniversite yükseköğretim hizmeti veren en üst eğitim kurumdur. Üniversite bilimsel
faaliyetinde, esas itibariyle, uygulamaya yarara yönelik bir amaç söz konusu olmaksızın
doğru bilgi (hakikat) peĢindedir. Üniversite; bilgiyi üretir, öğretir, sunar ve yayar(Günay,
2004, s.4).
Üniversitelerin üç temel iĢlevi bulunmaktadır.
- Eğitim-öğretim
- AraĢtırma
- Bilgiyi toplumla paylaĢma
Günay‘a
(2004)
göre
―Üniversite;
yukarda
dile
getirilen
iĢlevlerinin
(fonksiyonlarının) tümünü birlikte, eĢ zamanlı olarak yerine getirip sürdürebildiğinde,
kendini tanımlayan özniteliklere kavuĢmuĢ sayılabilir. Anılan iĢlevlerden bir kısmını
yapabilen fakat diğerlerini yerine getiremeyen bir kurum, adeta kimi uzuvları noksan bir
vücut gibidir, adı üniversite olsa da hakikatte üniversite kavramıyla örtüĢmez. Bu açıdan
bakıldığında, yalnız araĢtırma üniversitesi, ya da yalnız eğitim-öğretim üniversitesi
kavramları üniversitenin bütüncül ve çok yönlü niteliği ile bağdaĢmaz. Esasen Modern
Üniversitenin fonksiyonları olan araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim,
yayım ve
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danışmanlık çalıĢmaları birlikte var olabilen birbirini destekleyip geliĢtiren etkinliklerdir‖
(s.6).
Türkiye‘de ve hatta dünyada yükseköğretim kurumlarının performansının
değerlendirilmesinde uzun yıllar öğretim ve araĢtırma iĢlevlerinin öne çıktığı
bilinmektedir. Bu nedenle de bu üçüncü iĢlev için sistematik bilgi toplanmamaktadır.
Oysa yükseköğretim kurumları pek çok alanda kamu hizmeti üretmektedir. Bu iĢleve
yönelik bilgi toplanmayınca uygulamanın nesnel bir değerlendirilmesini yapmak ve bu
faaliyetleri yönlendirecek politikalar geliĢtirmek zorlaĢmaktadır. Üniversitelerin toplumun
kendilerinden beklenen iĢlevleri yerine getirebilmesi büyük ölçüde toplumun onlara
güven duymasına bağlıdır(Yüksek Öğretim Kurulu, YÖK, Strateji kitabı 2007, s.120).
...Türkiye‘de halkın değiĢik kurumlara ne kadar güven duyduğunu araĢtıran, 2001 ve 2004
yıllarında yapılan... iki araĢtırmada da üniversite toplumun güven duyulan kurumlar
ölçeğinde üst basamaklarda yer almaktadır. Bu saptama üniversitelerin topluma öncülük
edebilme potansiyelini taĢıdığını göstermesi bakımından anlamlıdır(YÖK Strateji kitabı
2007, s.121).
Üniversitelerden beklentilerin arttığı bu süreç pek çok ülkede yükseköğretimin yeniden
yapılandırılmasını gerekli kılmıĢtır.
Avrupa‘daki bu yeni yapılanmaya yönelik
stratejilerde, yükseköğretim kurumlarının toplumla etkileĢimi üzerinde özellikle
durulmaktadır. UNESCO‘nun 1998 yılında geliĢtirdiği Yükseköğretimde Yenilik ve
GeliĢme için Öncelikli Faaliyetler Çerçevesinde; ―yükseköğretim kurumlarının toplumun
farklı kesimleriyle yaratıcı iĢbirliği olanakları geliĢtirerek, yüksek öğretim ve araĢtırma
programlarının etkili bir Ģekilde bölgesel ve ulusal kalkınmayı desteklemeleri gerektiği‖
belirtilmiĢtir (Sürmeli, 2008, s.23) .Bu doğrultuda topluma hizmet uygulamaları eğitimi
üniversitelerin taĢıdığı kavramlarla (iĢlevlerle) örtüĢmesinde eksikliğe neden olmamak
için mevcut eğitim programlarında yer almaya baĢlamıĢtır.
Smilor ve diğerlerine (1993) göre üniversiteler; uygulamalı araĢtırma faaliyetlerine,
inovasyona, güncel konularda eğitim-öğretim faaliyetlerine, bölgesel ve ulusal olmak
üzere kamu ve özel sektörkurum ve kuruluĢlarına hizmet sunma konularına gittikçe artan
ölçüde önem vermektedir (Huggins, ve Cooke,1997; akt Sürmeli, 2008, s.13).
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinde Eğitim Fakülteleri
Eğitim fakültelerinin üniversite içinde yer alması diğer fakültelere göre oldukça yeni bir
geçmiĢe sahiptir. Üniversite ve fakülteler ile eğitim fakültelerinin birbirinden farklı tarih,
rol ve misyonları vardır. Misyon açısından, üniversitenin esas misyonu toplumun elit
kesimini yetiĢtirmek ve yeni bilgiler üretmektir. Oysa eğitim fakültesinin misyonu baĢta
öğretmenler olmak üzere eğitim sektöründe çalıĢacak nitelikli insan gücü yetiĢtirmektir.
Eğitim fakülteleri esasında bilgiyi yayma görevini yerine getirmektedir. Çok sayıda
mezun vererek bilgilerin yayılmasını sağlamaktadır (Yüksel, 2010, s.68).
Uzun yıllar eğitim-öğretim ve araĢtırma iĢlevlerine ağırlık veren üniversitelerin
dikkatlerini bilgi çağında bilgiyi toplumla paylaĢma iĢlevini geliĢtirici yapılandırmalara
çevirmeleri, eğitim fakültelerinin misyon olarak taĢıdıkları özelliklerle, topluma hizmet
uygulamaları eğitiminde geniĢ imkanlara olanak tanıyan kurumlar olarak yer almalarını
sağlamaya baĢlamıĢtır.
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Eğitimin etkili olması ve kısa sürede beklenen sonucu verebilmesi, onun yeniliklere uyum
sağlamasına bağlı olmaktadır. Bu nedenle, eğitim ilke, hedef ve uygulamalarının gözden
geçirilmesi büyük önem taĢımaktadır. Öğretmen odaklı bir eğitim anlayıĢı, günümüzde
pek iĢlevsel olmamaktadır. Öğrenci merkezli eğitimin esas alındığı enformasyon
toplumunda öğretmen, bilgiye ulaĢmanın yol göstericiliğini yapmaktadır. Öğrenci bu
uygulamada, öğrenme sürecine doğrudan katılmaktadır. Öğrencinin öğrenme sürecine
aktif katılımı, öğrencinin düĢünmesi, sorgulaması, araĢtırma ve uygulama yapması
anlamını taĢımaktadır. ĠĢ birliği ve ekip çalıĢmasını öne alan, probleme dayalı grup
çalıĢması öğrencinin zihinsel geliĢimini hızlandırmakta ve öğrenmeye yönelik
motivasyonu artırmaktadır. BaĢarıyı artıran ekip çalıĢması, öğrencinin kendine güven
duymasını sağlayarak nitelikli birey olmanın yolunu açmaktadır(ġentürk, 2008, s.501).
Topluma hizmet uygulamalarının, üniversitelerin ders programında yer almasına yönelik
çalıĢmalar ilk defa 2006 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde
―Eğitim Bilimleri BakıĢ Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Toplum Hizmet ĠĢlevi‖ adlı
çalıĢtayda ele alınmıĢtır. ÇalıĢtayda eğitim fakültelerinde topluma hizmet uygulamalarının
üç ana alan olarak belirtilen eğitim kurumlarına, toplumsal yaĢama ve üniversite yaĢamına
olan katkıları incelenmiĢtir. Eğitim fakültelerinin topluma hizmet iĢlevini
gerçekleĢtirmede oldukça etkin bir kullanım alanına sahip olduğu vurgulanmıĢtır. Ortaya
çıkan durum dersle ilgili gerçekleĢtirilmesi planlanan projelerin eğitim kurumlarına,
topluma ve üniversitelere yönelik yapılmasının gereği için önemli bir anlam
oluĢturmaktadır.
Eğitim fakültelerinde topluma hizmet uygulamaları dersi 2006-2007 öğretim yılından
itibaren lisans öğretim programlarında yer almaya baĢlamıĢtır. Bir saat teorik, iki saat
uygulama olmak üzere haftada toplam üç saat okutulan iki kredilik zorunlu bir derstir. Her
anabilim dalında bir yarıyıl okutulmaktadır.
Üniversitelerin eğitim fakültelerinin oluĢturduğu topluma hizmet uygulamaları
rehberlerinde dersin tanım, içerik ilke ve esasları incelendiğinde genel olarak ders
tanımında;
- teorik ve pratik çalıĢmaların bir arada olduğu,
- öğrencinin ön planda ve aktif olarak görev üstlendiği,
-öğretim elemanının daha geri planda kalarak öğrenci çalıĢmalarını gözlemlediği ve
yönlendirdiği, ifadelerinin ağırlık kazandığı görülmektedir.
Ders içeriklerinde;
- sorunları belirleme ve çözüm üretmeye ait projeler hazırlama,
- bilimsel etkinliklere izleyici, konuĢmacı ya da düzenleyici olarak katılma,
- toplumsal duyarlılık çerçevesinde projelerde yer alma,
- topluma hizmet çalıĢmalarının eğitim kurumlarında
davranıĢları kazanmanın öne çıktığı görülmektedir.

uygulanmasına yönelik

Öğretmen adaylarını gruplandırma, iĢbirliği ve kordinasyon, kurum ve kuruluĢ ortamında
uygulama, projede ekip çalıĢmasının özendirilmesi, görevlilerin görev tanımlarının
belirlenmesi, projenin gerçekleĢtirilir olması, proje dıĢında diğer etkinliklere katılma
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ilkeleri ve aktif katılma, uygulama süreci, uygulamanın yerinde ve denetimli yapılması
esasları temelde dikkat çeken genel ilke ve esaslardır (―Pamukkale Üniversitesi, Topluma
Hizmet Uygulamaları‖ Dersi Yönergesi, 2009, s.4-5).
MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARIN EĞĠTĠMĠNDE TOPLUMA HĠZMET
UYGULAMALARI DERSĠ
Müzik öğretmeni adaylarının eğitiminde öğretim programlarında yer alan derslerin ve
ders içeriklerinin müzik öğretmeni nitelikleriyle örtüĢmesi önemlidir.
Topluma hizmet uygulamaları dersi müzik öğretmeni adaylarına;
- eğitim kurumları,
- toplumsal yaĢam,
- üniversite yaĢamı olmak üzere üç alanda, dersin içeriğiyle örtüĢen, öğrenme sürecine
doğrudan katılımı sağlayan uygulama alanları sunmaktadır.
Dersin temel amaçları ile müzik öğretmeni adaylarının kazanması istenilen;
- toplumsal sorumluluk bilinçlerini geliĢtirmek,
- hizmete baĢlamadan önce toplumun sorunlarıyla ilgilenme ve çözüm fırsatı
üretebilmelerini sağlamak,
- özgüvenlerini geliĢtirmek,
- iĢbirliği sağlamalarını geliĢtirmek,
- dayanıĢma sağlamalarını geliĢtirmek,
- etkili iletiĢimde bulunmalarını geliĢtirmek,
- öz değerlendirme becerilerini geliĢtirmek amaçları örtüĢmektedir.
Müzik öğretmeni adaylarının aktif katılımı öğrenme sürecinde düĢünmesi, sorgulaması,
araĢtırma yapması, uygulama yapması anlamlarını taĢımaktadır.
Topluma hizmet uygulamaları dersi;
- topluma hizmet çalıĢmalarının eğitim kurumlarında uygulanmasına yönelik etkinlikler
gerçekleĢtirme,
- toplumdaki sorunları belirleme ve çözüm üretmeye ait projeler hazırlama,
- bilimsel etkinliklere izleyici, konuĢmacı ya da düzenleyici olarak katılma,
- toplumsal duyarlılık çerçevesinde projelerde yer alma imkanlarını sunmaktadır.
Nitelikli müzik öğretmeninin bünyesinde genel alan yeterlikleri ile birlikte;
- müzik öğretimine uygun planlama yapabilme,
- öğrenme ortamları düzenleyebilme,
- müzik dersine temel bilgileri aktarabilme,
- öğrencinin içinde yaĢadığı toplumun müziğini tanımasını sağlayabilme,
- öğrencilerin müzik geliĢimini yorumlayabilme,
- müzik öğretim sürecini geliĢterecek okul-aile-toplum ve disiplinler arası iĢbirliği
yapabilme,
- müzik öğretimine iliĢkin mesleki geliĢimini geliĢtirebilme gibi özel alan yeterlikleride
yer almaktadır.
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Müzik, biri eğitim aracı, diğeri eğitim yolu-yöntemi, ötekisi eğitim alanı niteliğinde olmak
üzere üç önemli eğitimsel iĢleve sahiptir (Uçan, 1997, s.13) Müziğin iĢlevleriyle iç içe
olan topluma hizmet uygulamaları dersi, müzik öğretmenine özel alan yeterliklerine
yönelik uygulama alanlarıyla da imkân vermektedir. Eğitim fakültelerinin misyonuyla
bağlantılı olarak eğitim kurumları, toplumsal yaĢam ve üniversite yaĢamına katkı
sağlamaya yönelik etkinlikler oluĢturabilmektedir.
Bunlar müzik öğretmeni yetiĢtiren kurumların eğitim kurumları ile iĢ birliği içinde hizmet
içi eğitim, program geliĢtirme, öğretim yöntem ve teknikleri, kitap ve materyal hazırlama,
ölçme ve değerlendirme çalıĢmaları, psikolojik danıĢma ve rehberlik hizmetleri, okul-aile
iĢbirliğini geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalara katkı olarak Ģekillenebilir. Sivil toplum
örgütleri, halk eğitim merkezleri, rehberlik merkezleri ve sürekli eğitim merkezleri ile
iĢbirliği yaparak toplumsal yaĢama; akademik personel, idari personel, üniversite
öğrencileri ve üniversitelere yapılacak faaliyetler ise üniversite yaĢamına müzik
öğretmeni yetiĢtiren kurumlar aracılığıyla katkı sağlar. Müzik öğretmeni adayı bu
uygulamada, öğrenme sürecine doğrudan katılmaktadır.
Müzik öğretmeni adaylarının yetiĢtirilmesinde topluma hizmet uygulamaları dersinin
iĢlerliği, yürütülmesine iliĢkin esasların iyi planlanmasına bağlıdır. Topluma hizmet
uygulamaları bilgi çağında eğitim sistemininin temel özelliklerinde birini oluĢturan proje
temelli araĢtırma yapmaya imkân veren bir derstir. Bilimsel araĢtırma metotları
çerçevesinde, kısıtlı bir zaman diliminde yürütülmesi gereken projeleri, belirli plan ve
standartlar çerçevesinde gerçekleĢtirebilmek için ―Proje Yönetimi‖ denilen yol izlenir
(Kuzucu ve Kamer, 2009, s.35). Bu nedenle problem belirleme, planlama, uygulama ve
değerlendirme aĢamalarının izlendiği proje esnasında her basamakta titizlikle çalıĢılması
gerekir. Problemin tespitinden sonra proje ile ilgili uygulamanın planlanması için gerekli
düzenlemelerin yapılması, projenin uygulama aĢamasının yapılan plan çerçevesinde
yürütülmesi, sürecin ve sonucun ciddiyetle değerlendirilmesi gerekir. Projeyi yöneten
öğretim elemanının konuya yaklaĢımı bu bağlamda önem kazanır. Unutulmamalıdır ki
programlar ne kadar geliĢtirilirse geliĢtirilsin programdaki dersi verecek öğretmeni
yetiĢtirmedikçe çok büyük farklılıklar yaratılamayacaktır. Sosyal sorumluluk projeleri
anlamında deneyimli proje yöneticileri dersin müzik öğretmenlerine yansımasında
önemlidir.
AĢağıda dersin müzik eğitimi adaylarının eğitimine yarar sağlamasında önem taĢıdığı
düĢünülen noktalar ve dersten kazanılması düĢünülen sonuçlar daha net
anlaĢılması için maddeleĢtirilerek verilmiĢtir.
Müzik öğretmeni yetiĢtiren kurumlarda topluma hizmet uygulamaları dersi
eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar;
-topluma hizmet uygulamaları dersi müzik eğitimi kurumları tarafından önemine yönelik
benimsenmeli,
-proje yöneticilerinin sosyal hizmet anlayıĢına sahip nitelikler taĢımasına önem verilmeli,
-ders‘in müzik öğretmeni adaylarının tümüne hitap ettiği unutulmamalı,
-müzik öğretmeni adaylarına dönem içinde gerekli durumlarda yol gösterici destek
sağlanmalı,
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- müzik öğretmenliği amaçlarına uygun stratejiler tespit edilmeli,
- müzik öğretmeni adayları topluma hizmet uygulamaları dersi amaç, önemi ve uygulama
biçimleri konusunda detaylı bilgilendirilmeli,
- müzik öğretmenliği adaylarının bağlı bulunduğu fakültenin yakın çevresinden hareket
ederek fakülte-eğitim, fakülte-toplum, fakülte-üniversite iĢbirliğine katkı sağlanmalı,
- eğitsel kazanımın hedeflediği derste uygulanacak etkinlikler bu anlamda gönüllü
hizmetlerle karıĢtırılmamalıdır.
Sonuç ve öneriler
Topluma hizmet uygulamaları dersi eğitim kurumlarına, toplumsal yaĢama ve üniversite
yaĢamına sağlayabildiği katkılarla, müzik öğretmeninin toplumun tamamına yönelik
alanlarda, proje temelli çalıĢmaları destekleyen bir derstir olarak görülmektedir.
Müzik öğretmeni adayına toplumda karĢılaĢacağı problemlerin çözümünü bulan proje
temelli öğretim programları ile deneyim kazanmasını sağlamaktadır
Bilgiyi üreten, geliĢtiren, düĢünen, duyarlı, yaratıcı, insiyatif alabilen-lider, araĢtırmacı,
eğitim hayatından sonra da öğrenmeyi sürdüren müzik öğretmeni yetiĢtirmek için eğitim
programlarıyla bağlantılı kazanımları kuvvetli görülmektedir.
Bu anlamda müzik öğretmeni yetiĢtiren eğitim kurumlarına;
- Türkiye‘de bulunan diğer eğitim fakülteleri ile iĢbirliğinde bulunarak eğitim
kurumlarına, toplumsal yaĢama ve üniversite yaĢamına yönelik daha geniĢ içerikli projeler
geliĢtirilmesi
- topluma hizmet uygulamaları kapsamında yapılan projelerle ilgili araĢtırma çalıĢmaları
yapılması
-yapılan proje değerlendirmelerine bağlı durum tespitlerinde bulunarak özellikle aksayan
alanlarda iyileĢtirme çözümleri oluĢturulması
- ders ile ilgili ortak bir standartın sağlanması
-topluma hizmet uygulamaları dersinin eğitim fakülteleri ile sınırlı kalmayıp üniversiteler
genelinde yeralması toplumun kalkındırılması açısından önerilir.
Kazanımlarla ilgili etkinliklerle oluĢturulan dersler 2006 programında önemlidir. Topluma
hizmet uygulamaları bu anlamda bilgi çağında gerekli olan yapılandırıcı müzik
öğretmenine, yaĢam boyu öğrenmeye istekli müzik öğretmenlerinin yetiĢmesine destek
veren bir ders olarak görülmektedir. Ancak uygulama aĢamasında yapılandırıcı
programlar kadar yapılandırıcı müzik öğretmenlerine de gerek olduğu unutulmamalıdır.
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MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARI (BĠREYSEL ÇALGI – GĠTAR ANA DALI
ÖĞRENCĠLERĠ ÖRNEĞĠ) MESLEKĠ YETERLĠK ALGILARI
Yrd. Doç. Dr. A. Aylin CAN, Marmara Üniversitesi
Sevcan TEPE
ÖZET
Araştırmanın amacı, müzik öğretmenliği programında bireysel çalgı-gitar öğrencilerinin
mesleki yeterlik duygularının belirlenmesidir. Belirlenen mesleki yeterlik durumlarında
cinsiyet, yaş, sınıf, mezun olunan okul, akademik başarı algısı, fakülte, ailedeki müzikle
uğraşan başka bireylerin varlığı, ailede öğretmenlik mesleğiyle uğraşan başka bireylerin
varlığı, lisans eğitimlerine başlamadan önce gitar çalıyor olma durumları, lisans
eğitimlerine başlamadan önce ki mesleki deneyimleri, kişilik özellikleri bakımından
kendilerini öğretmenlik mesleğine yatkın hissetme değişkenlerinin ne oranda etkili olduğu
belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeterlik, Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmeni Adayları, Öğretmen
Yeterlikleri, Gitar Eğitimi.
GĠRĠġ
Yeterlik kavramı, ilk olarak 1977 yılında Bandura‘nın ―Self Efficay: Toward a Unifying
Theory of Behavioral Change‖ adlı yayınında tanıtılmıĢtır. Bandura, öz yeterliği, istenilen
sonuca ulaĢılabilmesi için, kiĢinin kendi planlama ve kapasitesine olan inancı olarak
tanımlamaktadır. Bandura‘ya göre inançlarımız; davranıĢlarımızı, güdülerimizi, baĢarı ve
baĢarısızlıklarımızı etkilemektedir (Bandura, 1986; Akdağ ve Walter, 2005).
Kavram olarak birçok farklı tanımı bulunan yeterlik, bireyin sonuca ulaĢmak istediği
durumlarda, bilgisi, becerisi ve kendi yapabilirliğine olan inancıdır. Bireyin, mesleki
yeterliğine olan inancı, mesleki baĢarısını etkilemektedir (Tepe, 2010). Balcı (2005),
yeterlik kavramını, bir rolü oynayabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumlara sahip
olma derecesi olarak tanımlamaktadır. Akar (2007), bu kavramın belirli bir görevi ya da
rolü kabul edilebilir bir düzeyde yerine getirmek için olunması gereken kapasiteyi
vurguladığını söylemektedir.
Eğitim sistemi içerisinde çeĢitli araĢtırmalara konu olan ve günümüzde hizmette kaliteyi
artırmak amacıyla üzerinde önemle durulan yeterlik kavramı öğretmen yetiĢtirmede de
önem taĢımaktadır. Öğretmen, kaliteli eğitimin temel unsurlarından biridir. Çünkü
eğitimin merkezinde insan ve öğretmen yer almaktadır (Gündoğdu, 2006).Toplumlarda
değiĢimlerin kuĢaktan kuĢağa aktarılmasında öğretmenlerin yetiĢmiĢlik düzeyi önemli
derecede rol oynamaktadır (Can, 2010). Öğretmen yetiĢtiren yüksek öğrenim
kurumlarının, mesleğe hazırlık aĢamasında gerekli donanımı öğretmen adaylarına
kazandırmasının gerekmektedir. Erden (1999), öğretenin, genel kültür, konu alan bilgisi
ve öğretmenlik meslek bilgi ve becerilerini kapsayan mesleki niteliklere sahip olmadığı
takdirde etkili bir öğretmen olmasının mümkün olmadığını söylemiĢtir.
―Bir davranıĢı yapmak için gerekli bilgi ve beceri kazanma‖ olarak ifade edilen
yeterliklerin öğretmenlere kazandırılması önemlidir. Öğretmen yeterliği kavramı son
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zamanlarda öğretmen adaylarının becerilerini ortaya koyması açısından sıkça kullanılan
bir kavram olmuĢtur (Kuran, 2002). Avrupa Birliği 2010 raporunda; ―öncelikle öğretmen
eğitiminin kalitesi, oluĢturulacak ortak Avrupa alanı öğretmen yeterlikleri ve bunların
ölçülmesi ve geliĢtirilmesi için belirlenecek kriterler ile sağlanacak‖ denilmektedir.
2000‘li yıllarda AB ve AB komisyonunun yaptığı çalıĢmalar diğer Avrupa ülkelerinde
olduğu gibi ülkemizde de kabul görmektedir (Aksu, 2005). Yeterlik algısı geliĢmiĢ
öğretmen adaylarının, gelecekteki mesleki yaĢantılarında, yeterlik algısı düĢük olan
adaylardan daha baĢarılı olacağı düĢünülmektedir. Aynı durum müzik öğretmeni adayları
için de geçerlidir. Müzik öğretmeni adaylarının mesleğe hazırlık sürecinde, yeterlik
algılarının yükseltilmesi hedeflenmektedir. Yeterlilik algısı yüksek müzik öğretmenlerinin
müzik eğitiminin kalitesini artıracağı Ģüphesizdir.
Celep(2004), öğretmenlik mesleğinin yeterlik alanını öğretmenin mesleğini yerine
getireceği hizmet alanı ile ilgili gereken bilgi ve beceriyi kazanması Ģeklinde
tanımlamaktadır. Yeterlik kavramı öğretmen açısından değerlendirildiğinde,
öğretmenliğin gerektirdiği görev ve sorumlulukları gerçekleĢtirebilmek için sahip olması
gereken bilgi, anlayıĢ, beceri ve tutumları ifade etmektedir. Öğretme yeterlikleri; farklı
öğretme ortamlarında etkili bir performans için gerekli bilgiler, beceriler, tutumlar ve
kiĢilik özelliklerinin bir bütünü olarak tanımlanabilir (ġahin, 2004; Akar, 2007).
Temel görevi öğrenmeyi sağlamak olan öğretmenin bu görevi yerine getirebilecek
mesleki niteliklere sahip olması gerekir. Bu nitelikler, genel kültür, özel alan bilgisi ve
öğretmenlik mesleği bilgi ve becerileridir. Öğretmen adayının kendini, öğreteceği özel
alan konusunda yeterli hissetmesi gerekmektedir. Bununla birlikte öğretmenin yeterli
hissettiği alanı öğretebilmesi için de, kendini öğretmenlik mesleği bilgi ve becerileri
konusunda yeterli hissetmesi gerekmektedir. Bu iki yeterlik alanı öğretmenlik mesleğinde
birbirinde ayrı düĢünülemez.
Müzik öğretmeni adaylarının sahip olması gereken yeterlikler; öğretmenlik mesleği genel
yeterlikleri ve müzik öğretmenlerinin özel alan yeterlikleridir. Öğretmenlik mesleği genel
yeterlikleri; mesleki geliĢim, öğrenciyi tanıma, öğrenme ve öğretme süreci, okul aile
toplum iliĢkileri ana baĢlıkları altında toplanabilir. Müzik öğretmenleri özel alan
yeterlikleri de; müzik eğitimi yapmada özel alan yeterlikleri ve müzik öğretmeni adayları
genel alan yeterlikleri olarak ifade edilebilir. Müzik öğretmeni adaylarının, meslek
yaĢantılarında bireysel çalgılarını, mesleklerinin gerekleri doğrultusunda kullanabilmeye
yönelik yeterlik algıları da, mesleki yeterlik algıları arasındadır. Müzik öğretmeni
yetiĢtiren yüksek öğrenim kurularımda, öğretmen adaylarının bireysel çalgı farklılıkları
göz önüne alınıp, çalgıların eğitimde kullanılabilirliği düĢünüldüğünde farklı çalgıların
farklı yeterlikler kazandırması olasıdır. Gitar, eğitim fakültelerinde bireysel çalgı ve okul
çalgısı olarak yer almaktadır. Çalgının her iki ders kapsamında değerlendiriliyor olması,
çalgının popülerliği, eĢlik çalgısı olarak kullanılabilirliği, gitarı farklı bir kategoride
değerlendirme gerekliliğini ortaya koymaktadır. Elmas(2003), müzik öğretmenlerinin
gitarı doğru bir teknikle ve iyi çalıyor olması koĢulu ile gitardan; sınıfta Ģarkı söyletirken,
öğretilen parçalara eĢlik ederken, zevk eğitimi yaparken, sınıf çalgısı olarak öğrencilerine
öğretirken ve eğitsel kol çalıĢmalarında grup çalıĢması yaparken yaralanabileceğini
belirtmiĢtir. Bireysel çalgı gitar eğitimi alan müzik öğretmeni adaylarının, gitarın bu
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özelliklerinden dolayı, öğretmen adaylarında farklı yeterlikler geliĢtirip geliĢtirmediği
merak uyandıran bir ayrıntıdır.
Bu araĢtırma, müzik öğretmeni adaylarının görüĢlerine göre, öğretmenlik mesleği genel
yeterliklerini ortaya koyma ve bu değiĢkenle, uygulamaya katılan öğretmen adaylarının
demografik özellikleri arasında ki, birlikte değiĢimin varlığını ve derecesini belirlemeyi
amaçladığından ―iliĢkisel tarama modelli‖ bir araĢtırmadır (Karasar, 2007, s:81). Bu
araĢtırmada, benzer araĢtırmalardan yola çıkarak, müzik öğretmenliği programında
bireysel çalgı-gitar eğitimi alan öğrencilerin mesleki yeterlik algılarını belirlemek
amaçlanmıĢ ve belirlenen mesleki yeterlik algılarında cinsiyet, yaĢ, sınıf, mezun olunan
okul, akademik baĢarı algısı, fakülte, ailedeki müzikle uğraĢan baĢka bireylerin varlığı,
ailede öğretmenlik mesleğiyle uğraĢan ya da uğraĢmıĢ olan bireylerin varlığı, lisans
eğitimlerine baĢlamadan önceki gitar çalıyor olma durumları, lisans eğitimine baĢlamadan
önceki mesleki deneyimleri, kiĢilik özellikleri bakımından kendilerini öğretmenlik
mesleğine yatkın hissetme değiĢkenlerinin ne oranda etkili olduğu belirlenmeye
çalıĢılmıĢtır.
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Bu araĢtırmanın evrenini, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Bireysel Çalgı-Gitar Ana Dalında eğitimine devam eden
müzik öğretmeni adayları oluĢturmuĢtur. Bu araĢtırmanın örneklem grubunu ise, Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Lisans Programlarında, bireysel
çalgı-gitar ana dalında eğitim gören 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören 25 müzik öğretmeni
adayı oluĢturmuĢtur.
Veri Toplama Aracı
Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği ve Müzik Eğitimi
Ana Bilim Dalı Lisans Programları‘nda öğrenim gören müzik öğretmeni adaylarının
yeterlilik algılarını belirleyebilmek amacıyla araĢtırmacı tarafından hazırlanmıĢ ―Müzik
Öğretmeni Adayları Mesleki Yeterlilik Algılarını Değerlendirmeye Yönelik Ölçek‖
kullanılmıĢtır.
―Müzik Öğretmeni Adayları Mesleki Yeterlik Algılarını Değerlendirmeye Yönelik
Ölçek‖in hazırlama aĢamasında, öncelikle konuyla ilgili ulaĢılabilen tüm kaynaklar
taranmıĢ ve müzik öğretmenlerinde olması gereken genel ve özel yeterlik ölçütleri
toplamıĢtır. Belirlenen mesleki yeterlik ölçütleri, uzman görüĢleri alınarak, bu görüĢler
doğrultusunda yeniden düzenlenmiĢtir. AraĢtırmacı tarafından geliĢtirilen ve Cronbach
Alpha iç tutarlılık kat sayısı 0,908 olan ölçek 5 dereceli Likert derecelendirmeye göre
düzenlenmiĢtir.
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Tablo1. “Müzik Öğretmeni Adayları Mesleki Yeterlilik Algılarını Değerlendirmeye
Yönelik Ölçek”in Güvenilirlik Değeri
Cronbach's Alpha

Soru sayısı

Mesleki GeliĢim

0,852

23

Öğrenciyi Tanıma

0,858

2

Öğrenme ve Öğretme Süreci

0,798

4

Okul, Aile Toplum ĠliĢkileri

0,756

5

Genel Yeterlik

0,908

36

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması
ÇalıĢmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programı kullanılmıĢtır.
ÇalıĢma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Frekans, Yüzde,
Ortalama, Standart sapma) kullanılmıĢtır. Niceliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında iki grup
durumunda, parametrelerin gruplar arası karĢılaĢtırmalarında Mann Whitney U test
kullanılmıĢtır. Niceliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında ikiden fazla grup durumunda,
parametrelerin gruplar arası karĢılaĢtırmalarında Kruskal Wallis testi kullanılmıĢtır. Genel
güvenilirlik ve alt boyutların güvenilirliği için Cronbach‘s Alpha katsayısı hesaplanmıĢtır.
Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiĢtir
BULGULAR VE YORUM
Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Genel Yeterlik Düzeyleri
Boyut

n

Ort

S.s

Min.

Max.

Mesleki GeliĢim

25

3.61

0.42

3.00

4.61

Öğrenciyi Tanıma

25

4.00

0.74

3.00

5.00

Öğrenme ve Öğretme Süreci

25

4.00

0.54

3.25

5.00

Okul, Aile Toplum ĠliĢkileri

25

3.79

0.48

3.00

4.71

Genel Yeterlik

25

3.71

0.40

3.19

4.53

AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının Genel Yeterlik düzeyleri ortalaması 3.71 olarak
bulunmuĢtur. Mesleki GeliĢim düzeyleri ortalaması 3.61; Öğrenciyi Tanıma düzeyleri
ortalaması 4; Öğrenme ve Öğretme Süreci düzeyleri ortalaması 4; Okul, Aile Toplum
ĠliĢkileri düzeyleri ortalaması 3.79 olarak bulunmuĢtur. Bu durum, öğretmen adaylarının
Genel Yeterlik düzeylerinin ortalamanın üzerinde ve pozitif yönde yüksek olduğu
Ģeklinde yorumlanabilir. Ayrıca öğretmen adaylarının Öğrenciyi Tanıma ve Öğrenme ve
Öğretme Süreci düzeyleri yüksek bulunmuĢtur.
Tablo 3‘de, araĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının Genel Yeterlik düzeyleri okula göre
anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0.05). Marmara Üniversitesinde öğrenim gören
öğretmen adaylarının Genel Yeterlik düzeyleri, alt boyutlarından Mesleki GeliĢim
Düzeyleri hariç, Gazi Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının Genel Yeterlik
düzeylerinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur. AraĢtırmaya katılan öğretmen
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adaylarının Genel Yeterlik düzeyi alt boyutlarından Mesleki GeliĢim düzeyleri okula göre
anlamlı değiĢim göstermemektedir. (p>0.05).
Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Genel Yeterlik Düzeylerinin Okula Göre Dağılımı

Öğrenciyi Tanıma
Öğrenme ve Öğretme Süreci
Okul, Aile Toplum ĠliĢkileri

Genel Yeterlik

Grup

n

Ort

S.s

Gazi

9

3.500

0.433

Marmara

16

4.281

0.730

Gazi

9

3.583

0.250

Marmara

16

4.234

0.528

Gazi

9

3.381

0.286

Marmara

16

4.018

0.414

Gazi

9

3.435

0.108

Marmara

16

3.862

0.429

MW

p

28

0.012

18

0.002

12

0.000

31

0.021

Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Genel Yeterlik Düzeylerinin Cinsiyete Göre
Dağılımı
Grup

n

Ort

S.s

Kadın

9

3.784

0.510

Erkek

16

3.666

0.341

Genel Yeterlik

MW

p

70

0.932

AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının Genel Yeterlik düzeyi ve alt boyutlarından
Mesleki GeliĢim, Öğrenciyi Tanıma, Öğrenme ve Öğretme Süreci, Okul, Aile Toplum
ĠliĢkileri düzeyleri cinsiyete göre anlamlı değiĢim göstermemektedir. (p>0.05).
Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Genel Yeterlik Düzeylerinin YaĢa Göre Dağılımı

Okul, Aile Toplum ĠliĢkileri

Genel Yeterlik

Grup

n

Ort

S.s

17-21

7

3.551

0.266

22 ve üstü

12

4.179

0.287

17-21

7

3.599

0.431

22 ve üstü

12

3.939

0.353

MW

p

3

0.000

22

0.100

AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının Genel Yeterlik düzeyi ve alt boyutlarından
Mesleki GeliĢim, Öğrenciyi Tanıma, Öğrenme ve Öğretme Süreci düzeyleri yaĢa göre
anlamlı değiĢim göstermemektedir. (p>0.05).
AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının Okul, Aile Toplum ĠliĢkileri düzeyleri yaĢa
göre anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0.05). 22 ve üstü yaĢ grubunda olan öğretmen
adaylarının Okul, Aile Toplum ĠliĢkileri düzeyleri, 17-21 yaĢ grubunda olan öğretmen
adaylarının Okul, Aile Toplum ĠliĢkileri düzeylerinden anlamlı olarak yüksek
bulunmuĢtur.
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Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Genel Yeterlik Düzeylerinin Sınıfa Göre Dağılımı

Mesleki GeliĢim

Öğrenciyi Tanıma

Öğrenme ve Öğretme Süreci

Okul, Aile Toplum ĠliĢkileri

Genel Yeterlik

Grup

n

Ort

S.s

3. Sınıf

12

3.361

0.218

4. Sınıf

13

3.833

0.432

3. Sınıf

12

3.667

0.778

4. Sınıf

13

4.308

0.560

3. Sınıf

12

3.688

0.322

4. Sınıf

13

4.288

0.558

3. Sınıf

12

3.464

0.366

4. Sınıf

13

4.088

0.371

3. Sınıf

12

3.434

0.181

4. Sınıf

13

3.962

0.388

MW

p

20

0.002

37

0.024

30

0.008

19

0.001

11

0.000

AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının Genel Yeterlik düzeyleri ve alt boyutları sınıfa
göre anlamlı bir değiĢim göstermektedir. (p<0.05). 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen
adaylarının Genel Yeterlik düzeyleri ve alt boyutları, 3. sınıfta öğrenim gören öğretmen
adaylarının Genel Yeterlik ve alt boyutları düzeylerinden anlamlı olarak yüksek
bulunmuĢtur.
Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Genel Yeterlik Düzeylerinin Mezun Olduğu Okula
Göre Dağılımı

Okul,Aile Toplum
ĠliĢkileri
Genel Yeterlik

Grup

n

Ort

S.s

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

14

3.765

0.320

Diğer

8

4.125

0.455

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

14

3.677

0.375

Diğer

8

3.915

0.420

M
W

p

25

0.035

36

0.170

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi dıĢındaki liselerden mezun olan öğretmen adayları ―diğer‖
Ģeklinde isimlendirilerek yeniden kodlanmıĢtır. AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının
Genel Yeterlik düzeyi ve alt boyutlarından Mesleki GeliĢim, Öğrenciyi Tanıma, Öğrenme
ve Öğretme Süreci düzeyleri mezun olduğu okula göre anlamlı değiĢim
göstermemektedir. (p>0.05). AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının Okul, Aile
Toplum ĠliĢkileri düzeyleri mezun olduğu okula göre anlamlı değiĢim göstermektedir.
(p<0.05). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olan öğretmen adaylarının Okul,
Aile Toplum ĠliĢkileri düzeyleri, diğer liselerden mezun olan öğretmen adaylarının Okul,
Aile Toplum ĠliĢkileri düzeylerinden anlamlı olarak düĢük bulunmuĢtur.
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Tablo 8. Öğretmen Adaylarının Genel Yeterlik Düzeylerinin Akademik Olarak
Kendini BaĢarılı Bulma Durumuna Göre Dağılımı

Genel Yeterlik

Grup

n

Ort

Ss

Oldukça

6

3.924

0.528

Kısmen

17

3.650

0.342

Biraz

2

3.556

0.511

KW

p

1.582

0.453

AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının Genel Yeterlik düzeyi ve alt boyutlarından
Mesleki GeliĢim, Öğrenciyi Tanıma, Öğrenme ve Öğretme Süreci, Okul, Aile Toplum
ĠliĢkileri düzeyleri akademik olarak kendini baĢarılı bulma durumuna göre anlamlı
değiĢim göstermemektedir. (p>0.05).
Tablo 9. Öğretmen Adaylarının Genel Yeterlik Düzeylerinin Ailesinde Müzikle
UğraĢan BaĢka KiĢilerin Varlığına Göre Dağılımı

Genel Yeterlik

Grup

n

Ort

S.s

Evet

9

3.654

0.390

Hayır

16

3.739

0.420

MW

p

65

0.712

AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının Genel Yeterlik düzeyi ve alt boyutlarından
Mesleki GeliĢim, Öğrenciyi Tanıma, Öğrenme ve Öğretme Süreci, Okul, Aile Toplum
ĠliĢkileri düzeyleri ailesinde müzikle uğraĢan baĢka kiĢilerin varlığına göre anlamlı
değiĢim göstermemektedir. (p>0.05).
Tablo 10. Öğretmen Adaylarının Genel Yeterlik Düzeylerinin Ailesinde Öğretmenlik
Mesleğiyle UğraĢan ya da UğraĢmıĢ Olan KiĢilerin Varlığına Göre Dağılımı

Öğrenciyi Tanıma

Okul, Aile Toplum ĠliĢkileri

Genel Yeterlik

Grup

n

Ort

S.s

Evet

12

3.667

0.749

Hayır

13

4.308

0.596

Evet

12

3.560

0.437

Hayır

13

4.000

0.433

Evet

12

3.548

0.221

Hayır

13

3.857

0.480

MW

p

38

0.028

39

0.032

53

0.181

AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının Genel Yeterlik düzeyi ve alt boyutlarından
Mesleki GeliĢim, Öğrenme ve Öğretme Süreci düzeyleri ailesinde öğretmenlik mesleğiyle
uğraĢan ya da uğraĢmıĢ olan kiĢilerin varlığına göre anlamlı değiĢim göstermemektedir.
(p>0.05).
AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının Öğrenciyi Tanıma düzeyleri ve Okul, Aile
Toplum ĠliĢkileri düzeyleri ailesinde öğretmenlik mesleğiyle uğraĢan ya da uğraĢmıĢ olan
kiĢilerin varlığına göre anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0.05). Ailesinde öğretmenlik
mesleğiyle uğraĢan ya da uğraĢmıĢ olan kiĢiler olan öğretmen adaylarının Öğrenciyi
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Tanıma düzeyleri ve Okul, Aile Toplum ĠliĢkileri düzeyleri, ailesinde öğretmenlik
mesleğiyle uğraĢan ya da uğraĢmıĢ olan kiĢiler olmayan öğretmen adaylarının Öğrenciyi
Tanıma düzeylerinden anlamlı olarak düĢük bulunmuĢtur.
Tablo 11. Öğretmen Adaylarının Genel Yeterlik Düzeylerinin Müzik Eğitimi Ana
Bilim Dalı‟nda Öğrenime BaĢlamadan Önce Gitar Çalma Durumuna Göre Dağılımı

Öğrenciyi Tanıma
Okul, Aile Toplum ĠliĢkileri

Genel Yeterlik

Grup

n

Ort

S.s

Evet

16

4.344

0.625

Hayır

9

3.389

0.486

Evet

16

3.938

0.346

Hayır

9

3.524

0.589

Evet

16

3.810

0.402

MW

p

17

0.001

35

0.034

34
0.033
Hayır
9
3.528
0.358
AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının Genel Yeterlik düzeyleri ve alt boyutlarından
Öğrenciyi Tanıma ve Okul, Aile Toplum ĠliĢkileri düzeyleri Müzik Eğitimi Ana Bilim
Dalı‘nda öğrenime baĢlamadan önce gitar çalma durumuna göre anlamlı değiĢim
göstermektedir. (p<0.05). Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı‘nda öğrenime baĢlamadan önce
gitar çalan öğretmen adaylarının Genel Yeterlik düzeyleri ve alt boyutlarından Öğrenciyi
Tanıma ve Okul, Aile Toplum ĠliĢkileri düzeyleri, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı‘nda
öğrenime baĢlamadan önce gitar çalmayan öğretmen adaylarının Genel Yeterlik
düzeylerinden anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur.
AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının Genel Yeterlik düzeyi alt boyutlarından
Mesleki GeliĢim, Öğrenme ve Öğretme Süreci düzeyleri Müzik Eğitimi Ana Bilim
Dalı‘nda öğrenime baĢlamadan önce gitar çalma durumuna göre anlamlı değiĢim
göstermemektedir. (p>0.05).
Tablo 12. Öğretmen Adaylarının Genel Yeterlik Düzeylerinin Müzik Eğitimi Ana
Bilim Dalı‟nda Öğrenime BaĢlamadan Önce Ya Da Öğrenimin Süresince Mesleki
Deneyimine Göre Dağılımı

Öğrenciyi Tanıma
Okul, Aile Toplum ĠliĢkileri
Genel Yeterlik

Grup

n

Ort

S.s

Evet

11

4.500

0.671

Hayır

14

3.607

0.525

Evet

11

4.026

0.355

Hayır

14

3.602

0.495

Evet

11

3.901

0.445

MW

p

23

0.003

34

0.017

44

0.070

Hayır
14
3.558
0.303
AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının Genel Yeterlik düzeyi ve alt boyutlarından
Mesleki GeliĢim, Öğrenme ve Öğretme Süreci düzeyleri Müzik Eğitimi Ana Bilim
Dalı‘nda öğrenime baĢlamadan önce ya da öğrenimin süresince mesleki deneyimine göre
anlamlı değiĢim göstermemektedir. (p>0.05).
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AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının Öğrenciyi Tanıma ve Okul, Aile Toplum
ĠliĢkileri düzeyleri Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı‘nda öğrenime baĢlamadan önce ya da
öğrenimin süresince mesleki deneyimine göre anlamlı değiĢim göstermektedir. (p<0.05).
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı‘nda öğrenime baĢlamadan önce ya da öğrenimin süresince
mesleki deneyimi olan öğretmen adaylarının Öğrenciyi Tanıma ve Okul, Aile Toplum
ĠliĢkileri düzeyleri, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı‘nda öğrenime baĢlamadan önce ya da
öğrenimin süresince mesleki deneyimi olmayan öğretmen adaylarının Öğrenciyi Tanıma
ve Okul, Aile Toplum ĠliĢkileri düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Öğretmen adaylarının genel yeterlilik düzeyleri, ortalamanın üzerinde ve pozitif yönde
yüksek olarak bulunmuĢtur.
Öğretmen adaylarının genel yeterlilik düzeyleri; cinsiyet, yaĢ, mezun oldukları okul,
akademik olarak kendini baĢarılı bulma durumu, ailesinde müzikle uğraĢan baĢka kiĢilerin
varlığı, ailesinde öğretmenlik mesleğiyle uğraĢan veya uğraĢmıĢ olan bireylerin varlığı,
Müzik Eğitimi Ana bilim Dalı‘nda öğrenime baĢlamadan önce ya da öğrenimin süresince
mesleki deneyim durumlarına göre bir farklılık göstermemektedir.
Öğretmen adaylarının genel yeterlilik düzeyleri, fakülteye göre farklılık göstermektedir.
Ayrıca Öğretmen adaylarının genel yeterlilik düzeyleri, Müzik Eğitimi Ana Bilim
Dalı‘nda öğrenime baĢlamadan önce gitar çalma durumlarına göre anlamlı bir değiĢim
göstermektedir.
AraĢtırmanın sonuçları, araĢtırmanın örneklemini oluĢturan iki üniversite arasında çıkan
yeterlilik algı düzeyi farklılıkların araĢtırılmasının, nedenlerinin tespit edilmesinin ve aynı
programda eğitim gören müzik öğretmeni adaylarının yeterlik düzeylerinin aynı oranda
geliĢtirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
AraĢtırmanın sonuçlarına göre, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri mezunu öğretmen
adaylarının Okul, Aile, Toplum iliĢki düzeyleri diğer liselerden mezun adaylara göre
düĢük çıkmıĢtır. Bu durum öğretmenlik mesleğine hazırlayıcı nitelikte olması bakımından
diğer liselerin, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri‘ne göre daha yeterli olduklarını
göstermektedir. Müzik Öğretmenliği Programı‘nda yer alan adaylarının çoğunluğunun
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunu oldukları göz önüne alınırsa, bu eksiğin sebepleri
araĢtırılabilir, gerekli düzenleme ve geliĢtirme çalıĢmaları yapılabilir.
Müzik öğretmeni adaylarının öğrenciyi tanıma düzeyleri ve okul, aile, toplum iliĢki
düzeylerine iliĢkin algıları, mesleki tecrübesi olan adaylarda daha yüksek bulunmuĢtur.
Bu bulgu ıĢığında müzik öğretmeni adaylarının okul deneyimi çalıĢmaları, bu yönde
onları geliĢtirecek Ģekilde yeni eklemelerle düzenlenebilir.
Bu çalıĢma Müzik Öğretmenliği Programı Bireysel-Çalgı Gitar Ana Dalı öğrencileri
arsında yapılmıĢtır. Aynı çalıĢma diğer ana dal öğrencilerine de uygulanarak, ana dal
çalgısı farklılıklarının mesleki yeterlik duygusunu etkileyip etkilemediği araĢtırılabilir.
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERĠ MÜZĠK BÖLÜMLERĠ LĠSANS
PROGRAMLARININ ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Doç. Dr. A.Metin KARKIN, Ġnönü Üniversitesi
GĠRĠġ
― Bir ulusun sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür‖
K.Atatürk
Her toplumun kendine özgü bir sanatı ve sanat anlayıĢı vardır. Sanatlar ait oldukları
toplumun özelliklerini yansıtır. ―Sanat eğitimi güzel sanatların tüm alanlarını ve
biçimlerini içine alan, okul içi ve okul dıĢı sanatsal eğitimdir. Sanat eğitiminin amacı,
yapılmıĢ olanları yineleyen değil, yeni Ģeyler yapabilme yeterlilikleri olan insanları
yetiĢtirmektir‖.Toplumun ekonomik gücü kültürel gücü ne ise sanatı da odur. Bu
bağlamda Güzel Sanatlar Fakülteleri, toplumun sanatsal kalkınmalarına katkıları
olabilecek, Türkiye ve dünya ile ilgili sosyal, kültürel, sanatsal gerçeklerin bilincinde
müzik bilimcileri, araĢtırmacılar, teknoloji uzamanları kısaca sanat insanları yetiĢtirmek
adına, verdiği sanat eğitimi açısından oldukça önem taĢımaktadır.
AraĢtırmacı, katılımcı, paylaĢımcı özgün ve estetik değerlere sahip olan, evrensel nitelikte
bilgi ve sanat üreten Güzel Sanatlar Fakülteleri, ulusal ve uluslar arası düzeyde, araĢtırıcı,
sorgulayıcı, çözümleyici düĢünce yapısında, değiĢen dünya koĢulları içerisinde güzel
sanatlar ve tasarım alanında topluma liderlik yapabilecek, toplumsal değerlere saygılı,
özgün ve sanatsal eserler üreten ve bunları paylaĢarak toplum içerisinde kaynaĢtıran,
yaĢam boyu eğitim ve geliĢme sürecine katkıda bulunan bireyler yetiĢtirmeyi
amaçlamaktadır. Güzel sanatlar bünyesinde bulunan müzik bilimleri ve müzik
teknolojileri alanları ise, Türkiye‘nin ihtiyaç duyduğu müzik bilimcisi, müzik eleĢtirmeni,
kompozitör, müzik yapımcısı, aranjör, tonmaister, ses mühendisleri, teknoloji uzmanları
yetiĢtirmek, evrensel ve milli müziğin kaynağını, tarihsel geliĢimini araĢtırmak, bu
alanlarda araĢtırma ve inceleme yapmak için gerekli yöntem ve teknikleri içeren genel
kültürü kazandırma amacındadır. Bu alanlarda ve kurumlarda uzmanlar yetiĢtirilmesinin,
müzik öğretim programlarında, içerik, çeĢitlilik ve zenginlik açısından, mesleki
çalıĢmalara yönelik bir program modeli hazırlama ile paralel olduğu söylenebilir.
Türkiye‘de müzik eğitiminde program geliĢtirme yaklaĢımıyla, program oluĢturma yani
program hazırlama, oldukça gerilere uzanan bir geçmiĢe sahiptir.
―Türkiye‘de müzik eğitimi alanında ilk adım Musiki Muallim Mektebi‘nde uygulanan
1924 ve 1936 programları, (Gazi) Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünde uygulanan
programlar ile Hasan Oğlan Yüksek Köy Enstitüsü Güzel Sanatlar Kolu‘nda uygulanan
müzik program tasarıları ile atılmıĢtır.
Müzik Eğitiminde Program geliĢtirme, programın hazırlama- deneme- değerlendirme
düzeltme evrelerinden bir yada iki kez geçirilmesiyle sınırlı bir etkinlik olmayıp çağın
Ģartlarına göre sürekli yinelenen ‗‗uygulama- değerlendirme- düzeltme‘‘ evrelerinden
geçirilerek daha geliĢkin bir düzeye getirilmesine dönük etkinlikleri kapsar. Program
hazırlanırken; hedeflerin saptanması ve çözümlenerek hedef davranıĢa çevrilmesi, bu
davranıĢları öğrenciye kazandırıcı öğretme durumları ile öğrencinin davranıĢı kazanıp
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kazanmadığını ortaya çıkarıcı sınama- ölçme durumlarının hazırlanması ve değerlendirme
ilke, ölçüt ve iĢlemlerinin belirlenmesi faaliyetleri gerçekleĢtirilir.‖ Bu bağlamda halen
müzik öğretim programlanması günümüzde geliĢme göstermeye devam etmektedir.
Tarihsel Açıdan Güzel Sanatlar Fakülteleri
Türkiye‘de müzikbilim alanındaki çalıĢmaların, müzikbilimciler yetiĢtirmek üzere
Ġzmir‘de baĢlandığı bilinmektedir. Müzik bilimleri alanında bağımsız olarak çalıĢmalarına
baĢlayan ve müzik alanında önemli bir boĢluğu dolduran ilk akademik kurum olan Güzel
Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü, baĢlangıçta Ege Üniversitesine bağlı bir
birim olarak açılmıĢ, müzikbilimci ve kurucusu olan Prof. Dr. Gültekin ORANSAY
tarafından 1976 yılında kurulmuĢtur. Fakültenin kuruluĢ yıllarında yürürlükte bulunan
1750 sayılı üniversiteler yasası uyarınca ülkemizde örgün sanat eğitimi veren köklü
kurumlar bulunmaktaydı. Devlet Konservatuarları, Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir‘de, Güzel
Sanatlar Akademisi, Ġstanbul‘da çalıĢmalarını sürdürmekteydiler. Güzel sanatlar
Akademisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1882‘de Sanayi-i
Nefise Mektebi adıyla kuruldu ve 2 Mart 1883‘de öğretime baĢladı. Türkiye‘de ilk sanat
ve mimarlık yüksek okulu olan Kurum, 1928‘de Güzel Sanatlar Akademisi adını almıĢ ve
böylece ülke genelinde Akademi ünvanını alan ilk yükseköğretim kurumu olmuĢtur.
Güzel Sanatlar Akademisi, 1969‘da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri
Kanunu‘nun kabul edilmesiyle birlikte bilimsel özerkliğe kavuĢmuĢtur. Kurum, 1982 de
çıkan yasa ile Mimar Sinan Üniversitesi adını almıĢtır. 1981 yılından itibaren giderek
hızla artan Güzel Sanatlar Fakülteleri‘nin sayıları 2002-2003 yıllarında yaklaĢık 22 iken
Ģimdilerde bu rakam yaklaĢık olarak altmıĢa ulaĢmıĢtır.
Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümleri
Türkiye‘deki Güzel Sanatlar Fakülteleri‘nde aktif olarak eğitim veren müzik bölümleri
içerisinde güncellenmiĢ olarak, ‗Müzik Bölümü‘, ‗Müzik Bilimleri (Müzikoloji)‘ ve
‗Müzik Teknolojisi‘ alanları bulunmaktadır. Bu bölümleri bünyesinde bulunduran on
G.S.F çalıĢma alanına dahil edilmiĢtir.
Müzik Bölümü, Müzik Bilimleri (müzikoloji), Müzik Teknolojisi Anabilim/Anasanat
dallarını bünyesinde bulunduran Güzel Sanatlar Fakülteleri, uyguladığı program, ders
çeĢitleri, ders içerikleri, toplam krediler, giriĢ sınavları, akademik yapılanma, öğrenci
kontenjanları gibi konularda pek çok farklılık göstermektedirler. Farklılıkların zenginlik
sayılabileceği gibi çekirdek ders programlarında bir takım sıkıntıların yaĢandığını da
söylemek mümkündür. Bu bağlamda, Güzel Sanatlar Fakülteleri müzik bölümlerinin
yapılanmasında ve verdiği sanat eğitiminde sorunların asgari düzeye indirgenmesi
oldukça önem taĢımaktadır. Müzik Bölümü, Müzik Bilimleri ve/veya Müzik Teknolojisi
alanlarında aktif olarak eğitim veren on Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümlerinde
uygulanan lisans programları incelendiğinde, sekiz yarı yıla yayılan derslerin çeĢitliliğiverimliliği açısından, ayrıca nitelikli müzik bilimciler, araĢtırmacılar ve teknoloji
uzmanları yetiĢtirmek adına bu programların sürekli olarak geliĢtirilmesinin yarar
sağlayacağı söylenebilir.
AraĢtırmanın incelenmesindeki temel amaç, ele alınan on Güzel Sanatlar Fakültesi müzik
bölümleri lisans programlarındaki benzer ve farklı yönlerinin ne olduğunu saptamaktır.
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Bu düĢünceden yola çıkarak müzik bölümleri lisans programlarında, ortak olan dersler,
kredi sayıları, ortak olmayan dersler, seçmeliler, yarı yıla ve sekiz yarı yıla göre toplam
kredi sayıları ayrı ayrı analiz edilerek ortaya konulmuĢtur.
Müziği toplumla buluĢturarak, yurt içi ve yurt dıĢında sanat eğitimi konusunda
bilinçlenmeye yönelik çalıĢmalar yapma ve öğrencileri bu bilinçle yetiĢtirmeyi
hedefleyen,Türkiye‘deki Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümlerinin, sayılarının hızla
artması nedeni ile, fiziki yapılanmada, farklı farklı lisans ve lisans üstü programlarda,
eğitim veren yeterli öğretim üyesi sayısına sahip olamama gibi sorunlarla karĢı karĢıya
kaldığı gözlemlenmiĢtir.. Bu sorunların, fakültelerin yeniden yapılanması ve eğitimöğretim programlarının yeniden düzenlenmesi için öğretim elemanlarının bir araya
gelerek yapacakları çalıĢmalarla ve kurumlar arası iletiĢim-dayanıĢmalar ile büyük ölçüde
giderilebileceği söylenebilir.
Türkiye‘deki Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümleri ;
Akdeniz Üniv. ………G.S.F …..Müzik Bölümü
Atatürk Üniv. ………G.S.F …..Müzik Bilimleri
Cumhuriyet Üniv. …..G.S.F …..Müzik Bilimleri + Müzik Teknolojisi
Dokuz Eylül Üniv. ….G.S.F …..Müzik Bilimleri + Müzik Teknolojisi
Erciyes Üniv. ……… G.S.F …..Müzik Bilimleri
Ġnönü Üniv. ………... G.S.F …..Müzikoloji
+ Müzik Teknolojisi
Kocaeli Üniv. ……... G.S.F …..Müzikoloji
Kırıkkale Üniv. …… G.S.F …..Müzik Bilimleri
Marmara Üniv. …… G.S.F …...Müzik Bölümü
S. Demirel Üniv. …. G.S.F …...Müzik Bilimleri
BULGULAR ve YORUM
AraĢtırmanın bu bölümünde Türkiye‘de sayıları yaklaĢık altmıĢı bulan Güzel Sanatlar
Fakülteleri Müzik Bölümleri içerisinden araĢtırmanın örneklemine alınan 10 G.S.F
Müzik Bölümlerinin lisans programları incelenerek karĢılaĢtırmalı analizi yapılmıĢtır.
Tablo 1. AraĢtırmada Yer Alan On G.S.F Müzik Bölümleri Lisans
Programlarındaki “ĠĢitme Eğitimi” Dersi‟nin Dağılım Tablosu
ĠĢitme Eğitimi Dersleri
Derslerin Adı
Temel Müzik Eğitimi-I

Üniversite
Akdeniz Ü.

Kredi
7

Müzik Teorisi ve ĠĢitme Eğitimi-I

Atatürk Ü.

4

8.6

Müziksel ĠĢitme Okuma ve Yazma-I

Cumhuriyet Ü.

6

12.7

Müzik Algılama ve Okuma-I
Temel Müzik Kavramları-I

D.Eylül Ü.
D.Eylül Ü.

4
4

8.6
8.6

Kulak Eğitimi ve Solfej-I

Erciyes Ü.

4

8.6

Temel Müzik Kuramları-I

Erciyes Ü.

2

4.2

Solfej Dikte Teori-I

Ġnönü Ü.

3

6.4

Solfej ve Kulak Eğitimi-I

Kocaeli Ü.

2

4.2

Temel Müzik Kavramları-I

Kırıkkale Ü.

2

4.2

Okuma ( deĢifre ) –I

Marmara Ü.

2

4.2

Yazma ( Dikte ) –I

Marmara Ü.

2

4.2

ĠĢitme ( Kulak ) –I

Marmara Ü.

2

4.2

Müziksel Alg. Ve Ok.-I

S.Demirel Ü.

3

6.4

47

100

Toplam

%
14.9
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Tablo 1‘ den de izlendiği gibi, lisans programlarında yer alan iĢitme eğitimi alanına
yönelik derslerin, farklı isim ve kredilerle kullanıldığı, ―Temel Müzik Eğitimi‖ (%14.9)
ve ‗Müziksel ĠĢitme Okuma ve Yazma‘ (%12.7) ders kredilerinin fazla olmasından dolayı
diğer derslere göre, yüzdelik oran sıralamasında ilk sıraları aldığı görülmüĢtür.
Tablo 2. AraĢtırmada Yer Alan G.S.F Müzik Bölümleri Lisans
Programlarındaki„Piyano‟ Alanı ile Ġlgili Derslerin Dağılım Tablosu
Piyano Eğitimi Dersleri
Derslerin Adı
Üniversite
Piyano-I
Akdeniz Ü.
T. Piyano
Atatürk Ü.
Piyano-I
Cumhuriyet Ü.
Piyano-I
D.Eylül Ü.
Piyano-I
Erciyes Ü.
Piyano-I
Ġnönü Ü.
Temel Piyano Eğ.-I
Kocaeli Ü.
Piyano-I
Kırıkkale Ü.
Piyano-I
Marmara Ü.
Toplam

Kredi
3
1
1
1
2
1
2
1
1
13

%
23.0
7.7
7.7
7.7
15.4
7.7
15.4
7.7
7.7
100

Tablo 2‘de de görüldüğü gibi, lisans programlarında yer alan piyano derslerinin, isim ve
kredileri açısından benzer olduğu, yüzdelik oran sıralamasında ise 3 kredilik Piyano-I
dersinin %23 oranı ile ilk sırayı aldığı tespit edilmiĢtir.
Tablo 3. AraĢtırmada Yer Alan G.S.F Müzik Bölümleri Lisans Programlarındaki
“Çalgı” ve “Ses Eğitim”‟i Alanı ile Ġlgili Derslerin Dağılım Tablosu
Çalgı ve Ses Eğitimi Dersleri
Derslerin Adı
Üniversite
Temel Çalgı-I
Akdeniz Ü.
Bireysel Ses Eğitimi-I
Akdeniz Ü.
Toplu Ses Eğitimi-I
Akdeniz Ü.
Bireysel Ses Eğitimi-I
Atatürk Ü.
Bireysel Çalgı Eğitimi-I
Atatürk Ü.
Bireysel Ses Eğitimi-I
Cumhuriyet Ü.
Bireysel Çalgı Eğitimi-I
Cumhuriyet Ü.
Çalgı-I
Ġnönü Ü.
Bireysel Ses Eğitimi-I
Ġnönü Ü.
Birlikte Seslendirme-I
Ġnönü Ü.
Ses eğitimi-I
Erciyes Ü.
Bireysel Çalgı-I
Erciyes Ü.
Koro-I
Erciyes Ü.
Çalgı Eğitimi-I
Kırıkkale Ü.
Çalgı eğitimi-I
Kocaeli Ü.
Koro-I
Kocaeli Ü.
Koro-I
Marmara Ü.
Ana Çalgı-I
S.Demirel Ü.
Yardımcı Çalgı-I
S.Demirel Ü.
Toplam

Kredi
3
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
6
1
35

%
8.5
8.5
5.7
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
5.7
2.9
5.7
5.7
2.9
5.7
5.7
5.7
17.0
2.9
100
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Tablo 3‘den de izlendiği gibi, performansa yönelik olarak çalgı eğitimi derslerine,
örneklem grubuna dahil edilen G.S.F müzik bölümlerinin lisans programlarında
tamamının yer verdiği, sadece ikisinin ise ses eğitimi derslerine lisans programında yer
vermedikleri gözlenmiĢtir.
Tablo 4. AraĢtırmada Yer Alan G.S.F Müzik Bölümleri Lisans Programlarındaki,
“Müzikoloji” Alanına Yönelik Derslerin Dağılım Tablosu
Müzikoloji Alanına Yönelik Dersler
Derslerin Adı
Üniversite
Kredi
Müzik Bilimine GiriĢ-I
Atatürk Ü.
2
Müzik Tarihi-I
Atatürk Ü.
1
Osmanlıca Müzik Metin Çev.-I
Atatürk Ü.
1
Müzik Tarihi-I
Cumhuriyet Ü.
3
Osmanlıca-I
Cumhuriyet Ü.
2
Müziğin Tarihi Evrimi-I
D.Eylül Ü.
4
Geleneksel Türk Sanat Müziği
D.Eylül Ü.
2
Popüler Müzik Tarihi
D.Eylül Ü.
4
Müzik ve Toplum-I
D.Eylül Ü.
4
Müzikolojiye GiriĢ
Ġnönü Ü.
2
Uygarlık Tarihi
Ġnönü Ü.
2
Uluslar arası Sanat Müziği
Ġnönü Ü.
2
Popüler Müzik Tarihi
Ġnönü Ü.
2
Etnomüzikoloji-I
Ġnönü Ü.
2
Müzik Yazılımları
Ġnönü Ü.
2
Sanat Tarihi
Erciyes Ü.
2
Uygarlık Tarihi
Erciyes Ü.
2
Müzik Estetiği ve Felsefesi
Kocaeli Ü.
2
Popüler Müzik
Kocaeli Ü.
2
Rönesans ve Barok Müziği
Kocaeli Ü.
2
Müzik Tarihi
Kırıkkale Ü.
2
Osmanlıca
Kırıkkale Ü.
2
Müzik Sosyolojisi
Kırıkkale Ü.
2
Sanat Tarihi
S.Demirel Ü
2
Müziğin Tarihsel Evrimi
S.Demirel Ü
4
Müzik Biliminde Yöntem
S.Demirel Ü
2
Osmanlıca
S.Demirel Ü
2
Popüler Müzik Tarihi
S.Demirel Ü
2
63
Toplam

%
3.2
1.6
1.6
4.8
3.2
6.2
3.2
6.2
6.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
6.2
3.2
3.2
3.2
100

Tablo 4 incelendiğinde, müzik bilimine yönelik derslerin kredilerinin birbirine yakın
olduğu, ayrıca örneklem grubunun lisans programlarında, müzikoloji alanına, ders
çeĢitliliği ve içerikleri açısından geniĢ yer verdikleri tespit edilmiĢtir.
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Tablo 5‘den de izlendiği gibi, teknoloji alanına yönelik derslerin, örneklem grubunda yer
alan dört G.S.F Müzik Bölümleri lisans programında bulunduğu gözlenmiĢtir. Stüdyo
çalıĢmalarını ve teknolojik bilgileri içeren derslerin kredilerinin birbirine yakın olduğu,
içerik ve amaç yönünden farklı olmadığı tespit edilmiĢtir.
Tablo 5. AraĢtırmada Yer Alan G.S.F Müzik Bölümleri Lisans Programlarındaki,
“Müzik Teknolojisi” Alanına Yönelik Derslerin Dağılım Tablosu
Müzik Teknolojisi Alanına Yönelik Dersler
Derslerin Adı
Üniversite
kredi
Ses Elektroniği
D.Eylül Ü.
4
Ses Fiziği
D.Eylül Ü.
2
Akustik
D.Eylül Ü.
4
Mikrofonlama Teknikleri
D.Eylül Ü.
2
Sinyal AkıĢı ve Yönlendirme
D.Eylül Ü.
4
Stüdyo
D.Eylül Ü.
4
Müzik Teknolojisine GiriĢ
Ġnönü Ü.
2
Elektronik Bilgisi
Ġnönü Ü.
2
Ses Kayıt ve Mix
Ġnönü Ü.
2
Akustik
Ġnönü Ü.
2
Midi ve Audio Düzenleme
Ġnönü Ü.
2
Analog Elektronik
S.Demirel Ü
4
Müzik Teknolojisine GiriĢ
S.Demirel Ü
4
Akustik
S.Demirel Ü
2
Audio Tek. Temelleri
S.Demirel Ü
4
Müzik Teknolojisine GiriĢ
Cumhuriyet Ü.
2
Ses Teknolojisi Temelleri
Cumhuriyet Ü.
2
Akustik
Cumhuriyet Ü.
2
Midi
Cumhuriyet Ü.
2
Kayıt Teknikleri
Cumhuriyet Ü.
2
54
Toplam

%
7.4
3.7
7.4
3.7
7.4
7.4
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
7.4
7.4
3.7
7.4
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
100

Tablo 6. AraĢtırmada Yer Alan G.S.F Müzik Bilimleri Anabilim/Anasanat
Dallarının Lisans Programlarındaki, Toplam Kredilerin Dağılım Tablosu
Müzik Bilimleri Lisans Programları (Sekiz Yarıyıl ve Toplam Krediler)
Üniversite Adı
Dönem Kredi

S.Demirel Üniversitesi
Ġnönü Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi

1

2

3

4

5

6

7

8

28
20
18
18
22
20

31
20
18
19
23
23

20
16
24
24
22
24

18
16
22
24
20
22

18
16
21
22
19
22

18
16
19
20
17
22

15
13
20
17
18
14

15
13
20
17
18
14

Toplam
163
130
162
161
159
161
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Tablo 6‘da da görüldüğü gibi, müzik bilimlerine yönelik lisans programlarında, dönemlik
kredilerin en az 13 en fazla 31 olarak sayısal farklılıklar gösterdiği, toplam kredilerde ise
Ġnönü Üniversitesi (130) haricinde diğerlerinin kredi toplamlarının birbirine yakın olduğu
gözlenmiĢtir.
SONUÇ ve ÖNERĠLER
Türkiye‘de sayıları altmıĢa ulaĢan Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümleri‘nin
bünyesinde bulunan ―Müzik Bölümü‖, ―Müzik Bilimleri‖ ve ―Müzik Teknolojisi‖ alanları
ele alınarak toplam on G.S.F Müzik lisans programları incelenmiĢtir. Ġnceleme
sonucunda, sekiz yarıyıllık lisans programların ders içeriklerinin birbirine benzer olduğu,
fakat, ders çeĢitliliği, ders isimleri, seçmeli dersler ve toplam kredilerinin farklı dağılımlar
gösterdiği sonucu ortaya çıkmıĢtır. Müzik bilimcileri, teknoloji uzmanları,
araĢtırmacıların yetiĢeceği bu alanlarda, mesleki donanımı ve birikimi sağlamak adına
lisans programlarının, değiĢen ve geliĢen çağa uyum sürecinde sürekli olarak yenilenmesi
önem taĢımaktadır. Birbirinden bağımsız olarak hazırlanan lisans programları, ortak bir
amaç ve hedefe dayandırılmalı, birbirleri ile çeliĢmemesine özen gösterilmelidir.
Türkiye‘de sayıları hızla artan Güzel Sanatlar Fakültelerinin sayısal artıĢı, akademik
kadroların yetiĢtirilmesi ile eĢgüdümlü olmalıdır. Güzel sanatlar alanındaki yurtiçi ve
yurtdıĢı çalıĢmalar yakından ve sürekli olarak izlenmeli, bu alanlardaki bilimsel
çalıĢmalara ve araĢtırmalara ağırlık verilmelidir. G.S.F‘leri, belirli günlerde değil, tüm
zamanlarda kendi disiplini içerisinde ciddi ürünler veren bir kurum olarak görülmelidir.
Gerektiğinde program hazırlama ve geliĢtirme uzmanları sıkça bir araya gelerek konu ile
ilgili çalıĢmaları sürdürmelidirler. Müzik öğretmenliği lisans programlarının yıllarca
bilimsel platformlarda tartıĢıldığı ve sonradan standart bir program uygulamasına
geçildiği bilinmekte ve bu düĢünceden yola çıkarak G.S.F Müzik Bölümleri lisans
programlarının, mesleki hedefler göz önünde bulundurularak, ilgili kurumlarca bir araya
gelinerek tartıĢılması, çözümlenmesi ve ortak bir değerlendirme ile yeniden
yapılanmasının gerekiyorsa standart bir program haline dönüĢtürülmesinin yararlı olacağı
söylenebilir.
KAYNAKLAR
AKSU, Cahit. ―İlköğretim 8.Sınıf Müzik Programının Hedeflerine Ulaşma Düzeyinin
Değerlendirilmesi‖ Erzurum, 2007 http://www.ödev sitesi.com/ödevler/arĢivler
ETĠKE, S. http://www.kultur.gov.tr Mart 12, 2009
YENER, S. ―Türkiye‘de Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümleri Müfredat
Programlarının Karşılaştırmalı Analizi‖ 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Eylül,
2009
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EĞĠTĠLEBĠLĠR ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠĞĠ
ALGILAYABĠLME DURUMLARININ ĠNCELENMESĠ (Malatya Ġl Örneği )
Doç. Dr. A. Metin KARKIN, Ġnönü Üniversitesi
ArĢ. Gör. Günsu YILMA, NevĢehir Üniversitesi
GĠRĠġ
Eğitim; bir toplumun kültürünün, değer yargıları ile bilgi ve beceri birikiminin yeni
kuĢaklara aktarılması süreci; bu sürecin okul ve benzeri kurumlarda gerçekleĢtirilmesi
faaliyetidir. Kurumlarda eğitim gören bireyler ele alındığında ise, bir uçta ayrı bir eğitimin
diğer uçta birlikte eğitimin yer aldığı görülmektedir.
Ayrı eğitim, özel gereksinimli bireylerin, özür türüne ve derecesine bağlı olarak
geliĢtirilen özel programlar çerçevesinde, özel eğitim personeli tarafından gerçekleĢtirilen
eğitim; birlikte eğitim ise, özel gereksinimli ve normal bireylerin bir arada, normal sınıf
öğretmenleri tarafından gerçekleĢtirilen eğitimdir. Devlet Ġstatistik Enstitüsü verilerine
göre geliĢmiĢ ülkelerde nüfusun %10'unu, geliĢmekte olan ülkelerde %13‘ünü, Türkiye
nüfusunun ise %12.29'unu özel gereksinimli bireyler oluĢturmaktadır. Bu verilere göre Ģu
an ülkemizde sekiz buçuk milyona yakın özel gereksinimli birey bulunduğu varsayılabilir.
Toplumda tüm engellilerin onda birini zihinsel engellilerin oluĢturduğu kabul
edilmektedir. Bu oranı Sucuoğlu; ―Yapılan araĢtırmalar, toplumun (saptanabildiği
kadarıyla) %1'inin hafif olgularla beraber en az %3'ünün zihinsel engelli olduğunu
göstermektedir. Tüm dünya üzerinde, orta ve hafif derecedeki zihinsel engellilerin
alınması kaydıyla, en az elli milyon zihinsel engelli insan olduğu kabul edilmektedir ve
2025 yılına kadar bu engellilerin dörtte üçünün geliĢmekte olan ülkelerde bulunacağı
tahmin edilmektedir. Baroff 1991 yılında toplumun %0.9'unun zihinsel özürlü olduğunu
bildirirken, McLaren ve Bryson birçok epidemiyolojik çalıĢmanın sonucuna dayanarak
tüm toplum tarandığında %1.25'inin zihinsel engelli olduğunu savunmuĢlardır‖ Ģeklinde
ifade etmiĢtir. (Sucuoğlu, 2009).
Türkiye‘de yetiĢen eğitilebilir zihinsel engelli çocukların, olumlu davranıĢ ve düĢüncelere
sevk edilmesi, eğitimlerine yönelik çaba ve deneyimlere dikkat edilmesi son derece önem
taĢımaktadır. Çocuk, doğumuyla birlikte hayata gözlerini açmakta ve okulöncesi eğitimle
baĢlayan bir sistemin içinde kendisini bekleyen bir programa dahil edilmektedir. Her
bireyin gereksinim duyduğu tüm eğitim programları içerisinde sanat eğitiminin farklı bir
yeri bulunduğu söylenebilir. Müzik eğitimi alanında, eğitilebilir zihinsel engelli çocuklara
yetenekleri ve geliĢimsel özelliklerine göre müzik eğitimi yolu ile çeĢitli alanlarda değiĢik
beceriler kazandırılması, ayrıca nitelikli, multi disipliner çalıĢma planı ve programlarının
hazırlanmasında da özel eğitim okullarının ve rehabilitasyon merkezlerinin rolü çok
fazladır.
Özel eğitimi Demir, ―Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinmelerini
karĢılamak için özel olarak yetiĢtirilmiĢ personel, geliĢtirilmiĢ eğitim programları ve
yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime "özel
eğitim" denir‖ ‖(Demir, 2007) tanımı ile ifade etmiĢtir. Diğer bir tanıma göre ise, ―Özel
eğitim; Türk Milli Eğitimi‘nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel eğitim
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gerektiren bireylerin, toplum içindeki rollerini gerçekleĢtiren, baĢkaları ile iyi iliĢkiler
kuran, çevresine uyum sağlayabilen üretici ve mutlu bir yurttaĢ olarak yetiĢmelerini, kendi
kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaĢam becerilerini geliĢtirmelerini,
uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç kullanarak; ilgileri,
ihtiyaçları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iĢ ve meslek alanları
ve hayata hazırlanmalarını amaçlar…‖(Özgür, 2008).
Günümüzde, özel eğitim gerektiren birçok birey bulunmakta ve özel gereksinimli
bireylere, engel gruplarına göre eğitimleri özel eğitim okulları tarafından verilmektedir.
Zihin engelli birey kendisini ifade edebildiği ve kendi ihtiyaçlarını bağımsız olarak
karĢılayabildiği düzeyde toplum içerisinde bağımsız olarak yaĢayabilmesi ve kabul
görmesi söz konusudur. Bu bağlamda, özel eğitim okullarında, bireyin günlük yaĢam
becerilerini kazanabilmesi önem taĢımaktadır.
―Her çocuk bir diğerinden farklıdır. Her çocuğun kendine özgü bedensel, biliĢsel, sosyal
ve duygusal bir yapısı vardır. Bazı çocuklar biliĢsel davranıĢlarda, duyuĢsal özelliklerde,
iletiĢim becerilerinde ve motor iĢlevlerde yetersizlik göstermektedir. Bu geliĢim
alanlarındaki bir ya da birden fazla yetersizlik, çocuğu olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. GeliĢim alanlarındaki yetersizliklerinden dolayı olumsuz yönde
etkilenen çocuklarda genel eğitim hizmetleri yetersiz kalmakta ve özel eğitim
hizmetlerine gereksinim duyulmaktadır‖ (Oğur, 2007).
Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların KiĢilik Özellikleri
Genel olarak, zihinsel engelli çocuklar akademik alanlarda, (okuma, yazma, matematik
gibi) zorluk yaĢar, konuĢma problemleri gösterir, dikkatini kısa süreli toplayabilir, bilgiyi
geri çağırma ve transfer etme problemleri yaĢar ve bilgileri aklında ancak kısa bir süre
için tutabilir. Bu nedenledir ki, eğitim programlarında bol tekrar çok önemlidir. Duygu ve
düĢüncelerini açık ve bağımsız olarak ifade edemezler.
Kendilerine güvenleri azdır.
Bağımsız hareket etmekten çekinirler.
Bir iĢi sonuna kadar sürdüremezler. Kolayca yorulurlar.
Sorumluluk almaktan kaçınırlar. Geç ve güç dostluk kurarlar.
Birlikte bulundukları kiĢilerin duygu ve düĢüncelerine ilgi ve saygı duymazlar.
Normal geliĢim gösteren bireyler gibi özel gereksinimli bireylerin de eğitimde fırsat
eĢitliğinden yararlanma hakkı vardır ve olmalıdır. Özel gereksinimli bireylerin toplumun
bir parçası olarak yaĢamaları ancak bu Ģekilde söz konusu olabilecektir. KiĢilik
özelliklerinden yola çıkarak zihinsel engellilerin bağımsız yaĢam becerileri ise, BaĢarı
Ġçin Gerekli Temel Beceriler; Uyum Ġçin Gerekli Beceriler, Toplumsal Uyum Becerileri,
Meslek Öncesi ve Mesleki Beceri alanlarından oluĢmaktadır. Bağımsız yaĢam
becerilerinin bu denli ayrıntılı olarak ele alınması ve sınıflandırılması zihin engelli
bireylerin bağımsız yaĢamaya hazırlanmalarına verilen önemi göstermektedir.
AraĢtırmanın Amacı
Bu araĢtırma; eğitilebilir zihinsel engelli çocukların, müziğe olan ilgisi, onların müziksel
algılarının gözlenmesi, incelenmesi, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde müziksel
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faaliyetlerde bulunmaları, gerek bireysel gerek grup eğitimlerinde uyum içinde olmaları,
kaynaĢtırma eğitimlerinde yaĢıtlarıyla müzikal aktivitelerde yer almaları, kendilerini
müzik ile daha rahat ifade edebilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla yapılmıĢtır.
AraĢtırmanın Önemi
Özel eğitim okullarında ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan zihinsel engelli
çocuklara verilen müzik eğitimi önemli rol oynamaktadır. Bu eğitim yolu ile zihinsel
engelli çocukların müziğe olan ilgilerinin artması, müziksel aktivitelerde ve çalıĢmalarda
uyum içerisinde olmaları, sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer alabilmeleri, yaĢıtları ile
kaynaĢtırma eğitimi yapabilmeleri, karĢılaĢtıkları ve yaĢadıkları sorunları çözebilmeleri
açısından önem taĢımaktadır.
AraĢtırmanın Modeli
Bu araĢtırmada, özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelli
çocukların (7-11 yaĢ arası/Ġlköğretim birinci kademe eğitilebilir zihinsel engelli
çocukların) müziği algılanmalarına yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu doğrultuda
geliĢtirilmiĢ olan anket soruları, bireysel çalıĢma ortamında (bire bir) uygulanmıĢ,
uygulama sonucunda elde edilen veriler SPSS (The Statical Packet for Social Scinces)
paket programına aktarılarak, istatistiksel çözüm yapılmıĢtır. AraĢtırmada ayrıca örneklem
olarak, Malatya ilinde bulunan özel eğitim okulları ve bu okullarda eğitim alan 7-11 yaĢ
arası (ilköğretim birinci kademe-50 öğrenci) eğitilebilir zihinsel engelli öğrenci grubu ele
alınmıĢtır.

ġekil 1. AraĢtırmanın Modeli
AraĢtırmaya, Malatya ilinde yaĢayan 7, 8, 9, 10, 11 yaĢlardan 10‘ar tane eğitilebilir
zihinsel engelli öğrenci alınmıĢtır. Bu öğrencilerin 22 (%44) tanesini kız, 28 (%56)
tanesini erkek öğrenciler oluĢturmaktadır.
BULGULAR ve YORUMLAR
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AraĢtırmanın bu bölümünde, eğitilebilir zihinsel engelli çocukların müziği algılayabilme
durumlarının incelenmesine yönelik uygulanan anket çalıĢmasında elde edilen bulgulara
ve bu bulgulara iliĢkin yorumlara yer verilmiĢtir.
Tablo 1. AraĢtırmaya Katılan Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların ÇeĢitli
Görseller ve Bu Görsellere Paralel Olarak Dinledikleri Sesler ile Ġlgili Doğru
Tahmin Puanı Ortalamalarının YaĢa Göre FarklılaĢması

Doğru Tahmin Ortalamaları

Grup

N

Ort

Ss

7

10

7,000

2,309

8

10

8,200

1,317

9

10

7,900

1,663

10

10

7,900

1,853

11

10

8,300

1,494

KW

P

2,446

0,654

AraĢtırmaya katılan eğitilebilir zihinsel engelli çocukların doğru tahmin puanı
ortalamalarının yaĢ değiĢkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis H-Testi sonuçlarına göre; grup ortalamaları
arasında anlamlı bir fark görülmemektedir. (KW=2,446; p=0,654>0,05). Üç ayrı yaĢ
grubundaki eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerin, müziği algılayabilme durumlarına
yönelik doğru tahminleri benzer düzeydedir.
Tablo 2. Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların, Sokakta Oynayan Çocuklar Görseli
ile Buna Paralel Olarak Dinledikleri Sesi Algılama Durumlarına Yönelik Doğru
Tahminlerinin YaĢlara Göre Dağılımı
YanlıĢ

YaĢ

Doğru

N

%

N

7

3

% 30,0

7

% 70,0

8

0

% 0,0

10

% 100,0

9

0

% 0,0

10

% 100,0

10

2

% 20,0

8

% 80,0

11

0

% 0,0

10

% 100,0

P

%

0,036*

Tablo 2‘den de izlendiği gibi, eğitilebilir zihinsel engelli çocukların sokakta oynayan
çocuklar görseli ile buna paralel olarak dinledikleri sesi algılama durumlarına yönelik
doğru tahminleri, yaĢlar ile karĢılaĢtırıldığında aralarında anlamlı bir iliĢki olduğu
görülmektedir. (x2=6,667; p=0,036<0,05). Farklı yaĢlardaki öğrencilerin, sokakta oynayan
çocukların seslerine karĢı daha duyarlı oldukları; diğer 9 görsel ve buna bağlı olarak
dinledikleri seslere göre doğru tahminlerinin yaĢlarla istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢkisi
bulunamadığı belirlenmiĢtir (p<0,05).
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Tablo 3. AraĢtırmaya Katılan Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Doğru Tahmin
Puanlarının Cinsiyete Göre FarklılaĢması
Gruplar
Doğru Tahmin Ortalamaları

Kız

Erkek

Ort

Ss

Ort

Ss

7,909

1,900

7,821

1,656

MW

p

279,5

0,569

Tablo 3‘te görüldüğü üzere, araĢtırmaya katılan eğitilebilir zihinsel engelli çocukların,
çeĢitli görseller ve bu görsellere paralel olarak dinledikleri müzikleri algılayabilme
durumlarında, doğru tahmin puan ortalamalarının cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U sonucuna
bakıldığında; grup ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan bir anlam
bulunmamasına rağmen,(Mann Whitney U=279,5; p=0,569>0,05), kız ve erkek
öğrencilerin dinledikleri müziklerin çeĢitli görseller ile eĢleĢtirilmesine yönelik doğru
tahmin ortalamalarının benzer olduğu görülmektedir. Ayrıca, 10 farklı sesin 10 farklı
görsel ile eĢleĢtirilmesinin cinsiyete göre farklılaĢması ayrı ayrı incelendiğinde, doğru
tahminler ile cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmadığı
söylenebilir (p<0,05).
Grafik 1. Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların, Müziği Algılayabilme
Durumlarının ÇeĢitli Görseller ve Bu Görsellere Paralel Olarak Dinledikleri Sesler
ile EĢleĢtirme Durumlarının YaĢ ve Doğru/YanlıĢ ĠliĢkisine Göre Dağılımı

Grafik 1‘e göre, Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların müziği algılayabilme durumlarının
dinledikleri çeĢitli sesler ile bu seslere paralel olarak çeĢitli görselleri eĢleĢtirme
durumlarının yaĢ ve doğru/yanlıĢ iliĢkisine göre dağılımına bakıldığında; 8, 9 ve 11
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yaĢındaki çocukların 7 ile 10 yaĢındaki çocuklara kıyasla, doğru tahminlerinin daha
yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 4. AraĢtırmaya Katılan Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların, Dinledikleri
Seslere Paralel Olarak ÇeĢitli Görselleri EĢleĢtirme Durumlarının Genel Dağılımı

Yağmur Sesi

Helikopter Sesi

Trafik Sesi

Sokakta Oynayan Çocukların Sesi

Rüzgar Sesi

Kapı Zili Sesi

Piyano Sesi

Bağlama Sesi

Klarnet Sesi

Elektro Gitar Sesi

N

%

YanlıĢ

8

16,7

Doğru

42

83,3

YanlıĢ

2

6,7

Doğru

48

93,3

YanlıĢ

5

6,7

Doğru

45

93,3

YanlıĢ

5

10,0

Doğru

45

90,0

YanlıĢ

18

36,7

Doğru

32

63,3

YanlıĢ

6

10,0

Doğru

44

90,0

YanlıĢ

12

33,3

Doğru

38

66,7

YanlıĢ

6

13,3

Doğru

44

86,7

YanlıĢ

14

26,7

Doğru

36

73,3

YanlıĢ

31

70,0

Doğru

19

30,0

Tablo 4‘te görüldüğü üzere, eğitilebilir zihinsel engelli çocukların dinledikleri seslere
paralel olarak çeĢitli görselleri eĢleĢtirme durumlarının genel dağılımına bakıldığında, 50
eğitilebilir zihinsel engelli çocuğun sırasıyla %83.3‘ünün yağmur sesini, %93.3‘ünün
helikopter ve trafik sesini, %90‘ının sokakta oynayan çocukların seslerini, %63.3‘ünün
rüzgar sesini ve %90‘ının kapı zili sesini çeĢitli görseller ile doğru eĢleĢtirdiği
görülmektedir. Diğer bir deyiĢle, 50 eğitilebilir zihinsel engelli çocuğun, görsellerle
birlikte dinledikleri bu sesleri algılama düzeyinde bire bir eĢleme yüzdesinin yüksek
olduğu da söylenebilir.
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Ayrıca, 50 eğitilebilir zihinsel engelli çocuğun dinledikleri enstrüman seslerini çeĢitli
görseller ile birlikte bire bir eĢleĢtirmelerinde %66.7‘sinin piyano sesini, %86.7‘sinin
bağlama sesini, %73.3‘ünün klarnet sesini ve %30‘unun ise elektro gitar sesini çeĢitli
görseller ile doğru eĢleĢtirdikleri görülmektedir. Bu oranların diğer sesleri algılama
düzeylerine kıyasla daha düĢük olduğu görülse de bulundukları yaĢ gruplarına göre
anlamlı bir farklılık gösterdiği söylenebilir.
Grafik 2. AraĢtırmaya Katılan Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların, Dinledikleri
Seslere Paralel Olarak ÇeĢitli Görselleri EĢleĢtirme Durumlarının Genel Dağılımı

SONUÇ ve ÖNERĠLER
Bu bölümde, eğitilebilir zihinsel engelli çocukların müziği algılayabilme durumlarının
incelenmesi isimli araĢtırma bulgularından elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlardan yola
çıkılan çeĢitli öneriler bir araya toplanarak değerlendirilmiĢtir.
Sonuçlar
1. AraĢtırmaya, Malatya ilinde yaĢayan 7, 8, 9, 10, 11 yaĢlardan 10‘ar tane eğitilebilir
zihinsel engelli öğrenci alınmıĢtır. Bu öğrencilerin 22 (%44) tanesini kız, 28 (%56)
tanesini erkek öğrencilerin oluĢturduğu görülmüĢtür.
2. AraĢtırmaya katılan eğitilebilir zihinsel engelli çocukların çeĢitli görseller ve bu
görsellere paralel olarak dinledikleri sesler ile ilgili doğru tahmin puanı ortalamalarının
yaĢa göre farklılaĢmasında üç ayrı yaĢ grubundaki (8-9 ve 10 yaĢ) eğitilebilir zihinsel
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engelli öğrencilerin, müziği algılayabilme durumlarına yönelik doğru tahminlerinin
benzer düzeyde oldukları görülmüĢtür.
3. Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların sokakta oynayan çocuklar görseli ile buna paralel
olarak dinledikleri sesi algılama durumlarına yönelik doğru tahminleri, yaĢlar ile
karĢılaĢtırıldığında aralarında anlamlı bir iliĢki olduğu görülmektedir. Farklı yaĢlardaki
öğrencilerin, sokakta oynayan çocukların seslerine karĢı daha duyarlı oldukları; diğer 9
görsel ve buna bağlı olarak dinledikleri seslere göre doğru tahminlerinin yaĢlarla
istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunamadığı belirlenmiĢtir.
4. AraĢtırmaya katılan eğitilebilir zihinsel engelli çocukların, çeĢitli görseller ve bu
görsellere paralel olarak dinledikleri müzikleri algılayabilme durumlarının grup
ortalamaları arasındaki farklılığında istatistiksel açıdan bir anlam bulunmamasına rağmen,
kız ve erkek öğrencilerin dinledikleri müziklerin çeĢitli görseller ile eĢleĢtirilmesine
yönelik doğru tahmin ortalamalarının benzer olduğu görülmüĢtür. Ayrıca, 10 farklı sesin
10 farklı görsel ile eĢleĢtirilmesinin cinsiyete göre farklılaĢması ayrı ayrı incelendiğinde,
doğru tahminler ile cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmadığı
saptanmıĢtır.
5. Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların dinledikleri seslere paralel olarak çeĢitli
görselleri eĢleĢtirme durumlarının genel dağılımına bakıldığında, 50 eğitilebilir zihinsel
engelli çocuğun sırasıyla %83.3‘ünün yağmur sesini, %93.3‘ünün helikopter ve trafik
sesini, %90‘ının sokakta oynayan çocukların seslerini, %63.3‘ünün rüzgar sesini ve
%90‘ının kapı zili sesini çeĢitli görseller ile doğru eĢleĢtirdiği görülmüĢtür.
6. AraĢtırmaya katılan 50 eğitilebilir zihinsel engelli çocuğun dinledikleri enstrüman
seslerini çeĢitli görseller ile birlikte bire bir eĢleĢtirmelerinde %66.7‘sinin piyano sesini,
%86.7‘sinin bağlama sesini, %73.3‘ünün klarnet sesini ve %30‘unun ise elektro gitar
sesini çeĢitli görseller ile doğru eĢleĢtirdikleri sonucu ortaya çıkmıĢtır.
Öneriler
1. KaynaĢtırma programlarında (ilköğretimle ortak yürütülen), sınıflarda iĢbirliği yapacak
ekip çalıĢanları içerisinde müzik öğretmenleri de yer almalıdır. Bu ekiple uygulanacak
çalıĢmalarda çeĢitli aktiviteler müzikle desteklenerek, müziksel algıyı geliĢtirmeye
yönelik bu çalıĢmalarda uzmanlar arası iĢbirliği sağlanmalıdır. Eğitilebilir zihinsel engelli
ve tüm engelli çocukların, yaĢıtlarıyla sosyal ve düĢünsel bağlamda bütünlük içerisinde
olmalarına, paylaĢımlarına ve çalıĢmalarına gereken özen gösterilmelidir.
2. BireyselleĢtirilmiĢ eğitim programlarında müziği kullanarak çeĢitli öğretim metodları
hazırlanmalıdır. Ayrıca, eğitilebilir zihinsel engelli çocuklar ve tüm engelli çocuklara
müziksel algıyı geliĢtirmeye yönelik öğretim ortamları ve programları geliĢtirilmesi için
çaba gösterilmelidir.
3. Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların sosyal ve duygusal davranıĢlarını düzeltmek,
hareketle ilgili becerilerini geliĢtirmek, iletiĢimini düzeltmek, okul öncesi ve okul dönemi
becerilerini öğretmek, boĢ zaman aktivitelerini sağlamak için bu çalıĢma doğrultusunda
müziksel algılamayı geliĢtirici daha fazla çalıĢmalara yer verilmelidir.
4. Özel Eğitim Okulları, Rehabilitasyon Merkezleri ve M.E.B‘nca yönetilen kaynaĢtırma
okul programlarında müzik derslerine ve ders içeriklerine konulmak üzerine mevcut olan
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programlar incelenerek, daha sağlıklı ve verimli bir program modelinin oluĢturulması
açısından yeni program çalıĢmalarına yer verilmelidir.
5. Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklar ve diğer engelli çocuklar için müziksel algıyı
geliĢtirmeye yönelik hazırlanacak çeĢitli çalıĢmalar içerisinde enstrüman bilgisi sınanıp,
enstrümanı tanıma-öğrenme metodu olarak kullanılıp,
onlara enstrüman sevgisi
aĢılanmalıdır. Ayrıca, çeĢitli sesler ile çeĢitli görseller arasında anlam iliĢkisi kurmalarına
yönelik çeĢitli çalıĢmalar yapılmasına özen gösterilmelidir. Bu alanla ilgili çalıĢmalarda
küçük yarıĢmalar ve aktiviteler düzenlenerek motivasyonlarının ve katılımlarının
arttırılmasına daha fazla yer verilmelidir.
6. Eğitilebilir zihinsel engelli ve tüm engelli çocukların sorunlarının çözülmesi ve
problemlerin daha aza indirgenmesi açısından, özel eğitim uzmanları bilimsel
platformlarda daha sık bir araya gelmeli, problemleri tartıĢmalı, sorunlara yeni çözüm
önerileri ile yaklaĢmalıdır. Ayrıca, bu alanda sık sık çeĢitli sempozyum / konferansların
düzenlenmesine çaba gösterilmelidir.
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MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALLARINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT
MÜZĠĞĠ DERSĠNĠ VEREN ÖĞRETĠM ELEMANLARININ KĠġĠSEL
PROFĠLLERĠ
Dr. Abdurrahim Can ELDEMĠR, Erciyes Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırma, Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalarında Geleneksel Türk
Sanat Müziği dersini veren öğretim elemanlarının kişisel profillerinin belirlemesi
amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın evrenini 2008- 2009 öğretim yılında Türkiye‘deki üniversitelerin Eğitim
Fakültelerine bağlı Müzik Eğitimi Anabilim Dalarında Geleneksel Türk Sanat Müziği
dersini veren veya daha önce vermiş olan öğretim elemanları oluşturmaktadır. Evrenin
tamamı örneklem olarak alınmıştır. Araştırma probleminin çözümü için gerekli veriler
anket formu yoluyla toplanmıştır. Öğretim elemanlarına uygulanan anket, bilgi bölümü ve
12 sorudan oluşmaktadır.
Araştırmanın sonucunda; 2008-2009 eğitim-öğretim yılı itibariyle GTSM dersinin %25
oranında genç bir öğretim elemanı kadrosuyla verildiği, GTSM dersini veren öğretim
elemanlarının 9‘unun lisans, 10‘unun yüksek lisans, 4‘ünün doktora ve 1‘inin sanatta
yeterlik mezunu olduğu, GTSM dersini veren öğretim elemanlarının 10‘unun
konservatuar, 12‘sinin Müzik Eğitimi ABD ve 2‘sinin müzik veya müzik eğitimi ile ilgisi
olmayan diğer fakültelerden mezun olduğu gibi çeşitli temel kişisel bilgilere ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi Anabilim Daları lisans programı, Geleneksel Türk
Sanat Müziği eğitimi, Öğretim elemanı profili.
1. GiriĢ
Geleneksel Türk Müziğine ve bu müziğin alt türlerine ait unsurlara, müzik öğretmeni
yetiĢtiren kurumların okul kültüründe ve eğitim programlarında gerçek anlamda yer
verilmemiĢtir. Bu durumun verilen eğitimin bütünü içinde bir eksiklik olarak
görülmemesi, hem bu kurumlardan yetiĢen müzik öğretmenlerinin eksik formasyonla
mezun olmasına hem de bu dersleri yürütecek, alana ve öğretmen yetiĢtiren kurumların
yapısına hâkim öğretim elemanlarının yetiĢmesine engel olmuĢtur. Günümüzde halen, pek
çok müzik öğretmeni yetiĢtiren kurumda Geleneksel Türk Sanat Müziği dersi, alanı farklı
veya alanı Geleneksel Türk Müziğinin farklı bir türü olan öğretim elemanları tarafından
yürütülmektedir.
Nitelikli öğretmen yetiĢtirme, eğitim programlarının tutarlılığı ve öğrencilerin kalitesi
yanında eğitim bileĢenlerinin ve öğretim elemanlarının niteliğine de bağlıdır. Bir eğitim
programı, ne denli iyi ve ihtiyaca yönelik hazırlanmıĢ olursa olsun, yetersiz öğretim
elemanlarının elinde kısırlaĢacaktır. Bundan dolayı, Eğitim Fakülteleri ve bunlara bağlı
öğretmen yetiĢtiren programların baĢarılı ya da baĢarısız olmasının, öğretim üyelerinin
niteliğiyle doğrudan iliĢkili olduğu söylenebilir (Türkoglu, 1987: 229, Beltekin, 2010:
233).
Geleneksel Türk Sanat Müziği özel alan yeterliliği gerektiren bir türdür. Sözü edilen türün
eğitiminde, üslup özelliklerinin ve tavırların öğretilmesi, öğrenilmesi, aktarılması ve
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korunması oldukça önemlidir. Budan dolayı Geleneksel Türk Sanat Müziği eğitimi geçen
yüzyılın baĢına kadar fem-i muhsin‘den (ihsan eden güzel ağızdan) ve meĢk (eserlerin
ustadan çırağa, ağızdan kulağa ve hafızaya aktarılmasına) yöntemi ile gerçekleĢtirilmiĢtir
(Tura, 2000: 2). Bu bağlamda değerlendirildiğinde ve müzik öğretmen adaylarının
Geleneksel Türk Sanat Müziği ile gerçek anlamda ders bazında ilk kez karĢılaĢtıkları
düĢünüldüğünde, bu dersin modern öğretim yöntemlerine göre tasarlanması yanında alan
yeterliliğine sahip, kurumun yapısını bilen, öğrenciye verilmesi gereken bilginin düzeyini
ayarlayabilecek ve ayrıca fem-i muhsin niteliğinde bir öğretim elemanı tarafından
verilmesinin bir zorunluluk olduğu daha net biçimde görülebilmektedir.
Eğitim Fakültelerine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Eğitimi Anabilim
Dalları Lisans Programında yer alan Geleneksel Türk Sanat Müziği dersinin tasarlanma,
uygulanma, sınama-ölçme, akademik baĢarı gibi pek çok açıdan sağlıklı bir inceleme ve
değerlendirmeye tabii tutulabilmesi için çeĢitli değiĢkenlerle birlikte o dersi veren öğretim
elemanlarının profillerinin de ayrıntılı bir Ģekilde bilinmesi gerekmektedir. Bu
düĢüncelerden hareketle yapılan araĢtırmada, Müzik öğretmeni yetiĢtiren kurumlarda
Geleneksel Türk Sanat Müziği dersini veren öğretim elemanları; cinsiyetleri, mezun
oldukları okul türleri, görevli oldukları akademik birimler, akademik dereceleri, akademik
unvanları, meslekteki kıdemleri, GTSM eğitimciliğindeki kıdemleri, lisansüstü tezlerinin
GTSM ile iliĢkisi, GTSM çalgılarından birini çalma durumları, hangi geleneksel Türk
müziği çalgısını çaldıkları, eğitim dönemi içerisinde GTSM‘ye iliĢkin etkinlik düzenleme
durumları ve branĢları gibi çeĢitli açılardan incelenmiĢtir.
2. Yöntem
Bu bölümde, araĢtırmanın modeli, evren ve örneklemi, araĢtırmanın yapıldığı çalıĢma
grubu, araĢtırmada kullanılan veri toplama araçları gibi çeĢitli bilgilere yer verilmiĢtir.
2.1. AraĢtırmanın Modeli
Bu araĢtırma betimsel bir araĢtırmadır ve çalıĢmada genel tarama yöntemi kullanılmıĢtır.
Tarama modelleri, geçmiĢteki ya da halen var olan durumların betimlenmesini amaçlayan
araĢtırma yaklaĢımlarıdır. Bu yaklaĢıma göre, araĢtırmaya konu olan birey, nesne ya da
olaylar kendi koĢulları içerisinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalıĢılır. Bu modelde
önemli olan nokta var olanın değiĢtirilmeden gözlemlenmesidir (Karasar, 2002: 77).
Patton‘a (1987) göre geçmiĢteki ya da halen var olan durumların betimlenmesine olanak
sağlayan bu tip çalıĢmalardan elde edilen çok yönlü ve ayrıntılı bulgular, konunun
derinlemesine anlaĢılmasını sağlar. Durum saptama çalıĢmaları, ―Nasıl?‖ veya ―Niçin?‖
sorularının sorulduğu, problemin mevcut durumu ―Nedir?‖ veya ―Neredeyiz?‖ sorularına
cevap aranan, bunu yanında araĢtırmanın problemine iliĢkin bulguları ön plana çıkartan,
görgül bir araĢtırma deseni olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım, ġimĢek, 2005: 69-80,
Çepni, 2007: 35).
2.2. Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın evrenini, Eğitim Fakültelerine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri
Müzik Eğitimi Anabilim dallarında, GTSM dersini yürüten öğretim elemanları,
örneklemini ise, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında GTSM dersini yürüten veya daha önce
yürütmüĢ olan tüm öğretim elemanları oluĢturmaktadır. Evrenin tamamı örneklem olarak
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alınmıĢtır. Bir üniversiteden anket formu geri dönüĢü olmamıĢtır. Örnekleme alınan 23
üniversitenin isimleri aĢağıda belirtilmiĢtir:
Tablo 2.2.1. Ankete Katılan Öğretim Elemanlarının Görev Yapmakta Olduğu
Müzik Eğitimi Anabilim Dalları
Görev Yapılan Üniversite ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalları
1.

Gazi Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

2.

Marmara Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

3.

Uludağ Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

4.

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

5.

Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

6.

Selçuk Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

7.

Cumhuriyet Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

8.

Balıkesir Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

9.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

10.

Adnan Menderes Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

11.

Bolu Ġzzet Baysal Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

12.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

13.

Muğla Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

14.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

15.

Gazi Osman PaĢa Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

16.

19 Mayıs Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

17.

Pamukkale Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

18.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

19.

Ġnönü Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

20.

Atatürk Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

21.

Erzincan Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

22.

Niğde Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

23.

Harran Üniversitesi Eğit. Fak. Müzik Eğit. ABD

23 Müzik Eğitimi ABD

24 Öğretim Elemanı
ġekil 3.2.1. Anket Örneklemi
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2.3. Veri Toplama Araçları
AraĢtırma için gerekli olan veriler, literatür taraması ve amaca yönelik olarak geliĢtirilen
anket formu yoluyla toplanmıĢtır.
3. Bulgular ve Yorum
Bu bölümde, elde edilen bulgulara ve bu bulgulara ait yorumlara yer verilmiĢtir.
AraĢtırmaya ait bulgular tablolar halinde düzenlenmiĢ ve yorumlanmıĢtır.
Tablo 3.1. GTSM Dersini Veren Öğretim Elemanlarının Görev Yaptığı Akademik
Birimlere ĠliĢkin Dağılım
Görev Yapılan Akademik Birim

f

%

17 70.8
Eğitim Fakültesi
7 29.2
Diğer
24 100
Toplam
Tablo 3.1.‘e göre ankete katılan öğretim elemanlarının %70.8‘lik kısmı eğitim
fakültelerine bağlı müzik eğitimi anabilim dallarında görev yaparken, %29.2‘lik kısmı
üniversitelerin diğer akademik birimlerde veya baĢka eğitim kurumlarında görev
yapmaktadır. Anketlerden elde edilen genel bilgi; GTSM derslerinin ağırlıklı olarak
müzik eğitimi anabilim dallarında görev yapan ve kadrolu öğretim elemanları tarafından
verildiği yönündedir. Bunun yanı sıra, yedi müzik eğitimi anabilim dalında GTSM
derslerinin üniversitelerin diğer akademik birimlerde veya baĢka eğitim kurumlarında
görev yapan ve kadrosuz öğretim elemanları tarafından veriliyor olması dikkat çekicidir.
Tablo 3.2. GTSM Dersini Veren Öğretim Elemanlarının Cinsiyet Bilgilerine ĠliĢkin
Dağılım
Cinsiyet

f

%

21
87.5
Bay
3
12.5
Bayan
24
100
Toplam
Tablo 3.2.‘ye göre ankete katılan öğretim elemanlarının %87.5‘i erkek, %12.5‘i ise
bayandır. Anketlerden elde edilen genel bilgi; GTSM derslerinin ağırlıklı olarak erkek
öğretim elemanları tarafından yürütüldüğü yönündedir.
Tablo 3.3. Öğretim Elemanlarının GTSM Eğitimciliğindeki Kıdemlerine ĠliĢkin
Dağılım
GTSM Eğitimciliğindeki Kıdem

f

%

10 41.7
1-5
2
8.3
6-10
8 33.3
11-15
3 12.5
16-20
1
4.2
21 ve üstü
24 100
Toplam
Tablo 3.3.‘e göre ankete katılan öğretim elemanlarının %41.7‘si 1-5, %8.3‘ü 6-10,
%33.3‘ü 11-15, %12.5‘i 16-20, %4.2‘si 21 ve daha fazla yıldır GTSM dersini
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vermektedir. Anketlerden elde edilen genel bilgi; öğretim elemanlarının %41.6‘lık
kısmının GTSM dersini 1-5 yıl gibi kısa bir süredir vermekte olduğu yönündedir. Bu
verilere dayanarak müzik eğitimi anabilim dallarının yarısında, derslerin GTSM
eğitimciliğinde oldukça yeni sayılabilecek öğretim elemanları tarafından yürütüldüğü
söylenebilir. Bu durum çeĢitli açılardan hem avantaj hem de dezavantaj olarak
değerlendirilebilir.
Tablo 3.4. GTSM Dersini Veren Öğretim Elemanlarının Mezun Oldukları Okul
Türüne ĠliĢkin Dağılım
Mezun Olunan Okul Türü

f

%

10
41.7
Konservatuar
12
50
Müzik Eğitimi
2
8.3
Diğer
24
100
Toplam
Tablo 3.4.‘e göre ankete katılan öğretim elemanlarının %41.7‘si konservatuvarlardan,
%50‘si çeĢitli üniversitelerin müzik eğitimi anabilim dallarından ve %8.3‘ü müzik ile
ilgisi olmayan diğer fakültelerden mezun olmuĢtur. Anketlerden elde edilen genel bilgi;
GTSM derslerinin %50 oranında müzik eğitimi anabilim dalı mezunu öğretim elemanları
tarafından yürütüldüğü yönündedir. Bu veriler doğrultusunda, müzik eğitimi anabilim
dallarının yarısında GTSM derslerinin, kurumun misyonunu bilen ve yapısını tanıyan
öğretim elemanları tarafından yürütüldüğü söylenebilir. Bunun yanı sıra iki müzik eğitimi
anabilim dalında GTSM dersinin branĢ dıĢı veya mesleki müzik eğitimi almamıĢ öğretim
elemanları tarafından yürütüyor olması dikkat çekicidir.
Tablo 3.5. GTSM Dersini Veren Öğretim Elemanlarının Akademik Derecelerine
ĠliĢkin Dağılım
Akademik Derece

f

%

9
37.5
Lisans
10
41.7
Yüksek Lisans
4
16.7
Doktora
1
4.2
Sanatta Yeterlilik
24
100
Toplam
Tablo 3.5.‘e göre ankete katılan öğretim elemanlarının %37.5‘i lisans, %41.7‘si yüksek
lisans, %16.7‘si doktora ve %4.2‘si ise sanatta yeterlilik mezunudur. Anketlerden elde
edilen genel bilgi; GTSM dersinin %41.7 oranında yüksek lisans mezunu öğretim
elemanları tarafından yürütüldüğü yönündedir. Dokuz öğretim elemanının hiçbir
akademik kariyerinin olmaması dikkat çekicidir.
Tablo 3.6.‘ya göre ankete katılan öğretim elemanlarının %4.2‘si profesör, %8.3‘ü doçent,
%8.3‘ü yardımcı doçent, %54.2‘si öğretim görevlisi, %16.6‘sı okutman ve %8.3‘ü diğer
akademik kadrolarda görev yapmaktadır. Anketlerden elde edilen genel bilgi; Müzik
eğitimi anabilim dallarındaki GTSM derslerinin ağırlıklı olarak öğretim görevlisi
akademik unvanına sahip öğretim elemanları tarafından yürütüldüğü yönündedir. GTSM
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dersini veren öğretim elemanları arasında yalnızca bir Profesör bulunması oldukça dikkat
çekicidir.
Tablo 3.6. GTSM Dersini Veren Öğretim Elemanlarının Sahip Oldukları Akademik
Unvana ĠliĢkin Dağılım
Akademik Unvan
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
AraĢtırma Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Okutman
Diğer
Toplam

f

%

1
2
2
0
13
4
2
24

4.2
8.3
8.3
0
54.2
16.7
8.3
100

Tablo 3.7. Öğretim Elemanları Tarafından Yapılan Lisansüstü Tezlerin GTSM Ġle
Ġlgisine ĠliĢkin Dağılım
Seçenekler

f

%

7
46.7
Ġlgisi var
8
53.3
Ġlgisi yok
24
100
Toplam
Tablo 3.7.‘ye göre ankete katılan 15 öğretim elemanı yüksek lisans, doktora veya sanatta
yeterlilik mezunudur. Bu öğretim elemanlarının %46.7‘lik kısmının lisansüstü eğitimi
sırasında yaptığı tez çalıĢması GTSM ile ilgiliyken, %53.3‘lük kısmının lisansüstü eğitimi
sırasında yaptığı tez çalıĢması GTSM ile ilgili değildir. Bu verilere dayanarak branĢı
GTSM olmayan veya mesleki müzik eğitimi dıĢında farklı bir alanda eğitim almıĢ olan
öğretim elemanlarının, tez çalıĢmalarını farklı bir alanda yapmıĢ olabileceği düĢünülebilir.
Tablo 3.8. GTSM Dersini Veren Öğretim Elemanlarının Kıdemlerine ĠliĢkin Dağılım
Kıdem

f

%

6
25
1-5
5
20.8
6-10
1
4.2
11-15
6
25
16-20
6
25
21 ve üstü
24
100
Toplam
Tablo 3.8.‘e göre ankete öğretim elemanlarının %25‘i 1-5, %25‘i 16-20 ve %25‘i ise 21
ve daha fazla yıldır hizmet vermektedir. Ankete katılımda en düĢük yüzdeyi %4.20 ile 1115 yıl arası hizmet veren öğretim elemanları oluĢturmaktadır. Bu verilere dayanarak
müzik eğitimi anabilim dallarının yarısında GTSM derslerinin 15 yıl ve üstü kıdeme sahip
öğretim elemanları tarafından, yarısında ise 15 yıl ve altı kıdeme sahip öğretim elemanları
tarafından yürütüldüğü söylenebilir.
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Tablo 3.9. GTSM Dersini Veren Öğretim Elemanlarının Geleneksel Türk Müziği
Çalgılarından Birini Çalma Durumuna ĠliĢkin Dağılım
Seçenekler

f

%

22
91.7
Evet
2
8.3
Hayır
24
100
Toplam
Tablo 3.9.‘a göre ankete katılan öğretim elemanlarının %91.7‘lik kısmı geleneksel Türk
müziği çalgılardan birini çalarken, %8.3‘lük kısmı geleneksel Türk müziği çalgılardan
herhangi birini çalmamaktadır. Anketlerden elde edilen genel bilgi; GTSM dersini veren
öğretim elemanlarının büyük çoğunluğunun geleneksel Türk müziği çalgılardan en az
birini çaldığı yönündedir.
Tablo 3.10. GTSM Dersini Veren Öğretim Elemanlarının Çaldığı Geleneksel Türk
Müziği Çalgılarına ĠliĢkin Dağılım
Çalgı

f

%

13
54.2
Ud
6
25
Bağlama
2
8.3
Kanun
1
4.2
Lavta
2
8.3
Ney
1
4.2
Tambur
1
4.2
Kaval
1
4.2
Klasik Kemençe
Tablo 3.10.‘a göre ankete katılan öğretim elemanlarından %54.2‘si Ud, %25‘i Bağlama,
%8.3‘ü Kanun, %8,3‘ü Ney, %4.2‘si Lavta, Tambur, Kaval ya da Klasik Kemençe
çalmaktadır. Bu verilere dayanarak GTSM dersini veren öğretim elemanları arasında en
yaygın kullanım alanına sahip olan geleneksel Türk müziği çalgısının Ud olduğu
söylenebilir.
Tablo 3.11. GTSM Dersini Veren Öğretim Elemanlarının GTSM Etkinliği
Düzenlemelerine ĠliĢkin Dağılım
Seçenekler

f

%

21
87.5
Evet
3
12.5
Hayır
24
100
Toplam
Tablo 3.11.‘e göre ankete katılan öğretim elemanlarının %87.5‘lik kısmı dönem içinde
GTSM etkinliği yaptığını, %12.5‘lik kısmı ise herhangi bir GTSM etkinliği yapmadığını
belirtmiĢlerdir. Anketlerden elde edilen genel bilgi; müzik öğretmeni yetiĢtiren
kurumların büyük bölümünde öğretim elemanları tarafından GTSM ile ilgili çeĢitli
etkinliklerin düzenlendiği yönündedir. Eğitim faaliyetlerini çeĢitli GTSM etkinlikleri ile
desteklemeyen öğretim elemanlarının ise farklı branĢ, farklı akademik birim veya
kurumdan olabileceği düĢünülebilir.
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Tablo 3.12. GTSM Dersini Veren Öğretim Elemanlarının BranĢlarına ĠliĢkin
Dağılım
f
%
BranĢ
16
66.6
Türk Sanat Müziği
4
16.7
Türk Halk Müziği
4
16.7
Diğer
24
100
Toplam
Tablo 3.12‘ye göre ankete katılan öğretim elemanlarının %66.6‘lık kısmı branĢının
GTSM olduğunu, %16.7‘lik kısmı branĢının GTHM olduğunu ve %16.67‘lik kısmı ise
diğer branĢlarda olduğunu belirtmiĢtir. Anketlerden elde edilen genel bilgi; müzik eğitimi
anabilim dallarının yarısından fazlasında GTSM derslerinin branĢ hocaları tarafından
yürütüldüğü yönündedir. Dört müzik eğitimi anabilim dalında GTSM dersinin diğer
branĢlardaki öğretim elemanları tarafından yürütülüyor olması dikkat çekicidir.
4. Sonuç ve Öneriler
4.1. Sonuçlar
Bu bölümde, elde edilen sonuçlara yer verilmiĢtir.
1. Yedi müzik eğitimi anabilim dalında GTSM dersleri farklı branĢ, farklı akademik
birim veya kurumdan gelen kadrosuz öğretim elemanları tarafından verilmektedir.
2. Müzik eğitimi anabilim dallarının yarısında, dersler GTSM eğitimciliğinde oldukça
yeni sayılabilecek öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Bu durum çeĢitli
açılardan hem avantaj hem de dezavantaj olarak değerlendirilebilir.
3. Müzik eğitimi anabilim dallarının yarısında GTSM dersleri, müzik öğretmeni
yetiĢtiren kurumlardan mezun olmuĢ kiĢiler tarafından yürütülmektedir. Bu durum dersin,
kurumun misyonunu bilen ve yapısını tanıyan öğretim elemanları tarafından yürütülmesi
anlamında olumludur buna karĢın, lisans döneminde farklı bir alanda eğitim almıĢ olan bu
öğretim elemanlarının, özel alan yeterliği gerektiren bir müzik türünü ve buna bağlı olarak
GTSM dersini hangi düzeyde verdikleri araĢtırma konusu olabilecek bir husustur. Bunun
yanı sıra iki müzik eğitimi anabilim dalında GTSM dersinin branĢ dıĢı veya mesleki
müzik eğitimi almamıĢ öğretim elemanları tarafından yürütülüyor olması dikkat çekicidir.
4. Müzik eğitimi anabilim dallarında GTSM dersleri ağırlıklı olarak öğretim görevlisi
akademik unvanına sahip öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. GTSM dersini
veren öğretim elemanları arasında yalnızca bir Profesör bulunması oldukça dikkat
çekicidir. Bunun yanında GTSM dersini yürüten ve lisansüstü eğitim yapmıĢ olan öğretim
elemanlarının yarısından fazlasının tez çalıĢması GTSM ile ilgili değildir.
5. Dersi yürüten öğretim elemanlarının herhangi bir Türk müziği çalgısı ile veya sesiyle
öğretilen kuramsal bilgileri doğru bir Ģekilde örneklendirebilmesi oldukça önemlidir. Bu
açıdan GTSM dersini veren öğretim elemanlarının tamamına yakınının bir geleneksel
Türk müziği çalgısı çalıyor olması dersin niteliğini yükseltecek bir durum olarak
değerlendirilebilir. GTSM dersini veren öğretim elemanları arasında en yaygın kullanım
alanına sahip olan geleneksel Türk müziği çalgısı Ud‘dur.
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6. Müzik öğretmeni yetiĢtiren kurumların büyük bölümünde öğretim elemanları
tarafından GTSM ile ilgili çeĢitli etkinlikleri düzenlenmektedir. Eğitim faaliyetlerini
çeĢitli GTSM etkinlikleri ile desteklemeyen öğretim elemanlarının ise farklı branĢ, farklı
akademik birim veya kurumdan olabileceği düĢünülebilir.
7. Müzik eğitimi anabilim dallarının yarısından fazlasında GTSM dersleri, alanı GTSM
olan veya sonradan GTSM alanına geçen branĢ hocaları tarafından yürütülmektedir.
Günümüzde müzik öğretmeni yetiĢtiren kurumlardaki GTSM eğitimi, derslerin büyük
ölçüde alandan yetiĢmiĢ veya sonradan GTSM alanına geçmiĢ öğretim elemanları
tarafından veriliyor olması bakımından geçmiĢe göre daha iyi durumdadır. Buna karĢın
dört müzik eğitimi anabilim dalında GTSM derslerinin farklı branĢ, farklı akademik birim
veya kurumdan gelen öğretim elemanları tarafından yürütülüyor olması dikkat çekicidir.
4.2. Öneriler
1. Programda yer alan diğer Geleneksel Türk müziği derslerine dair sağlıklı
değerlendirmeler yapabilmek için dersleri veren öğretim elemanlarının profilleri
araĢtırılabilir.
2. Bu tip araĢtırmalar programda yer alan diğer dersler için de yapılabilir.
3. Derslerdeki akademik baĢarıyı arttırmak için her alana, o alanın uzmanı olan öğretim
elemanlarının görevlendirilmesine özen gösterilebilir.
4. Özellikle köklü ve lisansüstü eğitim tecrübesine sahip müzik eğitimi anabilim
dallarında ihtiyaç olan alanlarda hem kurumun misyonuna ve yapısına hem de alana
hâkim öğretim elemanları yetiĢtirilerek, ortaya çıkan aksaklıkları gidermeye yönelik
çeĢitli çalıĢmalar yapılabilir.
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MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BĠREYSEL ALAN DERSLERĠN
YÖNELĠK MEMNUNĠYET DÜZEYLERĠ (ĠBÜ ÖRNEĞĠ)
Doç. Dr. Ahmet Serkan ECE, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi
Gözde ġENGÜL, Abant Ġzzet Baysal Üniv. Sosyal Bil. Ens. YL Öğrencisi

ÖZET
Müzik öğretmeni adayları lisans öğrenimleri sırasında 3 farklı alanda (öğretmenlik
meslek bilgisi dersleri, alan ve alan eğitimi dersleri, genel kültür dersleri) dersler
almaktadırlar. Mevcut öğretim programına (2006) göre, alan ve alan eğitimi dersleri
kapsamında bulunan bireysel çalgı dersleri, adayın öğrenimi süresince birbirinin devamı
şeklinde oluşturulmuş ve son yarıyılda bireysel çalgı ve öğretimi adını almıştır. Bu
araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının bireysel alan derslerine (bireysel çalgı,
piyano, bireysel çalgı ve öğretimi, piyano ve öğretimi ) ilişkin memnuniyet düzeyleri farklı
alt basamaklarla (öğrenci ilgi ve performansı, dersin işleniş şekilleri, dersin kredi ve
programdaki ağırlıkları, öğretim elemanı ile iletişim, öğretmen yeterlikleri) irdelenerek
incelenmiştir. Çalışma için gerekli veriler, söz konusu dersler ile ilişkilendirilmiş olarak
hazırlanan beşli likert ölçeği temelinde oluşturulmuş ―Bireysel Alan Dersleri Memnuniyet
Anketi‘‘ kullanılarak elde edilmiştir.Elde edilen sonuçlara göre, müzik öğretmen
adaylarının bireysel çalgı eğitimi ve piyano eğitimi almış olmalarından, derslere ait kendi
ilgi ve performanslarından, derslere yönelik yaptıkları çalışmalardan, öğretim
elemanlarının motivasyon sağlama düzeyleri, tutum ve tutarlılıklarından kaynaklanan
memnuniyetleri söz konusu iken; özellikle derslerinin lisans programındaki yeri, kredi,
sayısı ve ağırlıkları konusunda memnun olmadıkları ve olumsuz görüş ortaya koydukları
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bireysel ders, çalgı, memnuniyet, müzik eğitimi
1.GĠRĠġ
En genel tanımıyla müzik eğitimi, bireyin müziksel davranıĢını kendi yaĢantısı yoluyla
amaçlı olarak değiĢtirme veya geliĢtirme sürecidir (Uçan,2005).
Ülkemizde müzik eğitimi veren kurumlar; Devlet Konservatuvarları, Güzel Sanatlar ve
Spor Liseleri (GSSL), Güzel Sanatlar Fakültelerinin müzik/müzikbilim ve müzikoloji
bölümleri ve eğitim fakültelerinin Müzik Eğimi Anabilim Dalları‘dır.
AraĢtırmanın kapsamını oluĢturan üniversitelerin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Eğitimi Anabilim Dallarında, GSSL‘ler ya da diğer lise türlerinden mezun olan
öğrencilerin müzik eğitimini mesleki boyutta ele almaları söz konusudur. Bu kurumlardan
mezun öğrenciler, aldıkları 4 yıllık eğitimin neticesinde müzik öğretmeni ya da tercih
ettikleri alanda müzik sanatının çok farklı alanlarında çalıĢmalarını sürdürmektedirler.
Üniversitelerin Müzik Öğretmenliği Lisans Programı‘nda dersler, alan ve alan eğitimi
dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri olmak üzere 3 kola
ayrılmaktadır ve program, nitelikli bir müzik öğretmeninde bulunması gereken tüm
vasıfların kazandırılması için gerekli derslerden oluĢmaktadır. Bu vasıflar, müzik
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öğretmeni adaylarının yeterli müzik bilgisi birikimine sahip olmaları, müziğin kuramsal
ve uygulamalı boyutlarını oluĢturan alan derslerinde kazandırılmak istenen hedef
davranıĢların gerçekleĢtirilmesi ve öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerinden biri olarak
temel pedagojik yaklaĢımların kazandırılmasıyla iliĢkilidir.
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından oluĢturulan en son Müzik Öğretmenliği Lisans
Programında, ‗‗alan ve alan eğitimi dersleri‘‘nin uygulama boyutunu oluĢturan bireysel
alan dersleri küçük değiĢikliklere uğrayarak 8 yarıyıllık süre içerisinde farklı dağılımlara
uğramıĢtır. Bu dersler1 (Bireysel Çalgı Eğitimi (BÇE), Piyano, Bireysel Ses Eğitimi
(BSE), Bireysel Çalgı ve Öğretimi (BÇÖ), Piyano ve Öğretimi (PÖ), müzik eğitiminde
önemli bir yere sahiptir.
Bireysel alan derslerinin her biri tek kredilik dersler olup, haftada 1 saat
gerçekleĢmektedir. Bu derslerin en önemli ortak yönü ise derslerin sınıfça değil, dersin
adında da yer aldığı gibi ‗‗bireysel‘‘ olarak gerçekleĢtirilmesidir; yani söz konusu dersler
bir öğretim elemanı ve bir öğrenciyle gerçekleĢmektedir. Bireysel alan derslerinde
öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki iliĢki usta-çırak iliĢkisi gibidir.Müzik öğretmeni
adayları, öğretim elemanının yönlendirmeleri sonucu kendisini geliĢtirmektedir. Bu
önemli süreçte, öğretim elemanının son derece titiz bir tutum sergilemesi, ilgili alanda
öğrencilerini motive ediyor olabilmesi, her öğrencinin geliĢmiĢlik düzeyini birbirinden
bağımsız düĢünerek, öğrencilerin seviyelerine uygun çalıĢmalar yaptırabilmesi
gerekmektedir.
Bireysel derslere yönelik geliĢtirilen tutum, müzik öğretmeni adaylarının bu derslerden ne
kadar tatmin olduklarıyla doğrudan ilgili olabilir. Bu noktada, memnuniyet kavramı
üzerinde durmak gerekmektedir. Oliver (1999), memnuniyet kavramını ‗‗bir hizmetin
tatmin edici bir Ģekilde yerine getirildiğine iliĢkin algı‘‘ olarak tanımlamaktadır
(Oliver‘dan aktaran: ġahin, 2009, s.107).
1.2 Problem Durumu
Müzik öğretmeni adaylarının memnuniyetinin karĢılanmasında, sağlıklı bir iletiĢim
ortamının sağlaması en önemli faktörlerden biridir. Buna bağlı olarak, Müzik Eğitimi
Anabilim Dalında görev yapan öğretim elemanlarının büyük bir hassasiyet içinde olmaları
gerekmektedir. Öğrenciler, model aldıkları öğretim elemanlarını yalnızca mesleki yeterlik
bakımından değil, kiĢiliğini oluĢturan tüm özellikler bakımından da yeterli görmek
isteyeceklerdir.
Bireysel Çalgı Eğitimi, Bireysel Çalgı ve Öğretimi, Piyano, Piyano ve Öğretimi ve
Bireysel Ses Eğitimi gibi bire bir gerçekleĢen derslerde öğretmen- öğrenci iletiĢimi daha
çok dikkat gerektiren husus olarak karĢımıza çıkmaktadır.
VarıĢ (1988)‘a göre, öğretmenin düĢünsel tutumu, duygusal tepkileri, çeĢitli alıĢkanlıkları,
ve bunların yanında kiĢiliği öğrenciyi etkilemektedir. Çoğu zaman öğrenci, öğretmenin
anlattığı konudan çok konuya yaklaĢımına dikkat etmekte ve olayları yorumlama
biçiminden etkilenmektedir (VarıĢ‘tan aktaran:Tufan ve Güdek, 2008, s.28-29).
1

Sözkonusu
derslere
ait
krediler-saatler
ve
dönemlere
ait
detay
http://www.yok.gov.tr/content/view/16/52 Öğretmen yetiĢtirme ve eğitim fakülteleri, syf:222

için
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Bireysel ders öğretim elemanlarının, alanlarında yeterli ve bilgi sahibi olmaları
gerekmektedir. Bu durumu bireysel çalgı eğitimi kapsamında yorumlayan Çilden (2006)‘e
göre, öğretilen çalgıyla ilgili temel tekniklerin öğretmen tarafından çok iyi bilinmesi ve
öğrenciye çok iyi aktarılıp öğretilmesi için gerekli bütün çalıĢmaların sabırla ve ısrarla
yapılması ve yaptırılması, bunun için gerekli olan çalıĢma programlarının öğrenciye göre
düzenlenmesi, kontrollerinin yapılması gerekmektedir (s.543).
Bireysel alan derslerine yönelik memnuniyeti etkileyen faktörler, temelde müzik
öğretmeni adayının kendisinden ya da öğretim elemanından kaynaklı olabileceği gibi;
yaratılan çalıĢma koĢulları ve bireysel alan derslerinin haftalık lisans programındaki
yerleri de memnuniyet düzeyini olumlu ya da olumsuz etkileyebilir.Bazı kiĢisel
faktörlerin de (sınıf, yaĢ, cinsiyet ve sosyo-ekonomik koĢullar) mevcut durumda pay
sahibi olabileceği düĢünülmektedir. Bu çerçevede araĢtırma problemi,
‗‗Müzik Öğretmeni adaylarının bireysel alan derslerine yönelik memnuniyet düzeyleri
nelerdir?‘‘ Ģeklinde tanımlanmıĢtır.
1.4 Alt Problemler
1-Müzik öğretmeni adaylarının Bireysel Çalgı Eğitimi dersine iliĢkin (öğrenci ilgi ve
performansı, dersin işleniş şekilleri, dersin kredi ve programdaki ağırlıkları, öğretim
elemanı ile iletişim, öğretmen yeterlilikleri) memnuniyet düzeyleri ve görüĢleri nelerdir?
2-Müzik öğretmeni adaylarının Piyano dersine iliĢkin (öğrenci ilgi ve performansı, dersin
işleniş şekilleri, dersin kredi ve programdaki ağırlıkları, öğretim elemanı ile iletişim,
öğretmen yeterlilikleri) memnuniyet düzeyleri ve görüĢleri nelerdir?2
1.5 Amaç
Bu araĢtırmanın amacı Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi‘nde okumakta
olan müzik öğretmeni adaylarının bireysel derslere yönelik memnuniyet düzeylerini ve bu
derslere iliĢkin görüĢlerini ortaya çıkarmaktır.
1.6 Önem
GeniĢ kapsamlı bir literatür taraması sonucunda, öğrenci memnuniyetini konu alan pek
çok araĢtırmaya ulaĢılmıĢtır; ancak araĢtırmacıların müzik alanında yaptıkları
çalıĢmalarda bireysel derslere yönelik öğrenci memnuniyetinin incelendiği araĢtırmalara
rastlanamamıĢtır. Bu durum, müzik eğitimi için önemli bir eksiklik olarak görülmektedir.
Yapılan araĢtırma, öğrenci memnuniyetinin eğitimdeki önemini vurgulamak ve müzik
eğitiminde çok önemli bir yeri olan bireysel alan derslerinin müzik öğretmeni adaylarının
gözüyle değerlendirilmesi bakımından önem taĢımaktadır.
2.ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR
Eğitim alanında yapılan çalıĢmalarda genellikle yönetici ve öğretmenlerin görüĢlerine yer
verilmiĢ, öğrenciler ise sadece öğrenip öğrenmedikleri sorgulanan ya da baĢarılarında bir
geliĢme olup olmadığı izlenen denekler gibi kullanılmıĢtır. Fakat okul örgütü içindeki en
önemli unsurlardan biri öğrencilerdir. Bu nedenle öğrencilerin de okul örgütüne iliĢkin
2

Bireysel Çalgı Eğitimi ve Piyano derslerinin 7 dönem boyunca sürmesi nedeniyle
sadece bu iki ders araĢtırma kapsamına dahil edilmiĢtir. Bireysel Ses Eğitimi, Bireysel
Çalgı ve Öğretimi, Piyano ve Öğretimi gibi dersler incelenmemiĢtir.
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görüĢlerine önem verilmelidir. Çünkü öğrencilerin yaĢamının büyük bir bölümü okullarda
geçmektedir ve okulların öncelikli varlık sebebi öğretmen ve yöneticiler değil, öğrenciler
ve toplumdur (ġiĢman ve Turan‘dan aktaran: Yılmaz ve Bökeoğlu, 2006).
Karatzias, Power ve Swanson (2001)‘un aktardığına göre, okul memnuniyeti ile
öğrencilerin okula olan bağlılıkları, motivasyonları, eğitimsel değerleri kabullenmeleri
arasında pozitif iliĢki bulunmaktadır (Karatzias vd.‘den aktaran: Argon ve Kösterelioğlu,
2009, s.46).
Öğrenci memnuniyetini belirleme yaklaĢımı doğrudan öğrencilerin katkılarıyla yönetimin
iyileĢtirmelerde bulunmasını sağlayan veri toplama, raporlama ve uygulama döngüsü
olarak görülmeli ve Ģu temel ilkeler çerçevesinde iĢletilmelidir: 1-Örgüt çevresi
öğrenmeyi etkiler. 2-Öğrencilerin görüĢleri önemlidir. 3-Öğrenciler yüksek öğretimin en
kilit paydaĢı olarak görülmelidir. 4-Öğrenci memnuniyeti yaklaĢımı sadece yönetim için
tasarlanmıĢ bir bilgilendirme aracı değildir.
Öğrenciler kendileri ile ilgili önemli konularda, öğretim üyelerinin öğrenciler için önemli
olduğunu düĢündüklerinden farklı olarak çok daha detaylı bilgi verirler (Harvey‘den
aktaran: ġahin, 2009, s.107-108).
Uzgören ve diğerleri, 721 öğrenciyle yaptıkları çalıĢmada, öğrenci memnuniyetini
etkileyebilecek tüm unsurları (yaĢ, cinsiyet, gelir, sosyal sınıf vs.) dikkate almıĢ ve
çalıĢmada öğrencilerin üniversite memnuniyet düzeyini % 72 olarak belirlemiĢlerdir
(Uzgören vd.‘den aktaran: Saydan, 2008, s.67-68).
Cansaran (2004), araĢtırmasında, öğrenci memnuniyetini olumlu yönde etkileyen en
önemli faktörün öğretim elemanı-öğrenci iletiĢimi olduğu saptamıĢtır.Memnuniyet
düzeyini olumsuz etkileyen bir diğer sorun da öğretim elemanlarının bazı branĢlarda
yetersiz olmasıdır.
Öğretmenin öğrenciyle olan diyaloğu, öğrenci açısından büyük önem taĢımaktadır.
Öğrenciye yöneltilen her ileti, öğretmenin onun hakkındaki duygu ve düĢüncelerini ortaya
koymaktadır.Bu nedenle öğretmenin öğrenciyle konuĢma stili, paylaĢtıkları iliĢki üzerinde
yapıcı etkiler oluĢturabildiği gibi, yıkıcı etkiler de yaratabilir. (Ömür, 1998a,s.66)
Ömür
(1998b),
araĢtırmasında
örneklemini
piyano
eğitimcileri
olarak
belirlemiĢtir.Örneklem grubu, öğretmen faktörünün öğrenci motivasyonunu etkileyen en
önemli faktör olarak belirlemiĢtir.Buna ek olarak, öğretim elemanlarının büyük
çoğunluğu, piyano eğitiminde pedagojinin önemi ve gerekliliğine inanmaktadırlar.
Yöndem ve Yöndem‘in (2001) yaptığı çalıĢmada, sınıf seviyesinin formasyon derslerine
iliĢkin tutumu etkileyebileceği düĢünülmüĢtür. Son sınıf öğrencileri, 2. ve 3. sınıf
öğrencilerine nazaran daha olumlu bir tutum sergilemiĢlerdir.AraĢtırmada ; formasyon
derslerinin gereksizliği, derslere ilgi duyulmadığı gibi tutum açısından genel bir
olumsuzluğa rağmen, ağırlık daha çok derslerin veriliĢi ve öğretim elemanlarına iliĢkin
tutumların olumsuzluğu yönünde yoğunlaĢmıĢtır.Bu araĢtırmaya paralel olarak, Sağlam
(2008), yaptığı araĢtırmada,öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının sınıf
düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna varmıĢtır.
Kılınçer (2009), 10 GSSL‘de öğrencilerin piyano dersine yönelik tutumlarını
araĢtırmıĢtır.AraĢtırmada, kız öğrencilerin erkek öğrencilere nazaran piyano dersine
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yönelik daha olumlu bir tutum geliĢtirdiği; ancak örnekleme dahil olan grubun büyük
çoğunluğunun piyano eğitimi almaktan memnun oldukları sonucuna varmıĢtır.
Canakay (2006), yaptığı araĢtırmada, müzik teorisi gibi teorik derslerin haftalık ders
saatlerinin ve öğretim programı içerisindeki süresinin artması gerektiği görüĢüne varmıĢtır
(s.307).
Küpana‘ya göre (2008), 1 dönemi ve haftada 1 saati kapsayan ‗‗Piyano ve Öğretimi‘‘
dersi, piyano pedagojisine yönelik yeterlilikleri müzik öğretmeni adaylarına
kazandıramamaktadır.AraĢtırmacı, ‗‗piyano ve öğretimi‘‘ ders saatinin artırılması
gerektiğini savunmaktadır (s. 69).
Karkın, Kodak ve Gençel (2006), araĢtırmalarında, müzik öğretmeni adaylarının %
51‘inin Müzik Öğretmenliği Lisans Programı‘nı öğretmen yetiĢtirme açısından yetersiz
bulduğu, % 80‘ inin müzik öğretmeni yetiĢtiren kurumlardaki fiziksel olanakları yetersiz
bulduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır.
Çevik (2004) bir çalıĢmasında müzik öğretmeni adaylarının, bir araĢtırma merkezi, kayıt,
arĢiv ve müzikle ilgili kaynakların bulunabileceği bir kütüphanenin oluĢturulması,
programda yer alan dersler dıĢında seminer, sempozyum ve panellerle öğretmenlik
formasyonunu geliĢtiren aktivitelere yer verilmesini, ayrıca öğretim elemanı-öğrenci
iliĢkilerinin sağlıklı, demokratik ve eĢitlikçi olması gibi beklentilerde bulunduklarını ifade
etmektedirler.
3.YÖNTEM
3.1 AraĢtırmanın Modeli
Bu araĢtırma, müzik eğitimi anabilim dallarında eğitim gören müzik öğretmeni
adaylarının bireysel alan derslerindeki memnuniyet düzeylerini yansıtması bakımından
betimsel araĢtırma modelinde bir tarama çalıĢması niteliğindedir.
Betimsel araĢtırmalar, verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir Ģekilde
tanımlar. Eğitim alanındaki araĢtırmada, en yaygın betimsel yöntem tarama çalıĢmasıdır,
çünkü araĢtırmacılar bireylerin, grupların ya da (bazen) fiziksel ortamların (okul gibi)
özelliklerini (yetenekler, tercihler, davranıĢlar vb.) özetler. Olgunun tanımlanması tüm
araĢtırma gayretlerinin baĢlangıç noktasıdır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve
Demirel, 2009, s.21).
3.2 ÇalıĢma Grubu
AĠBÜ. Eğit. Fak. Müzik Eğitimi ABD. lisans öğrencileri olarak belirlemiĢtir.
Tablo 1: ÇalıĢma grubunu temsil eden müzik öğretmeni adaylarının cinsiyet ve sınıf
dağılımının yüzde ve frekans tablosu
SINIFLAR

1

2

3

4

TOPLAM

Cinsiyet

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Kız

8

10

17

22

13

16

11

14

49

62

Erkek

6

8

5

6

9

11

10

13

30

38

TOPLAM

14

18

22

28

22

27

21

27

79

100
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Tablo 1‘de belirtilen ve çalıĢma grubunu temsil eden müzik öğretmeni adaylarının
cinsiyet ve sınıf dağılımına bakıldığında araĢtırma grubunun mevcudu 79 iken; bu sayıyı
oluĢturan kız öğrencilerin toplamı 49, erkek öğrencilerin toplamı 30‘dur.Tabloya göre,
araĢtırmaya dahil olan kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerden fazladır sonucuna
ulaĢılmaktadır.
3.3 Veri Aracının Özellikleri
Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıĢtır. Aiken (1997), kiĢisel özellikler, ilgiler,
tutumlar gibi özellikleri ölçmek için geliĢtirilen araçlara envanter, anket, ölçek, test,
tarama, ,indeks, gösterge gibi isimlerin verilebildiğini belirtmektedir. Yazar‘a göre,
önemli olan araçların isimlerinin ne olduğu değil, amaçlarının ne olduğudur. Diğer veri
toplama tekniklerine (görüĢme, gözlem) göre farklı bölgelerden çok daha büyük gruplara
hızla uygulama olanağının olması ve maliyetinin daha düĢük olması gibi avantajları vardır
(Aiken‘den aktaran: Büyüköztürk vd., 2009, s.123).
GeliĢtirilen anketteki bazı maddeleri oluĢturan ifadeler; ġahin (2009) tarafından
geliĢtirilen, Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği‘nden (EFÖMÖ) yararlanılarak
hazırlanmıĢtır. Veri aracı geliĢtirme sürecinde, internet yoluyla araĢtırmacının iletiĢim
bilgilerine ulaĢılmıĢ ve araĢtırmacının geliĢtirdiği ölçekteki bazı ifadelerinin kullanım izni
istenmiĢtir. AraĢtırmacının izni sonucunda söz konusu maddeler (14., 15., ve 16.
maddeler) dahil edilmiĢtir. Anket, beĢli Likert ölçeği baz alınarak hazırlanmıĢ ve 1=hiç
memnun değilim, 2=az memnunum, 3=orta düzeyde memnunum, 4=memnunum, 5=çok
memnunum Ģeklinde derecelendirilmiĢtir.
Sınıf dağılımlarındaki eĢitlik göz önünde bulundurularak öncelikle 16 kiĢilik gruba ön
uygulama yapılmıĢtır. Açık uçlu sorulardan gelecek cevaplar doğrultusunda anket
sorularının geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Söz konusu sorulara verilen cevaplar neticesinde,
ankette herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek duyulmamıĢtır.
Bireysel Çalgı Eğitimi ve Piyano dersi memnuniyet anketini oluĢturmada soruların
dağılımında 5 temel kriter (basamak) göz önünde bulundurulmuĢ olup, ankette ayrıca bir
gruplamaya gidilmemiĢtir. Bu bölümde elde edilen veriler sunulurken, 1. ve 2. alt
problemde yer alan 5 ayrı alt kriter (basamak), ayrı sonuçlar ve tablolar Ģeklinde
verilmiĢtir: 1. Öğrencinin kendi ilgi ve performansı, 2. Dersin iĢleniĢ Ģekilleri, 3. Dersin
kredileri ve programdaki ağırlıkları, 4. Öğretim elemanı ile iletiĢim, 5.Öğretmen
yeterlilikleri.
Elde edilen veriler bulgularda yorumlanırken, ölçekteki ―hiç memnun değilim -orta
düzeyde memnunum - çok memnunum‖ ifadelerine göre açıklanmıĢ, sonuç ve tartıĢma
bölümünde ise, araĢtırma sorularına ait alt basamakların her maddesinde, yığılmanın en
fazla olduğu ifadeler BÇE ve Piyano dersleri karĢılaĢtırılarak verilmiĢtir.
4.BULGULAR VE YORUM
1-Müzik öğretmeni adaylarının Bireysel Çalgı Eğitimi dersine iliĢkin (öğrenci ilgi ve
performansı, dersin işleniş şekilleri, dersin kredi ve programdaki ağırlıkları, öğretim
elemanı ile iletişim, öğretmen yeterlilikleri) memnuniyet düzeyleri ve görüĢleri nelerdir?
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M.
no

Çok
memnunum

Memnunum

Orta düzeyde
memnunum

Maddeler

Az
memnunum

Hiç memnun
değilim

4.1 Müzik Öğretmeni Adaylarının BÇE Dersi Memnuniyet Düzeyleri
Tablo 4a: Müzik öğretmeni adaylarının BÇE dersine yönelik kendi ilgilerinden ve
performanslarından duydukları memnuniyet düzeylerine ait yüzde ve frekans
tablosu

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

1

Bireysel çalgı eğitimi almaktan

2

3

4

5

6

8

21

26

46

58

2

BÇE dersindeki geliĢimimden

12

15

5

7

13

16

36

46

13

16

3

Enstrümanımı
becerimden

6

8

7

9

28

35

25

32

13

16

4

BÇE dersine olan ilgimden

7

9

11

14

13

16

33

42

15

19

5

BÇE dersine yönelik yaptığım
çalıĢmalardan

8

10

11

14

23

29

28

36

9

11

çalmadaki

1. maddede yer alan ‗‗bireysel çalgı eğitimi almaktan‘‘ ifadesine 79 kiĢilik grubun %58‘i
‗‗çok memnunum‘‘, %8‘i ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘, %3‘ü ‗‗hiç memnun değilim‘‘
yanıtını vermiĢtir. Buna göre, müzik öğretmeni adaylarının büyük çoğunluğunun bireysel
çalgı eğitimi almaktan memnun oldukları sonucuna ulaĢılmaktadır. 2. maddeyi oluĢturan
‗‗BÇE dersindeki geliĢimimden‘‘ ifadesine müzik öğretmeni adaylarının %16‘sı ‗‗çok
memnunum‘‘, %16‘sı ‗‗ orta düzeyde memnunum‘‘, %15‘i ‗‗hiç memnun değilim‘‘
olarak yanıtını vermiĢtir. 3. maddede müzik öğretmeni adaylarına enstrüman çalmadaki
becerilerinden duydukları memnuniyet düzeyleri sorulmuĢtur.%16 oranında ‗‗çok
memnunum‘‘, %35 oranında ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘, %8 oranında ise ‗‗hiç memnun
değilim‘‘ yanıtı alınmıĢtır. 4. maddede müzik öğretmeni adaylarının BÇE dersine olan
ilgilerinden kaynaklı memnuniyet düzeyleri sorulmuĢtur. Müzik öğretmeni adaylarının
%19‘u ‗‗çok memnunum‘‘, %16‘sı ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘, %9‘u ise ‗‗hiç memnun
değilim‘‘ görüĢünü bildirmiĢtir. BÇE dersine yönelik yaptıkları çalıĢmalardan kaynaklı
memnuniyet düzeyinin sorulduğu 5. maddede, müzik öğretmeni adaylarının %11‘i ‗‗çok
memnunum‘‘, %29‘u ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘, %10‘u ise ‗‗hiç memnun değilim‘‘
yanıtını vermiĢtir.
Tablo 4b‘nin 6. maddesine göre, müzik öğretmeni adaylarının %9‘u BÇE dersinde
uygulanan yöntem ve tekniklerden hiç memnun değilken, %29‘u ‗‗orta düzeyde
memnunum‘‘, %19‘u da ‗‗çok memnunum‘‘ Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir.
Anketin 7. maddesinde, ‗‗BÇE dersindeki kazanımlarından‘‘ ifadesine müzik öğretmeni
adaylarının %11‘i ‗‗hiç memnun değilim‘‘, %26‘sı ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘, %20‘si
ise ‗‗çok memnunum‘‘ yanıtını vermiĢtir.
Müzik öğretmeni adaylarının BÇE dersine yönelik sorularının cevaplanabilmesinden
duydukları memnuniyet düzeylerinin ölçülmesinde, %29 oranında ‗‗çok memnunum‘‘,
%22 oranında da ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘ yanıtı alınmıĢtır.%6‘lık kesim ise bu
ifadeye ‗‗hiç memnun değilim‘‘ yanıtını vermiĢtir.
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M.
no

Çok
memnunum

Memnunum

Orta düzeyde
memnunum

Maddeler

Az
memnunum

Hiç memnun
değilim

Tablo 4b: Müzik öğretmeni adaylarının BÇE dersinin iĢleniĢ Ģekillerinden
duydukları memnuniyet düzeylerine ait yüzde ve frekans tablosu

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

6

BÇE dersinde uygulanan yöntem
ve tekniklerden

7

9

6

8

23

29

28

35

15

19

7

BÇE dersindeki kazanımlarımdan

9

11

8

10

20

26

26

33

16

20

5

6

6

8

17

22

28

35

23

29

12

15

6

8

21

27

24

30

16

20

10

13

13

16

17

22

27

34

12

15

10

13

15

19

19

24

26

33

9

11

8
9
10
11

BÇE dersine yönelik sorularımın
cevaplanabilmesinden
BÇE dersinin seviyeme uygun
olarak gerçekleĢtirilebilmesinden
BÇE dersinde teknik çalıĢmalara
ayrılan zamandan
BÇE dersinde eser seslendirme
çalıĢmalarına ayrılan zamandan

‗‗BÇE dersinin seviyeme uygun olarak gerçekleĢtirilebilmesinden‘‘ ifadesine müzik
öğretmeni adaylarının % 15‘i ‗‗hiç memnun değilim‘‘ yanıtını verirken, % 27‘si ‗‗orta
düzeyde memnunum‘‘ , % 20‘si ‗‗çok memnunum‘‘ Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir.
BÇE dersinde teknik çalıĢmalara ayrılan zamandan müzik öğretmeni adaylarının % 15‘i
çok memnun, %22‘si orta düzeyde memnun, % 13‘ü ise hiç memnun değildir.
Müzik öğretmeni adaylarına BÇE dersinde eser seslendirme çalıĢmalarına ayrılan
zamandan duydukları memnuniyet düzeyleri sorulduğunda, %11‘lik kesim ‗‗çok
memnunum‘‘, % 24‘lük kesim ise ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘ görüĢünde birleĢmiĢtir.
Söz konusu ifadeye % 13 oranında ‗‗hiç memnun değilim‘‘ yanıtı verilmiĢtir.

M.
no
12

BÇE
dersine
haftalık
programında ayrılan süreden

13

BÇE dersinin kredisinden

ders

Çok
memnunum

Memnunum

Orta düzeyde
memnunum

Maddeler

Az
memnunum

Hiç memnun
değilim

Tablo 4c:Müzik öğretmeni adaylarının BÇE dersinin lisans programındaki yeri ve
ağırlıklarına iliĢkin duydukları memnuniyet düzeylerine ait yüzde ve frekans tablosu

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

25

32

21

27

23

29

9

1

1

1

38

48

16

20

11

14

8

0

6

8

Tablo 4c‘de, 12. maddede yer alan ‗‗BÇE dersine haftalık ders programında ayrılan
süreden‘‘ ifadesine, müzik öğretmeni adaylarının %1‘i ‗‗çok memnunum‘‘, %29‘u da
‗‗orta düzeyde memnunum‘‘ yanıtını verirken, büyük bir çoğunluğu oluĢturan %32‘si
‗‗hiç memnun değilim‘‘ yanıtını vermiĢtir.
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Müzik öğretmeni adaylarına BÇE dersinin kredisinden memnun olup olmadıkları
sorulduğunda da yine %48 gibi büyük bir oranla ‗‗hiç memnun değilim‘‘ sonucuna
ulaĢılmıĢtır. Müzik öğretmeni adaylarının %14‘ü bu ifadeye ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘,
%8‘i ise ‗‗çok memnunum‘‘ yanıtını vermiĢtir.

M.
no
14
15
16

BÇE dersi öğretmenimin bana
olan tutumundan
BÇE
dersi
öğretmenimin
tutarlılığından
BÇE
dersi
öğretmenimin
objektifliğinden

Çok
memnunum

Memnunum

Orta düzeyde
memnunum

Az
memnunum

Maddeler

Hiç memnun
değilim

Tablo 4d: Müzik öğretmeni adaylarının BÇE dersi öğretim elemanları ile iletiĢimleri
ve iliĢkilerinden kaynaklı memnuniyet düzeylerine ait yüzde ve frekans tablosu

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

6

8

6

8

13

16

24

30

30

38

7

9

4

5

11

14

23

29

34

43

5

6

7

9

9

11

27

34

31

40

Tablo 4d‘nin 14. maddesine göre, müzik öğretmeni adaylarının %38‘i BÇE dersi öğretim
elemanının kendisine olan tutumundan çok memnun, %16‘sı ise orta düzeyde
memnundur. Bu ifadeye % 8 oranında ‗‗hiç memnun değilim‘‘ cevabı alınmıĢtır.
15. maddede ‗‗BÇE dersi öğretmenimin tutarlılığından‘‘ ifadesine müzik öğretmeni
adaylarının %43‘ü ‗‗çok memnunum‘‘, %14‘ü de ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘ Ģeklinde
görüĢ bildirmiĢ, sadece % 9 oranında ‗‗hiç memnun değilim‘‘ yanıtı verilmiĢtir.
Müzik öğretmeni adaylarının BÇE dersi öğretim elemanlarının objektifliğinden
duydukları memnuniyet düzeylerinin araĢtırılmasında, % 6 oranında ‗‗hiç memnun
değilim‘‘, % 11 oranında ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘, %40 gibi yüksek bir oranla da
‗‗çok memnunum‘‘ yanıtı verilmiĢtir.

M.
no
17
18
19

BÇE
dersi
öğretmenimin
motivasyon sağlama becerisinden
BÇE dersi öğretmenimin öğretme
becerisinden
BÇE
dersi
öğretmenimin
alanındaki bilgi düzeyinden

Çok
memnunum

Memnunum

Orta düzeyde
memnunum

Maddeler

Az
memnunum

Hiç memnun
değilim

Tablo 4e: Müzik öğretmeni adaylarının BÇE dersi öğretim elemanlarının
alanlarındaki bilgi birikimleri ve öğretmen yeterliliklerinden kaynaklı memnuniyet
düzeylerine ait yüzde ve frekans tablosu

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

8

10

9

11

17

22

19

24

26

33

4

5

9

11

14

18

23

29

29

37

2

3

5

6

10

13

28

35

34

43
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Tablo 4e‘de 17. maddeye göre, müzik öğretmeni adaylarının %10‘u BÇE dersi öğretim
elemanının motivasyon sağlama becerisinden hiç memnun değilken, %22‘lik kesim orta
düzede memnun ve %33‘lük kesim çok memnundur.
18. maddede, ‗‗BÇE dersi öğretmenimin öğretme becerisinden‘‘ ifadesine %37 oranında
‗‗çok memnunum‘‘, %18 oranında ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘, %5 oranında da ‗‗hiç
memnun değilim‘‘ yanıtı gelmiĢtir.
19. maddeye göre, müzik öğretmeni adaylarının %43‘ü BÇE dersi öğretmenlerinin
alanlarındaki bilgi düzeyinden çok memnun, %13‘ü orta düzeyde memnun,%3‘ü hiç
memnun değildir.
2-Müzik öğretmeni adaylarının Piyano dersine iliĢkin (öğrenci ilgi ve performansı, dersin
işleniş şekilleri, dersin kredi ve programdaki ağırlıkları, öğretim elemanı ile iletişim,
öğretmen yeterlilikleri) memnuniyet düzeyleri ve görüĢleri nelerdir?
4.2 Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Dersi Memnuniyet Düzeyleri

M.
no

Çok
memnunum

Memnunum

Orta düzeyde
memnunum

Az
memnunum

Maddeler

Hiç memnun
değilim

Tablo 5a:Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine yönelik kendi ilgilerinden ve
performanslarından duydukları memnuniyet düzeylerine ait yüzde ve frekans
tablosu

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

1

Piyano eğitimi almaktan

4

5

3

4

10

13

19

24

43

54

2

Piyano dersindeki geliĢimimden

7

9

3

4

13

16

27

34

29

37

3

Piyano çalmadaki becerimden

5

6

11

14

21

27

23

29

19

24

4

Piyano dersine olan ilgimden

5

6

10

13

19

24

22

28

23

29

5

Piyano dersine yönelik yaptığım
çalıĢmalardan

8

10

15

19

23

29

18

23

15

19

Tablo 5a‘ya göre, 1.maddede geçen ‗‗Piyano eğitimi almaktan‘‘ ifadesine müzik
öğretmeni adaylarının %54‘ü ‗‗çok memnunum‘‘, %13‘ü ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘
yanıtını vermiĢlerdir.‗‗Hiç memnun değilim‘‘ diyen müzik öğretmeni adayları yalnızca
%5‘lik kesimi oluĢturmaktadır.
Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersindeki geliĢimlerinden duydukları memnuniyetin
araĢtırılmasında, %9 oranında ‗‗hiç memnun değilim‘‘, %16 oranında ‗‗orta düzeyde
memnunum‘‘ ve %37 oranında da ‗‗çok memnunum‘‘ sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Tablo 5a‘nın 3. Maddesinde yer alan ‗‗piyano çalmadaki becerimden‘‘ ifadesine müzik
öğretmeni adaylarının %24‘ü ‗‗çok memnunum‘‘, %27‘si ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘
Ģeklinde yanıt vermiĢtir.‗‗Hiç memnun değilim‘‘ Ģeklinde görüĢ bildirenler %6‘lık kesimi
oluĢturmaktadır.
Müzik öğretmeni adaylarının %29‘u piyano dersine olan ilgilerinden çok memnundur.
Söz konusu 4. maddeye ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘ Ģeklinde görüĢ bildirenlerin oranı
%24, ‗‗hiç memnun değilim‘‘ Ģeklinde görüĢ bildirenlerin oranı %6‘dır.
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5. maddede müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine yönelik yaptıkları çalıĢmalardan
ne kadar memnun oldukları sorulmuĢtur.%10 oranında ‗‗hiç memnun değilim‘‘, %29
oranında ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘, %19 oranında da ‗‗çok memnunum‘‘ sonucuna
ulaĢılmıĢtır.

M.
no
6
7
8
9
10
11

Piyano
dersinde
uygulanan
yöntem ve tekniklerden
Piyano
dersindeki
kazanımlarımdan
Piyano
dersine
yönelik
sorularımın
cevaplanabilmesinden
Piyano dersinin seviyeme uygun
olarak gerçekleĢtirilebilmesiden
Piyano
dersinde
teknik
çalıĢmalara ayrılan zamandan
Piyano dersinde eser seslendirme
çalıĢmalarına ayrılan zamandan

Çok
memnunum

Memnunum

Orta düzeyde
memnunum

Hiç memnun
değilim

Maddeler

Az memnunum

Tablo 5b: Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersinin iĢleniĢ Ģekillerinden
duydukları memnuniyet düzeylerine ait yüzde ve frekans tablosu

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

5

6

10

13

18

23

26

33

20

25

6

7

12

15

18

23

22

28

21

27

7

9

9

11

9

11

25

32

29

37

7

9

12

15

10

13

23

29

27

34

7

9

13

16

18

23

19

24

22

28

7

9

16

20

16

20

21

27

19

24

Tablo 5b‘nin 6. maddesinde yer alan ‗‗piyano dersinde uygulanan yöntem ve
tekniklerden‘‘ ifadesinde, müzik öğretmeni adaylarının %6‘sı ‗‗hiç memnun değilim,
%23‘ü ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘, %25‘i de ‗‗çok memnunum‘‘ görüĢüne yer vermiĢtir.
7. maddeden elde edilen bulgulara göre, müzik öğretmeni adaylarının %27‘si piyano
dersindeki kazanımlarından çok memnun, %23‘ü orta düzeyde memnun, %7‘si ise hiç
memnun değildir.
Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine yönelik soruların cevaplanabilmesi
durumundan duydukları memnuniyet düzeylerinin araĢtırılmasında, %37‘lik kesim ‗‗çok
memnunum‘‘, %11‘i ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘, %9‘u ise ‗‗hiç memnun değilim‘‘
Ģeklinde görüĢ belirtmiĢtir.
9. maddeye göre, müzik öğretmeni adaylarının %9‘u piyano dersinin seviyelerine uygun
olarak gerçekleĢtirilebilmesinden memnun değilken, ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘
seçeneğinde birleĢenlerin oranı %13, ‗‗çok memnunum‘‘ seçeneğinde birleĢenlerin oranı
ise %34‘tür.
10. maddeye göre müzik öğretmeni adaylarının % 28‘i piyano dersinde teknik çalıĢmalara
ayrılan zamandan çok memnun, %23‘ü orta düzeyde memnun, %92u ise hiç memnun
değildir.
Piyano dersinde eser seslendirme çalıĢmalarına ayrılan zamandan kaynaklı memnuniyet
düzeyleri ölçülmek istendiğinde de, müzik öğretmeni adaylarının %9‘unun hiç memnun
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olmadığı, % 20‘sinin orta düzeyde memnuniyet duyduğu, %24‘ünün ise çok memnun
olduğu sonucuna varılmıĢtır.

M.
no

Çok memnunum

Memnunum

düzeyde
Orta
memnunum

Maddeler

Az memnunum

memnun
Hiç
değilim

Tablo 5c: Müzik öğretmeni adaylarının BÇE dersinin lisans programındaki yeri ve
ağırlıklarına iliĢkin duydukları memnuniyet düzeylerine ait yüzde ve frekans tablosu

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

12

Piyano dersine haftalık ders
programında ayrılan süreden

30

38

24

30

11

14

10

13

4

5

13

Piyano dersinin kredisinden

36

46

13

16

15

19

7

9

8

10

Tablo 5c‘nin 12. maddesinde yer alan ifadede, müzik öğretmeni adaylarına piyano dersine
haftalık ders programında ayrılan süreden duydukları memnuniyet sorulmuĢtur.%38‘lik
kesim ‗‗hiç memnun değilim‘‘, %14‘lük kesim ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘ Ģeklinde
görüĢ bildirirken, yalnızca %5 oranında ‗‗çok memnunum‘‘ yanıtını verilmiĢtir.
13. maddeye göre, müzik öğretmeni adaylarının %46‘sı piyano dersinin kredisinden hiç
memnun olmadıklarını belirtirken, %19 oranında ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘, %10
oranında da ‗‗çok memnunum‘‘ yanıtı verilmiĢtir.

M.
no
14
15
16

Piyano dersi öğretmenimin
bana olan tutumundan
Piyano dersi öğretmenimin
tutarlılığından
Piyano dersi öğretmenimin
objektifliğinden

Çok
memnunum

Memnunum

Orta düzeyde
memnunum

Az memnunum

Maddeler

Hiç memnun
değilim

Tablo 5d: Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersi öğretim elemanları ile
iletiĢimleri ve iliĢkilerinden kaynaklı memnuniyet düzeylerine ait yüzde ve frekans
tablosu

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

6

7

4

5

10

13

18

23

41

52

3

4

8

10

10

13

19

24

39

49

3

4

10

13

8

10

19

24

39

49

Tablo 5d‘ye göre, 14. maddede ‗‗piyano dersi öğretmenimin bana olan tutumundan‘‘
ifadesine müzik öğretmeni adaylarının %52‘si ‗‗çok memnunum‘‘, %10‘u ‗‗orta düzeyde
memnunum‘‘ yanıtını vermiĢtir. Müzik öğretmeni adaylarının %7‘si ise piyano dersi
öğretim elemanının kendilerine olan tutumundan hiç memnun değildir.
‗‗Piyano dersi öğretmenimin tutarlılığından‘‘ ifadesinde müzik öğretmeni adaylarının
%49‘u ‗‗çok memnunum‘‘, %13‘ü ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘, %4‘ü ise ‗‗hiç memnun
değilim‘‘ görüĢüne yer vermiĢtir.
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Tablo 5d‘nin son maddesi olan 16. maddede ise, müzik öğretmeni adaylarının %49‘unun
piyano dersi öğretim elemanının objektifliğinden çok memnun, %10‘unun orta düzeyde
memnun, %4‘ünün ise hiç memnun olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.

M.
no
17
18
19

Piyano
dersi
öğretmenimin
motivasyon sağlama becerisinden
Piyano
dersi
öğretmenimin
öğretme becerisinden
Piyano
dersi
öğretmenimin
alanındaki bilgi düzeyinden

Çok
memnunum

Memnunum

Orta düzeyde
memnunum

Az
memnunum

Maddeler

Hiç memnun
değilim

Tablo 5e: Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersi öğretim elemanlarının
alanlarındaki bilgi birikimleri ve öğretmen yeterliliklerinden kaynaklı memnuniyet
düzeylerinin yüzde ve frekans dağılımı

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

4

5

8

10

8

10

19

24

40

51

1

1

9

11

8

10

21

27

40

51

_

_

6

7

7

9

17

22

49

62

Tablo 5e‘nin 17. maddesinde, piyano dersi öğretim elemanının motivasyon sağlama
becerisi konusunda öğrenci memnuniyeti incelendiğinde, müzik öğretmeni adaylarının
%5‘inin bu ifade için ‗‗hiç memnun değilim‘‘, %10‘unun ‗‗orta düzeyde memnunum‘‘, %
51‘inin ise ‗‗çok memnunum‘‘ Ģeklinde görüĢ bildirdiği sonucuna varılmıĢtır.
18. maddede ‗‗Piyano dersi öğretmenimin öğretme becerisinden‘‘ ifadesine müzik
öğretmeni adaylarının yine %51‘i ‗‗çok memnunum‘‘ derken, ‗‗orta düzeyde
memnunum‘‘ seçeneğinde birleĢenlerin oranı %10, ‗‗hiç memnun değilim‘‘ diyenlerin
oranı ise sadece %1‘dir.
Tablo 5e‘nin son maddesi olan 19. maddede, müzik öğretmeni adaylarının büyük
çoğunluğunu oluĢturan %62‘lik kesimin piyano dersi öğretim elemanının alanındaki bilgi
düzeyinden çok memnun olduğu, %9‘luk kesimin orta düzeyde memnun olduğu sonucuna
ulaĢılmıĢtır.‗‗Hiç memnun değilim‘‘ seçeneğini iĢaretleyen müzik öğretmeni adayı
olmamıĢtır.
4.3 ÇalıĢma Grubunun Bireysel Alan Dersleri Kapsamında Sunduğu Ek Öneriler ve
GörüĢler
AraĢtırmada, müzik öğretmeni adaylarından anket soruları dıĢında, bireysel alan
derslerine yönelik çeĢitli görüĢ ve öneriler getirmeleri istenmiĢtir. %87‘lik kesim BÇE ya
da piyano dersine iliĢkin çeĢitli görüĢler ortaya koymuĢtur.
Müzik öğretmeni adaylarının %45‘i BÇE dersine yönelik, %41‘i piyano dersine yönelik
çeĢitli görüĢler ortaya koymuĢtur. Tablo 6a ve 6b‘ye bakıldığında, BÇE ve piyano
dersinin haftalık ders programındaki saati ve derslerin kredisinin müzik öğretmeni
adayları tarafından az bulduğu görülmektedir. Söz konusu derslerin ders programındaki
yeri ve kredileriyle ilgili ifadeler yapılan ankette yer almasına rağmen, müzik öğretmeni
adayları ek öneri ve görüĢlerinde tekrar ifade etmiĢlerdir. Bu durum, müzik öğretmeni
adaylarının BÇE ve piyano dersine ayrılan zamandan ve derslerin kredilerinden olan
memnuniyetsizliklerinin ne derece olduğunu göstermektedir. Öğretim elemanlarının
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yetersizliği, ilgisizliğinden kaynaklanan memnuniyetsizlikler de müzik öğretmeni adayları
tarafından tekrarlanmıĢtır.
Tablo 6a:Müzik öğretmeni adaylarının BÇE dersine yönelik öneri ve görüĢleri
Öğrenci GörüĢleri

f

%

Dersin kredisi azdır ve haftalık programdaki ders sayısı yeterli değildir.

23

29

BÇE dersi ağırlıklı bir program üzerinden gidilmeli

1

1

Sınavlarda heyecan faktörü daha fazla göz önünde bulundurulmalı

1

1

Öğretmenimi yetersiz buluyorum.

2

3

Öğretmenimi ilgisiz buluyorum.

3

4

Böyle bir derse göre haftada 1 saat ile hiç bir yol kat edilemez.

1

1

Enstrüman değiĢtirme konusunda yardımcı olunmalı.

1

1

Eserleri tanıma aĢamasında öğretmenim çalarak gösterebilmelidir.

1

1

Seviyeme uygun eserler çalamamak beni enstrümanımdan uzaklaĢtırıyor.

2

3

ÇalıĢılan eserlerde, besteci ve ait olduğu dönemler için de araĢtırma yaptırılmalı.

1

1

Tablo 6b: Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine yönelik öneri ve görüĢleri
Öğrenci GörüĢleri

f

%

Dersin kredisi azdır haftalık programdaki ders sayısı yeterli değildir.

19

24

Öğrencilere ilgili davranılmalıdır.

2

3

Piyano dersi seçmeli bir ders olmalıdır.

2

3

Sınav kriterleri bu kadar ağır olmamalıdır.

4

5

Sınav komisyonunda bulunan öğretim elemanlarının tutumları performansı olumsuz
yönde etkilemektedir.
GSSL mezunu olmayan öğrencilerin onlarla eĢ seviyede eser çalmalarını beklemek
haksızlıktır.
Müzik öğretmenliği için gerekli olan eĢlik çalabilme üzerinde daha fazla durulmalıdır.

1

1

2

3

1

1

Okuldaki piyanolar çok kötü durumda ve sayıları yetersizdir.

1

1

Bunun dıĢında, BÇE dersi için, sınavdaki heyecan faktörünün komisyon tarafından göz
önünde bulundurulması, seviyeye uygun çalıĢmalar yaptırılması, çalıĢılan eserlerin
öğretmen tarafından çalınarak gösterilmesi gibi görüĢler yer almaktadır.
Piyano dersi için müzik öğretmeni adaylarının sunduğu ek öneri ve görüĢlerde de, yine
BÇE dersinde olduğu gibi; seviyeye uygun çalıĢmaların yaptırılması, sınav kriterlerinin
ağır olmaması gibi beklentiler yer almaktadır. EĢlik yapma çalıĢmalarına ağırlık verilmesi
gerektiği ve okulda mevcut olan piyanoların yetersiz ve beklentileri karĢılayamayacak
durumda olması gibi görüĢler de yer almaktadır.
5-SONUÇ VE TARTIġMA
Müzik öğretmeni adaylarının BÇE ve piyano dersleri için ―kendi ilgi ve performanslarına
ait memnuniyet‖ düzeyleri karĢılaĢtırıldığında; BÇE ve piyano derslerini almaktan ―çok
memnun‖ oldukları [bu sonuç Kılınçer (2009)‘in yaptığı araĢtırma sonuçları ile paralellik
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göstermektedir], BÇE dersindeki geliĢimlerinden ―memnun‖ iken, piyano derslerindeki
geliĢimlerinden ―çok memnun‘‘ oldukları; piyano çalmadaki becerilerinden ―memnun‖
iken, kendi enstrümanlarını çalmadaki becerilerinden ―orta düzeyde memnun‘‘ oldukları;
BÇE dersine olan ilgilerinden ―memnun ―olup, piyano dersine olan ilgilerinden ―çok
memnun‖ oldukları; BÇE dersine yönelik yaptıkları çalıĢmalardan ―memnun‖ iken piyano
dersine yönelik yaptıkları çalıĢmalardan ―orta düzeyde memnun‖ oldukları sonucuna
varılmıĢtır.
2) Müzik öğretmeni adaylarının ‗‗BÇE ve piyano derslerinin iĢleniĢ Ģekillerinden
duydukları memnuniyet‘‘ düzeyleri karĢılaĢtırıldığında; BÇE ve piyano derslerinde
uygulanan yöntem ve tekniklerden ‗‗memnun‘‘ oldukları, BÇE ve piyano derslerindeki
kazanımlarından ‗‗memnun‘‘ oldukları, BÇE dersine yönelik sorularının
cevaplanabilmesinden ‗‗memnun‘‘ iken, piyano dersine yönelik sorularının
cevaplanabilmesinden ‗‗çok memnun‘‘ oldukları, BÇE dersinin seviyelerine uygun olarak
gerçekleĢebilmesinden ‗‗memnun‘‘ olup, piyano dersinin seviyelerine uygun olarak
gerçekleĢebilmesinden ‗‗çok memnun‘‘ oldukları, BÇE dersinde teknik çalıĢmalara
ayrılan zamandan ‗‗memnun‘‘, piyano dersinde teknik çalıĢmalara ayrılan zamandan
‗‗çok memnun‘‘ oldukları, BÇE derslerinde eser seslendirme çalıĢmalarına ayrılan
zamandan ‗‗memnun‘‘ olup, piyano derslerinde eser seslendirme çalıĢmalarına ayrılan
süreden ―çok memnun ― oldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır.
3) Müzik öğretmeni adaylarının BÇE ve piyano derslerine haftalık ders programında
ayrılan süreden ‗‗hiç memnun olmadıkları‘‘, yine aynı Ģekilde bu iki dersin kredilerinden
de ‗‗hiç memnun olmadıkları‘‘ sonucuna varılmıĢtır. Karkın ve diğerleri‘nin (2006)
yaptığı araĢtırmada da, öğrencilerin %51‘inin müzik öğretmenliği lisans programını
yetersiz bulduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.AraĢtırma, bu yönüyle Karkın vd.‘nin araĢtırma
sonucuyla benzerlik göstermektedir.
4)Müzik öğretmeni adayları, BÇE ve piyano dersi öğretim elemanlarının tutumlarından,
BÇE ve piyano dersi öğretim elemanlarının tutarlılıklarından, BÇE ve piyano dersi
öğretim elemanlarının objektifliğinden ‗‗çok memnun‘‘ olduklarını ifade etmiĢlerdir.
5)Müzik öğretmeni adayları, BÇE ve piyano dersi öğretim elemanlarının motivasyon
sağlama becerilerinden, BÇE ve piyano dersi öğretim elemanlarının öğretme
becerilerinden, BÇE ve piyano dersi öğretim elemanlarının alanlarındaki bilgi
düzeylerinden ‗‗çok memnun‘‘ olduklarını ifade etmiĢlerdir.
Elde edilen sonuçlar itibari ile;
1) Bölüm ve Anabilim Dalı baĢkanlarına, bölümlerindeki toplu ve bireysel alan ve alan
dıĢı derslere ait öğretmen adayı memnuniyetsizliklerini belirleyip, çözüm önerileri
getirmeleri konusunda daha hassas davranmaları,
2) Yüksek Öğretim Kurulu yetkililerine, müzik öğretmenliği lisans öğretim programının
ivedilikle yeniden ele alınması gerektiği düĢüncesinden hareketle, bu ve özellikle öğretim
programı konusunda benzeri araĢtırma sonuçlarını da dikkate alarak öğretim programı
çalıĢmaları içinde olmaları,
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3) AraĢtırmacılara, müzik öğretmeni adaylarının, bireysel ders memnuniyetleri üzerinde
etkili olabilecek baĢka değiĢkenleri de (yaĢ, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum vb.)
inceleyebilecekleri araĢtırmalar yapmaları,
4) Aynı çalıĢmanın daha geniĢ bir örneklem grubu ile tekrarlamaları,
5) Yine söz konusu derslere ait yeterlilik ve memnuniyet ölçekleri çalıĢmaları yapmaları
önerilmektedir.
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ĠLKÖĞRETĠM 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN MÜZĠK DERSĠNE ĠLĠġKĠN
GÖRÜġLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Aslı KAYA, ġükrünailipaĢa ĠÖO.
Yrd. Doç. Dr. Sezen ÖZEKE, Uludağ Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırmada ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik görüşleri aile,
okuldaki fiziksel yapılanma, ders araç gereçleri ve müzik dersi öğretim programı
açısından değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Bursa ili İnegöl ilçesi merkeze
bağlı 28 ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
Araştırmada var olan durumu ortaya koymak amacıyla betimsel yöntem kullanılmış,
veriler kaynak tarama ve anket yoluyla toplanmıştır. Kaynak tarama çalışmasında konu
ile ilgili kitaplar, bilimsel yazılar, tezler incelenmiş ve kaynak tarama kapsamında
internet ortamından da yararlanılmıştır. Öğrencinin müzik dersine ilişkin görüşlerinin
anket yoluyla alındığı bu çalışmada 2303 öğrenciden elde edilen veriler SPSS 16.0
istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda ortaya
çıkan bulgular yorumlanarak sonuca göre öneriler getirilmiştir.
Araştırma sonucunda ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin müzik dersine bakış açılarında
aile içindeki müziksel ortamın, müzik dersinin etkin işlenmesinin, ders dışı müziksel
faaliyetlere katılma ve programda yer alan öğrenme alanlarının öğrencilerin müzik
dersine yönelik görüşlerinde etkili ve yönlendirici olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, İlköğretim Müzik Eğitimi, İlköğretim Müzik Dersi Öğretim
Programı, Öğrenme Öğeleri
GĠRĠġ
Bireyin müziksel geliĢimi anne karnındayken seslere tepki vermesiyle baĢlar. ―(…)
çocukların Ģarkı mırıldanmalarını dinleyerek, orijinal dans ve oyunlara uyma çabalarını
seyrederek doğuĢtan müziğe karĢı duyarlı olduklarını gözleyebiliriz. Bu doğal yetenek
çocukta doğuĢtan vardır‖ (Özgül 2002: 41). Doğumdan sonra da çocuğun sessel ve
müziksel geliĢimi yeni öğrendikleri ile zamanla zenginleĢerek yaĢamı boyunca devam
eder. ―Çocuğun müziksel geliĢim sürecinde büyüme, olgunlaĢma ve öğrenmelerin yanı
sıra kalıtımsal özellikler ve çevre etmenleri de önemli rol oynar‖ (Yıldız 2002: 1).
―Çocukluğun dokuz ile on ikinci yaĢları arasını içine alan dönem, müzik davranıĢ
bilimcileri ve eğitimcilerince, müziksel güçlerin biçimlendirilmesi açısından çok önemli
bir dönem olarak görülür‖ (Uçan 2005: 16).
Buna göre doğum öncesinde baĢlayarak doğumdan sonra değiĢik ay ve yaĢlarda
farklılıklar göstererek devam eden bireyin müziksel geliĢimi ilköğretim çağına
gelindiğinde önem kazanmaktadır. Ġlköğretim çağındaki bireyin müziksel geliĢimi ise
genel olarak okuldaki müzik dersleri ile sağlanmaktadır. Okuldaki müzik derslerinin
yanında, bireyin kalıtsal özellikleri ve etkileĢimde bulunduğu çevreden kaynaklanan
bireysel farklılıkları da bireyin müziksel geliĢimini etkileyebilmektedir.
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En küçük toplumsal grup olarak tanımlanabilen aile, bireyin ilk karĢılıklı iliĢki ve
etkileĢimde bulunup toplumsallaĢmaya baĢladığı ortamdır. Aile, çocuğun müzikle
kuracağı iletiĢimde, onun müziksel eğitim ve iletiĢiminde dolayısıyla müziksel geliĢimini
sağlamada önemli rol oynayan bir etkendir.
Genel olarak bireyin davranıĢlarında kendi yaĢantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik
değiĢme meydana getirme süreci olarak tanımlanan eğitim aile, çevre ve okul üçgeninin
oluĢturduğu ortamlarda ve süreçlerde meydana gelmektedir. ―Çünkü çocuk ilk önce anne
ve babasından sonra da çevresinden, konuĢmayı, yürümeyi, koĢmayı, yemeyi, içmeyi,
bazı kavramları ve bu kavramların özelliklerini öğrenir‖ (Özkan 2008: 5).
Öğretimin ögelerini öğrenci, öğretmen, amaç, konu, metot ve çevre olarak belirten
Büyükkaragöz ve Çivi (1999: 31-35) ise iyi bir öğretimi bu ögelerin karĢılıklı
etkileĢimleri ile birbirine uygunluğuna ve birbirleriyle olan iĢbirliğine bağlamıĢtır.
Bireyin kiĢilik geliĢiminde etkisi olan müzik, eğitim boyutuyla ele alındığında ülkemizde
örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yer almaktadır. Eğitimin merkezinde yer alan
öğrencinin müziksel açıdan davranıĢ geliĢtirebilmesi sürecinde müziksel öğrenmelerinin
gerçekleĢebilmesini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek okul, aile, çevre, ders
araç-gereçleri, müzik eğitimi programı vb. birçok etmen bulunmaktadır. Bu etmenler
eğitimin, dolayısıyla müzik eğitiminin merkezinde bulunan öğrencinin müzik dersine
yönelik görüĢlerini de yönlendirebilmektedir.
Bu nedenle araĢtırmada ilköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin müzik dersine bakıĢ
açılarında ve müziğe yönelik ilgilerinde aile, sosyo-ekonomik durum, sınıftaki fiziksel
yapılanma, müzik öğretim programı vb. değiĢkenlerin etkisinin olup olmadığı
belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
AraĢtırmanın amacı; müzik dersi öğrenme-öğretme sürecinde temel alınan öğrenci
merkezli eğitim anlayıĢı ve aktif öğrenme yöntemlerinin uygulamada öğrenciler
tarafından nasıl algılandığı ve öğrencilerin müzik dersine iliĢkin tutumlarında çevresel
değiĢkenlerin etkisinin öğrenci görüĢleri ile ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Bu
doğrultuda aile, sınıftaki fiziksel yapılanma ve öğretim programı değiĢkenleri açısından
ilköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin müzik dersine bakıĢ açılarının nasıl
Ģekillendiği sorusundan hareketle
1. Ġlköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin müzik dersine yönelik görüĢlerinde
ailenin etkisinin,
2. Ġlköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin müzik dersine yönelik görüĢlerinde
sınıftaki fiziksel yapılanmanın etkisinin,
3. Ġlköğretim müzik dersi öğretim programında yer alan genel amaçların kazanılma
düzeyi kapsamında öğrencilerin müzik dersinden beklentilerinin,
4. Ġlköğretim müzik dersi öğretim programında yer alan genel amaçların kazanılma
düzeyi kapsamında öğrencilerin müzik dersine bakıĢ açılarının,
5. Ġlköğretim müzik dersi öğretim programında yer alan genel amaçların kazanılma
düzeyi kapsamında öğrencilerin kazanımlarının neler olduğu sorularına yanıt aranmıĢtır.
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AraĢtırma betimsel bir çalıĢmadır. ―Betimleme araĢtırmaları, mevcut olayların daha
önceki olay ve koĢullarla iliĢkilerini de dikkate alarak, durumlar arasındaki etkileĢimi
açıklamayı hedef alır‖ (Kaptan 1998: 59).
AraĢtırma Bursa ili Ġnegöl ilçesi merkeze bağlı 27‘si devlet, 1‘i özel olmak üzere toplam
28 ilköğretim okulunda yapılmıĢtır.
AraĢtırmada veri toplanma aracı olarak araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen anket
kullanılmıĢtır. Anket geliĢtirme aĢamasında; araĢtırmanın problemi ekseninde sorular
belirlenerek taslak bir form oluĢturulmuĢtur. Ardından iki uzman görüĢüne baĢvurulmuĢ
ve iki ilköğretim okulunda, ön uygulama yapılarak elde edilen sonuçlara göre anket
yeniden düzenlenmiĢtir. Öğrencilerin kiĢisel bilgilerini öğrenmek ve müzik dersine
yönelik düĢüncelerini almak için açık uçlu, ―Evet- Hayır‖ Ģeklinde iki seçenekli ve
―Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle
Katılıyorum‖ Ģeklinde beĢli likert tipi seçeneklerden oluĢan toplam 38 anket sorusu
hazırlanmıĢ ve toplam 2303 öğrenciye uygulanmıĢtır.
Ankette yer alan sorular 6 alt gruba ayrılarak incelenmiĢtir. Bu alt gruplar öğrencilerin
müzik dersine iliĢkin görüĢleri, aile içindeki müziksel ortam, sınıfın fiziksel yapılanması,
müzik dersinin etkin iĢlenmesi, ders dıĢı müzik faaliyetlerine gönüllü katılım ve
programda yer alan öğrenme alanları olarak belirlenmiĢtir.
Elde edilen veriler üzerinde SPSS 16.0 istatistik programı kullanılarak frekans, yüzde
analizi ve ki-kare ( 2) testi yapılmıĢtır. Anket içinde oluĢturulan alt gruplar (öğrencilerin
müzik dersine iliĢkin görüĢleri, aile içindeki müziksel ortam, sınıfın fiziksel yapılanması,
müzik dersinin etkin iĢlenmesi, ders dıĢı müzik faaliyetlerine gönüllü katılım ve
programda yer alan öğrenme alanları) bağlamında ise t-testi, korelasyon analizi ve
regresyon analizi yapılmıĢ ve elde edilen bulgular yorumlanmıĢtır.
BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde, araĢtırmanın amacı doğrultusunda uygulanan anketten elde edilen bulgulara
yer verilmiĢtir. Ġlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin ankete verdikleri yanıtlardan elde edilen
veriler öğrencilerin kiĢisel bilgilerine iliĢkin bulgular, öğrencilerin müziksel ortamlarını
öğrenmeye iliĢkin bulgular, müzik dersine yönelik görüĢlerini öğrenmeye iliĢkin bulgular
ve anket soruları ile oluĢturulan alt gruplara iliĢkin bulgular Ģeklinde alt baĢlıklar altında
toplanarak çözümlenmiĢtir.
1. Öğrencilerin KiĢisel Bilgilerine ĠliĢkin Bulgular
Ankete katılan öğrencilerin kiĢisel bilgilerini öğrenmek için öğrencilerin cinsiyetleri, 7.
sınıf SBS‘den aldıkları puan, anne ve babalarının eğitim durumları ile çalıĢma durumları
sorulmuĢtur. Ankete katılan öğrencilerin %48,8‘ini kız, %51,2‘sini erkek öğrenciler
oluĢturmaktadır (Bkz. Tablo 1).
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Tablo 1. Ankete katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı

Öğrencilerin 7. sınıf SBS‘den aldıkları puanın sorulduğu soruyu cevaplayan toplam 1947
öğrencinin %1,1‘i 100-200 puan, %37,9‘u 201-300 puan, %48,6‘sı 301-400 puan,
%12,4‘ü 401-500 puan aralığında SBS puanı aldığını belirtmiĢtir (Bkz. Tablo 2). Buna
göre öğrencilerin %48,6‘sının akademik yönden baĢarısının orta düzeyde olduğu
söylenebilir.
Tablo 2. Ankete katılan öğrencilerin 7. sınıf SBS puanlarının dağılımı

Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim durumlarını öğrenmek için sorulan sorulardan
elde edilen verilere göre annelerin %62,7‘sinin, babaların ise %46,3‘ünün ilkokul mezunu
olduğu görülmüĢtür. Ayrıca annelerin %3‘ünün yüksekokul ya da üniversite mezunu
olduğu, babaların ise %1,9‘unun okuryazar olmadığı görülmektedir (Bkz. Tablo 3).
Tablo 3. Ankete katılan öğrencilerin anne ve babalarının
eğitim durumlarının dağılımı

79

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Anne ve babalarının çalıĢma durumlarının sorulduğu soruları yanıtlayan öğrencilerin
%17,2‘si annesinin, %90,2‘si babasının çalıĢtığını; %82,8‘i annesinin, %9,8‘i babasının
çalıĢmadığını belirtmiĢtir (Bkz. Tablo 4).
Tablo 4. Ankete katılan öğrencilerin anne ve babalarının çalıĢma durumlarının
dağılımı

2. Öğrencilerin Müziksel Ortamlarını Öğrenmeye ĠliĢkin Bulgular
Öğrencilerin müziksel ortamlarını öğrenmeye iliĢkin sorular incelendiğinde Tablo 5‘te yer
alan sonuçlar ortaya çıkmıĢtır. Bu sonuçlara göre okulların çoğunda müzik sınıfı olmadığı
dolayısıyla müzik derslerinin müzik sınıfında yapılmadığı görülmüĢtür (N=1287, %56,9).
Ayrıca öğrenciler, müzik dersi yaptıkları ortamda ısınma ve aydınlatmadan kaynaklı
sorunların olmadığını (N=2056, %89,7; N=2139, %93,6) ancak bunun yanında
sınıflarında ses yalıtımı da olmadığını (N=1756, %78,5) belirtmiĢlerdir (Bkz. Tablo 5). Bu
sonuçlara göre okulların fiziki yapısı düĢünüldüğünde, müzik dersinin yapıldığı sınıflarda
müzik dersinin bir gereği olarak üretilen sesin diğer sınıfları olumsuz yönde etkilememesi
açısından ses yalıtımının özellikle müzik sınıflarında dikkate alınması gerektiği
görülmektedir.
Diğer bir sonuca göre müzik dersi yapılan sınıflarda müzik tahtası (dizekli tahta)
bulunmadığı (N=1715, %75,3) ve oturma düzeninde sıra kullanıldığı (N=2081, %94,1)
saptanmıĢtır (Bkz. Tablo 5). Sınıftaki oturma düzeninde sıra kullanılması çalgı çalma,
hareket etme, drama vb. etkinliklerin uygulanabilirliğini olumsuz yönde etkileyebilir.
Müzik dersinin haftada bir ders saati olduğu ve müzik öğretmeninin çalgı çalma vb.
etkinliklerde öğrenci ile birebir ilgilenmesi gerektiği göz önüne alındığında, sınıf
mevcudunun fazla olduğu sınıflarda etkin bir müzik dersinin yapılması da mümkün
olmayabilir. Ayrıca yapılandırmacı yaklaĢımın ilkesi olarak okullarda ―yaparak yaĢayarak
öğrenme‖ ortamı sağlanması gerekirken bu sonuca göre sınıfların kalabalık olması ve
sınıflarda sıra kullanılması programın uygulanabilirliğini de olumsuz yönde
etkileyecektir.
Öğrencilerin müzik derslerinde müzik aleti kullandıkları (N=1464, %64) ve müzik
dersinin ana materyallerinden biri olan müzik dersi çalıĢma kitaplarının hem ders
sırasında hem de ev ödevi olarak kullanıldığı (N=1859, %81,8; N=1230, %53,9)
görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin %87,2‘sinin müzik dersini müzik branĢ öğretmeni ile
iĢlediği (N=1947), müzik dersinde müzik öğretmeninin müzik aletleri kullandığı
(N=1934, %84,8) fakat görsel-iĢitsel araç gereçleri (projeksiyon, bilgisayar, TV, CD,
VCD vb.) çok fazla kullanmadığı (N=1375, %60,3) görülmektedir (Bkz. Tablo 5). Ancak
programın içeriğinde, etkinliklerin zenginleĢtirilmesi açısından gerekli olduğu belirtilen
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ve müzik dersi öğretmen kılavuz kitabında da etkinlikler sırasında kullanılması önerilen
görsel-iĢitsel araçların kullanımı öğrencilerin müzik dersine olan ilgilerini arttırmak
açısından önemlidir.
Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin çoğunluğu müzik dersinde kullanılan
müzik aleti dıĢında herhangi bir müzik aleti çalmadığını (N=1826, %80), Milli Eğitim
Bakanlığı Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
kapsamında okullarda oluĢturulan müzik dersine yönelik herhangi bir sosyal kulüpte yer
almadığını (N=1580, %69,4), okul içinde ve okul dıĢında müziksel faaliyetlerde (koro,
orkestra, solo vb.) yer almadığını (N=1675, %73,1) ve okuldaki müzik dersi haricinde
herhangi bir müzik dersi almadığını (N=2077, %90,8) belirtmiĢtir (Bkz. Tablo 5). Ayrıca,
öğrencilerin çoğunluğunun evinde müzik aleti bulunmadığı (N=1230, %53,8), ailelerinde
ve çevrelerinde müzikle uğraĢan birilerinin olmadığı (N=1602, %71) görülmüĢtür (Bkz.
Tablo 5). Aile içinde müziksel bir ortamın olmamasına rağmen öğrencilerin %84,5‘i ev
ortamında Ģarkı söyleme, çalgı çalma vb. müziksel etkinliklerde bulunabildiklerini
belirtmiĢtir (N=1924, %84,5). Geri kalan öğrenciler (%15,5) ise gürültü olduğu ya da
SBS‘ye yönelik çalıĢmaları olduğu için aileleri tarafından uyarıldıklarını ve bu sebeplerle
ev ortamında müziksel etkinliklerde bulunmalarına izin verilmediğini belirtmiĢtir. Bu
veriler doğrultusunda öğrencilerin müzik dersine karĢı ilgili ve istekli olmalarına rağmen
ailelerinin sosyal ve ekonomik düzeylerinin düĢük olması ya da SBS‘ye yönelik çalıĢma
zorunluluğunda olmaları sebebiyle ders dıĢı etkinliklere katılmadıkları görülmektedir.
Tablo 5. Öğrencilerin müziksel ortamlarını öğrenmeye yönelik
sorular ve analizleri
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3. Öğrencilerin Müzik Dersine Yönelik GörüĢlerini Öğrenmeye ĠliĢkin Bulgular
Öğrencilerin müzik dersine yönelik görüĢlerini öğrenmeye iliĢkin sorulardan elde edilen
sonuçların yer aldığı Tablo 6 incelendiğinde; öğrencilerin müzik dersini gerekli ve
eğlenceli bir ders olarak gördüğü (N=1010, %44,4; N=1368, %61), bunun yanı sıra müzik
dersinin haftada bir ders saati olmasını yetersiz bulduğu (N=1240, %54,4) ortaya
çıkmıĢtır. Ancak öğrencilerin çoğunluğunun müzik branĢını meslek olarak seçmeyi
düĢünmediği (N=1361, %60,6) müzik dersini diğer derslere (Türkçe, Matematik, T.C.
Ġnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil vb.) göre önemsiz bir ders olarak gördüğü
(N=1678, %76,2) sonucu da ortaya çıkmıĢtır. Bu sonuca göre öğrencilerin ders
sıralamasında SBS‘de temel alınan diğer branĢ derslerini müzik dersinden daha önemli bir
ders olarak belirtmesindeki ve müziği meslek olarak seçmeyi düĢünmemesindeki
nedenlerin, büyük bir çoğunlukla SBS kaygısından kaynaklandığı görülmektedir. Ayrıca
daha derinlikli olarak düĢünülürse; öğrencilerin bu eğilimlerinin estetik eğitimi ve anlayıĢı
ile iliĢkilendirildiğinde daha alınacak çok yol olduğu söylenebilir.
Öğrencilerin %60,9‘u (N=1374) Ģarkı söylemeye, %66,4‘ü (N=1488) çalgı çalmaya,
%65,8‘i (N=1465) ise müzik dinlemeye yönelik etkinliklerin yapılmasını istediğini
belirtirken; %49,5‘i (N=1120) müzik kültürü edinmeye ve müziksel yaratıcılığa yönelik
etkinliklerin yapılmasını istediğini belirtmiĢtir (Bkz. Tablo 6). Böylece yaklaĢık üç yıldır
uygulamada olan müzik dersi öğretim programının ―dinleme-söyleme-çalma, müziksel
algı ve bilgilenme, müzik kültürü ve müzikte yaratıcılık‖ öğrenme alanları açısından
öğrenciler tarafından benimsendiği ancak elde edilen veriler doğrultusunda ―dinlemesöyleme-çalma‖ ve ―müzikte yaratıcılık‖ gibi uygulamaya dayalı etkinliklerin öğrenciler
tarafından daha çok tercih edildiği söylenebilir.

82

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Tablo 6. Öğrencilerin müzik dersine iliĢkin görüĢlerini
öğrenmeye yönelik sorular ve analizleri

4. Anket Soruları Ġle OluĢturulan Alt Gruplara ĠliĢkin Bulgular
GiriĢte belirtilen 6 alt grup (müzik dersine yönelik görüĢler, aile içindeki müziksel ortam,
sınıfın fiziki yapılanması, dersin etkin iĢlenmesi, ders dıĢı müzik faaliyetlerine gönüllü
katılım ve programda yer alan öğrenme alanları) çalıĢmanın bu kısmında faktör olarak
adlandırılmıĢtır. Bu faktörler bağlamında kız ve erkek öğrencilerin görüĢlerinin farklı
olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan t-testi sonucuna göre tüm faktörlerde kız
ve erkek öğrencilerin görüĢleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (Bkz.
Tablo 7).
Tablo 7. Cinsiyete göre t-testi sonuçlar
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Faktörler arası korelasyona ait bulguların yer aldığı Tablo 8 incelendiğinde ise sınıf içi
fiziksel yapılanma ile öğrencilerin müzik dersine iliĢkin olumlu görüĢleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki olmadığı ortaya çıkmıĢtır. Ancak öğrencilerin müzik
dersine iliĢkin olumlu görüĢleri ile aile içindeki müziksel ortam arasında (r=0,10;
p<0,01), müzik dersinin etkin iĢlenmesi arasında (r=0,10; p<0,01) ve ders dıĢı müzik
faaliyetlerine gönüllü katılım arasında (r=0,18; p<0,01) aynı yönlü ve istatistiksel olarak
anlamlı iliĢkiler elde edilmiĢtir. Ayrıca programda yer alan öğrenme alanları ile
öğrencilerin müzik dersine iliĢkin olumlu görüĢleri arasında da aynı yönlü ve istatistiksel
olarak anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (r=0,46, p<0,01). Bu iliĢki aynı zamanda
öğrencilerin müzik dersine ait görüĢlerinde en güçlü iliĢkidir.
Tablo 8. Faktörlere ait korelasyonlar

Öğrencilerin müzik dersine iliĢkin görüĢlerini açıklamada aile içindeki müziksel ortamın,
sınıfın fiziksel yapılanmasının, müzik dersinin etkin iĢlenmesinin, öğrencilerin ders dıĢı
müzik faaliyetlerine gönüllü katılımlarının ve programda yer alan öğrenme alanlarına
iliĢkin görüĢlerinin etkin olup olmadığını ortaya koymak amacıyla kurulan regresyon
analizinin ise genel olarak anlamlı olduğu (F=139,046; p<0,000) görülmektedir. Ayrıca
standardize edilmiĢ beta katsayılarına bakıldığında ders dıĢı müzik faaliyetlerine gönüllü
katılım değiĢkeni ile programda yer alan öğrenme alanlarına ait görüĢlerin istatistiksel
olarak %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre öğrencilerin
müzik dersine iliĢkin görüĢlerini açıklamada ders dıĢı müzik faaliyetlerine gönüllü
katılımın ve programda yer alan öğrenme alanlarına iliĢkin görüĢlerin etkin olduğu ortaya
çıkmıĢtır. Bu iki değiĢken arasında programda yer alan öğrenme alanlarına iliĢkin
görüĢlerin öğrencilerin müzik dersine iliĢkin görüĢlerini açıklamada daha etkin bir
değiĢken olduğu standardize edilmiĢ beta katsayısından elde edilmiĢtir. Öğrencilerin
müzik dersine iliĢkin görüĢlerindeki toplam değiĢimin %23‘ü ele alınan bağımsız
değiĢkenler tarafından açıklanmıĢtır. Diğer bir ifade ile bu faktörler değiĢkenliğin
%23‘ünü açıklamıĢtır (Bkz. Tablo 9).
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Tablo 9. Regresyon analizi sonuçları

SONUÇ VE ÖNERĠLER
Öğrencilerin okuldaki müzik derslerine yönelik düĢüncelerinde çevresel değiĢkenlerin
etkisini ve öğrenme-öğretme sürecinde temel alınan öğrenci merkezli eğitim anlayıĢının
ve aktif öğrenme yöntemlerinin uygulamada nasıl algılandığını ortaya koyabilmek için 8.
sınıf düzeyindeki öğrencilere yönelik olarak yapılan anket çalıĢması ile ulaĢılabilinen
2303 öğrencinin yanıtları incelenerek, aĢağıdaki çıkarımlarda bulunulmuĢtur.
Ankete katılan öğrencilerin genel yapısı incelendiğinde; Türkiye‘deki eğitim sistemi
içerisinde öğrencilerin orta öğretim kurumlarına devam edebilmesi için katılması gereken
SBS‘den aldıkları puanların dağılımında öğrencilerin %61‘lik kısmının 301 ile 500 puan
aralığında SBS puanına sahip olduğu dolayısıyla grubun akademik açıdan baĢarısının orta
ve ortanın üstü düzeyde olduğu söylenebilir. Anne ve babalarının eğitim düzeyleri
açısından bakıldığında ise annelerin %63‘ünün, babaların ise %46‘sının ilkokul mezunu
olduğu ortaya çıkmıĢtır. Anne ve babalarının bir iĢte çalıĢıp çalıĢmadığına bakıldığında ise
annelerin %83‘ünün çalıĢmadığı, babaların %90‘ının çalıĢtığı ortaya çıkmıĢtır.
Dolayısıyla grubun ebeveynlerinin eğitim düzeyinin düĢük olduğu ve büyük bir
çoğunlukla babalarının çalıĢtığı görülmektedir.
Öğrencilerin müzik dersine yönelik görüĢlerinin alındığı bu çalıĢmada müzik dersine
yönelik görüĢler cinsiyet değiĢkenine göre ele alındığında kız öğrencilerin erkek
öğrencilere nazaran müzik dersine karĢı daha olumlu görüĢlere sahip olduğu, müzik
derslerinde daha etkin olduğu, ders dıĢı müzik faaliyetlerine gönüllü katılım oranının daha
fazla olduğu ve belirtilen öğrenme alanlarına yönelik etkinliklerin uygulanmasını daha
çok istediği ortaya çıkmıĢtır.
Faktörler arası iliĢkiye göre müzik dersinin etkin iĢlenmesini isteyen, aile içinde müziksel
bir ortama sahip olan, ders dıĢı müzik faaliyetlerine gönüllü katılan ve programda yer alan
öğrenme alanlarının uygulanmasını isteyen öğrencilerin müzik dersine karĢı olumlu
görüĢleri olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ancak sınıf içindeki fiziksel yapılanma ile öğrenci
görüĢleri arasında bir iliĢki olmaması fiziksel yapılanma kapsamında ele alınan sınıf içi
ısınma ve aydınlatma durumunun, müzik tahtası ve ses yalıtımının olup olmamasının,
sınıf mevcudu ve sınıfta kullanılan sıraların öğrencilerin müzik dersine karĢı olumlu
görüĢler geliĢtirmesi ile ilgili olmadığı sonucunu ortaya çıkarmıĢtır. Anket uygulamasının
yapıldığı okulların öğretimin niteliğini ve baĢarısını doğrudan etkileyen çevresel faktörler

85

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

(sınıfın aydınlanması, ısınması, öğrenci sayısına uygun alan ve hacimde olması, konuların
gerektirdiği araç ve gereçlerle kaynakların yeterince sağlanması vb.) açısından yetersiz
olmasına karĢın bunun öğrencilerin müzik dersine yönelik görüĢlerinde etkili olmaması
düĢündürücüdür. Bu sonuca göre yetersiz olan öğrenme ortamlarının öğretmenler
tarafından, okulun fiziki imkânları ve yapılanması ölçüsünde verimli ders yapılabilecek
Ģekilde düzenlenmiĢ olabileceği ihtimali düĢünülmektedir. Diğer taraftan öğrencilerin
müzik dersine yönelik olarak düzenlenmiĢ sınıfları görmedikleri ve böyle sınıflarda müzik
dersi yapmadıkları düĢünülecek olursa, bu tarz sınıflardaki müzik dersinin niteliği
hakkında fikir sahibi olmadıkları söylenebilir. Dolayısıyla müzik dersi yapılan sınıflarda
müzik dersine yönelik eksikliklerin bulunmasının öğrenciler için sorun teĢkil etmediği
sonucu çıkarılabilir.
Sonuç olarak aile, sınıf ortamı ve öğretim programı değiĢkenleri açısından ilköğretim 8.
sınıf düzeyindeki öğrencilerin müzik dersine bakıĢ açılarının nasıl Ģekillendiği
probleminden hareketle; öğrencilerin müzik dersine yönelik görüĢlerinde aile içindeki
müziksel ortamın, müzik dersinin etkin iĢlenmesinin, öğrencilerin ders dıĢı müziksel
faaliyetlere katılmasının ve programda yer alan öğrenme alanlarının etkili ve yönlendirici
olduğu görülmektedir.
Açık uçlu sorularda bazı öğrenciler SBS‘ye hazırlık çalıĢmalarından dolayı ders dıĢı
etkinliklere katılmak istediği halde katılamadığını, ev ortamında müziksel faaliyette
bulunmasına izin verilmediğini belirtmiĢtir. Ancak ―Platon, müziğin eğlenceden ibaret
olmadığını, ruhani bir boyutunun olduğunu söylemiĢtir. Platon‘a göre müzik, insan
ruhunu sakinleĢtiren, dinginleĢtiren bir sanattır. (…) Müzik eğitiminin insanı yücelttiğini
ve düzeni sağladığını savunur‖ (Yıldırım- Koç, 2008: 32). Ayrıca Atatürk‘ün müziğin
gerekliliği ile ilgili olarak 14 Ekim 1925‘te Ġzmir Kız Ġlköğretmen Okulu‘nda öğrencilerle
görüĢürken sorulan ―Hayatta musiki lazım mıdır‖ sorusuna karĢılık olarak söylediği
―Hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile alakası olmayan
mahlûkat insan değildir. Eğer mevzuu bahs olan hayat insan hayatı ise, musiki behemehâl
vardır. Musikisiz hayat zaten mevcut olamaz. Musiki hayatın neĢesi, ruhu, süruru ve her
Ģeyidir. Yalnız musikinin nev'i Ģayan-ı mütalaadır." sözleri de müziğin ne denli gerekli
olduğunu vurgulamaktadır.
Müziğin iĢlevleri düĢünüldüğünde; öğrencilerin müziksel faaliyetlerde bulunmaları, SBS
baĢarılarını olumlu yönde etkileyebileceği için haftalık müzik dersi ders saatinin
arttırılması ve okullarda ders dıĢı müziksel etkinliklerin yapılmasının gerekli olduğu
ayrıca müziksel etkiliklerin öğrencilerin akademik baĢarısını olumlu yönde
etkileyebileceği konusunda ailelerinin bilgilendirilmesi gerektiği ve buna yönelik seminer
vb. çalıĢmaların yapılması, hatta ders dıĢı müziksel faaliyetlere öğrenciler ile birlikte
velilerinin de katılımının sağlanması önerilebilir. Ayrıca öğrencilerin müziğe ilgililerinin
ve dolaylı olarak kendilerine olan güvenlerinin arttırılabilmesi için; yapılan çalıĢmaların
sergilenmesi de önemlidir. Dolayısıyla okullarda konser vb. faaliyetlerin yapılması ve
öğrencilerin bu faaliyetlerde görevlendirilmesi büyük önem taĢımaktadır. Bunun dıĢında
programda yer alan kazanımlara yönelik etkinliklerin öğretmenler tarafından sağlanacak
ya da öğrencilerle birlikte oluĢturulabilecek çeĢitli materyaller ile zenginleĢtirilmesi,
derslerde öğretmen ve öğrenci tarafından çalgı kullanılması ve müzik dersliğinin
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oluĢturulması ya da sınıfın müzik dersine yönelik olarak düzenlenmesi de öğrencilerin
müzik dersine karĢı ilgilerini arttıracağı için önemlidir.
Ġlköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin müzik dersine yönelik görüĢlerinde çeĢitli
değiĢkenlerin etkisinin ortaya çıkarıldığı bu çalıĢmanın; örgün eğitimin diğer
kademelerinde de yapılması önerilmektedir. Ayrıca öğrencilerin müzik dersine yönelik
görüĢlerinde etkisi olabilecek diğer değiĢkenlerin ortaya çıkarılabilmesi için öğrencilerin
sınıf öğretmenlerine ve okul idarecilerine yönelik benzer çalıĢmaların yapılması da
önemlidir. Programın etkili Ģekilde uygulanabilirliğinin anlaĢılması için de öğretmen
görüĢlerine yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır. Bu çalıĢmalardan elde edilecek sonuçlara
göre müzik dersi içeriğinin ya da etkinliklerinin zenginleĢtirilmesine yönelik çalıĢmaların
yapılması önerilmektedir.
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ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI “OKUL ÇALGILARI” EĞĠTĠMĠNĠ
GELĠġTĠRMEYE YÖNELĠK ÖNERĠLER
Aslı Rüzgar YURDAKOġ, Marmara Üniv. Eğ. Bil. Ens. YL Öğrencisi
Özet
Bu çalışmada ilköğretim okullarında yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenen,
işbirlikçi öğretme-öğrenme süreçlerinin yaşandığı, öğrenen merkezli ve aktif öğrenme
ortamı hazırlayan bir uygulama örneği tasarlanmıştır. Sınıflarda çeşitli çalgıların bir
arada öğrenilmesi ile okul çalgıları orkestrası oluşturmayı amaçlayan bu uygulama;
hedef, davranışları, aşamaları ve ders içi etkinlikleri ile birlikte sunulmaktadır.
Öğrenciler iki yıl süreyle deney ve kontrol gruplarına ayrılarak, iki farklı eğitim
sürecinden geçmişlerdir. Deney gruplarıyla ―Sınıflarda Okul Çalgıları Orkestrası
Eğitimi‖ kontrol gruplarıyla da ―Sınıflarda Tek Çalgı ile Yapılan Çalgı Eğitimi‖ yapılmış
ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Yapılan gözlemler ile elde edilen bulgular ışığında, okul
çalgıları eğitimine farklı bir bakış açısı kazandırmak ve ilköğretim okullarında çalgı
eğitimini iyileştirmeye yönelik önerilerde bulunmak hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İlköğretim okulları müzik dersi, çalgı eğitimi, okul çalgıları
GĠRĠġ
―Müzik eğitiminin boyutları; ses eğitimi, müziksel iĢitme eğitimi, müzik beğenisi eğitimi,
yaratıcılık eğitimi ve çalgı çalma eğitimi olarak ele alınmaktadır‖ (Bilen, 1995).
Bu araĢtırma müzik eğitiminin boyutları içinden çalgı çalma eğitimi üzerinde
durmaktadır.
―Çalgı eğitimi bireyin biliĢsel, duyuĢsal ve deviniĢsel yönlerini bir bütün halinde ele alır.
Bu eğitim yolu ile birey teknik bilgi ve beceriler ile estetik değerler kazanır. Kültürel
yasamı zenginleĢir. Böylece eğitimin amaçladığı yaratıcı, araĢtırıcı, yorumlayıcı, eleĢtirici
ve kendine güvenen bireyler yetiĢir‖ (BarıĢ, 2007).
―Müziğin öğretilmesinde, öğrenilmesinde, müziğin yaĢatılmasında çalgı; kendisinden
vazgeçilmez bir materyaldir‖ (Günay ve Özdemir, 2003).
Okul Çalgıları, öğrencilerin okullarda sınıfça toplu öğrenerek çalabilmelerine elveriĢli,
profesyonel çalgılara göre daha ufak boyutlu ve taĢıma, üfleme, basma gibi kolaylıkları
olan çalgılar olarak düĢünülebilir. Okullarda okul idaresinin desteği, müzik öğretmeni ve
öğrencilerin de talebi doğrultusunda kurs ya da takviye çalıĢmalarla Keman, Gitar,
Bağlama vb. gibi çalgıların da eğitimi verilebilmektedir. Bazı okullarda çeĢitli çalgıları
çalan öğrencilerle tören ve gösterilerde sunulmak üzere çalgı toplulukları ve orkestra
oluĢturulduğu görülmektedir. Eğitim fakülteleri ders içeriklerinde, öğretmenin sınıfta
eĢlik çalgısı olarak kullandığı çalgılar da okul çalgıları grubuna dâhil edilmiĢtir. Okullarda
kullanılan çalgılar genel olarak; Soprano Blok Flüt ve Ailesi, Mandolin, Melodika, Orff
Çalgıları (Ksilofon/Metalofon), Gitar, Bağlama ve çeĢitli ritim çalgıları v.b. olarak
sıralanabilir. Okul çalgılarının birlikte çalınması ile oluĢturulan topluluğa ―Okul Çalgıları
Orkestrası‖ denilir.
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Ġlköğretim okullarındaki müzik dersi öğretiminde yapılandırmacı anlayıĢa göre
oluĢturulan programın temel ilkeleri aĢağıdaki gibidir.
• Müzik Dersi Öğretim Programı öğrenci merkezli olmalıdır.
• Öğrenciler edilgen durumda değil, aksine dersin etkinlikler boyutuna aktif olarak
katılabilmelidirler.
• Öğrenilecek her beceri ve bilgi, mutlaka yaĢam içerisinde kullanılabilir niteliğe
dönüĢtürülmelidir.
• Programın uygulanma sürecinde; bireylerin yetenek ve yaratıcılıklarının
geliĢtirilmesine önem verilmelidir.
• Öğrenilen her bilgi, mutlaka pratiğe dönüĢtürülebilir nitelikte olmalıdır.
• Müziğin içselleĢtirilebilmesi, ancak müzik dersinin yaĢanarak ve yaratılarak
iĢlenebilmesi ile mümkündür.
• Genel müzik eğitiminde uygulamalar yoluyla bilgiye ulaĢılmalıdır.
• Müzik eğitimi; kavramlar ve kurallar yolu ile değil, müziğin tüm boyutlarının eyleme
dönüĢtürülmesi ve hissettirilmesi ile gerçekleĢmelidir.
•
Nota öğretimi amaç değil, yalnızca araç olmalıdır (M.E.B, 2006).
Bu ilkeler bir arada değerlendirildiğinde yapılandırıcı yaklaĢıma göre düzenlenen müzik
eğitiminin; yaparak–yaĢayarak iĢlenen, eyleme dönük, yaratıcılığı geliĢtirici nitelikte,
öğrenci merkezli ve öğrenenin aktif olarak öğrenme sürecinin içinde yer aldığı bir eğitim
programı olarak tasarlandığı görülmektedir. Verilen hedefler doğrultusunda, müziğin
toplu veya bireysel bir Ģekilde ürüne dönüĢebileceği, öğrencilerin okul dıĢında da müziği
yaĢamlarına katabileceği müzik dersinin en önemli öğeleri, çalgı çalma ve ses eğitimi
etkinlikleridir. Tunalıoğlu (2004), ilköğretim okulları ikinci kademe öğrencileriyle yaptığı
araĢtırmasında, çalgı ile yapılan müzik eğitiminin; müziğe iliĢkin biliĢsel, duyuĢsal,
psikomotor davranıĢları ve müzik yaĢantısı geliĢimi yönünden sadece ses eğitimi verilerek
yapılan müzik eğitime göre, olumlu yönde anlamlı sonuçlar doğurduğunu gözlemlemiĢtir.
Ancak sınıf için belirlenecek tek bir çalgının eğitimi tüm öğrencilerin bireysel
farklılıklarına, tercihlerine ve kapasitelerine göre eğitim verme konusunda yetersiz
kalmaktadır. Bu da o çalgıya karĢı sınıf içinde oluĢturulacak olan motivasyonu
düĢürmektedir. Sınıfta çeĢitli okul çalgılarının birlikte eğitiminin yapılması halinde hem
öğrenciler kendi tercihlerine, zihinsel ve fizyolojik yapılarına uygun bir çalgıyla derse
katılabilecek hem de bu çalılardan oluĢturulacak bir orkestra ile müzik derslerinde daha
zengin bir ortamda ders yapma imkânına sahip olacaklardır. Fakat bu çeĢitliliğin
öğretmenin yönlendirmesi doğrultusunda sistemli bir Ģekilde yönetilmesi gerekmektedir.
Caine (2002), Beyin temelli öğrenme ilkeleri doğrultusunda yapılan öğretimde, tüm
öğrencilerin görsel, iĢitsel, dokunsal, duyuĢsal tercihleri ve diğer bireysel farkları göz
önünde bulundurularak yapabilirliklerini sergilemelerine olanak verilmesi için eğitimin
çok yönlü olması üzerinde durmuĢtur. Bireysel ilgiyi çekmek için öğrenme ortamına
yeterince çok değiĢken sunarak, hayatın karmaĢıklığını yansıtması yönünden okulların
yeniden biçimlendirilmesi gereğini vurgulamıĢ ve eğitimin, en uygun/en verimli beyin
faaliyetlerini kolaylaĢtırmayı amaçladığını belirtmiĢtir.
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Bu araĢtırmada araĢtırmacı tarafından, yapılandırmacı yaklaĢım ilkeleri ve aktif öğrenme
stratejileri göz önünde bulundurularak ―Sınıflarda daha etkin bir çalgı eğitimi nasıl
yapılabilir? ‖ sorusuna yanıtlar aranmıĢ ve iki yıl süreyle öğrencilerle yapılan
çalıĢmalarda deney gruplarında uygulanan ―Sınıflarda Okul Çalgıları Orkestrası Eğitimi‖
olarak adlandırılabilecek, sınıf içi etkinlik ve stratejileri ile sunulan bir uygulama örneği
oluĢturulmuĢtur. Öğrenciler üzerinde olumlu etkileri gözlenen bu çalıĢma, yüz yüze
görüĢme ve anket vasıtasıyla diğer öğretmenlerin de görüĢ ve önerileri doğrultusunda
geliĢtirilmeye devam etmektedir.
Örnek Uygulamanın Hedef ve Kazanımları
• Öğrencileri çalgılar hakkında bilgilendirerek, çalgı çalmayı bir zorunluluk olarak
değil, kendi yetenekleri ve istekleri doğrultusunda bir seçim olarak görmelerini sağlamak
ve bu yolla kendini ifade edebilecekleri bir çalgıyı benimseyerek çalmaya teĢvik
edebilmek.
• Bireysel farklılıklar ve tercihler göz önünde bulundurarak sınıfta çalgı çeĢitliliğini
arttırarak müzik derslerini zenginleĢtirmek, ilgi çekici, öğrenci merkezli ortam
hazırlamak, öğrencileri yeteneklerine göre gruplara ayırarak eğitim verebilmek.
• Sınıf içinde çeĢitli çalgılar ve okul çalgılarıyla orkestra oluĢturabilmek.
• Yöresel çalgıları çalan öğrencilere de çalgılarına uygun kolay partisyonlar yazılarak
sınıf orkestrasına katılmasına olanak sağlamak. Bu yolla kültürel zenginliğimizi sınıf
ortamına taĢıyabilmek.
• Herhangi bir çalgıyı kurs veya özel derslerle öğrenmekte olan öğrencileri solo
dinletiler yapma ve sınıfta orkestraya kendi çalgılarıyla katılma yönünde teĢvik ederek,
öğrendikleri çalgıya yönelik motivasyonlarını arttırabilmek.
• ĠĢbirlikçi öğrenme yöntemlerinden yararlanarak öğrencilerin grup çalıĢmalarında
yardımlaĢma ve birlikte hareket etme yetilerini geliĢtirerek olumlu yönde
sosyalleĢmelerini sağlamak, aldıkları görevlerle sorumluluk duygularının geliĢmesine
katkıda bulunmak.
• Sınıfta oluĢturulacak ―Bireysel farklılıklara göre farklı müziksel ifade biçimleri‖
felsefesinin içselleĢtirilmesi ile ekonomik, biliĢsel, fiziksel veya sosyal bir takım
sebeplerle çalgı alamayan/çalamayan öğrencilerin, farklılık durumları nedeniyle sınıf
ortamından dıĢlamalarını önleyici müziksel ifade biçimi geliĢtirmelerine yardımcı olmak.
Bu amaçla kendi ürettikleri basit çalgılara partisyon yazılarak ya da sesi uygun olan
öğrenciler için toplu söyleme yolu ile orkestraya dahil edilerek, kendilerini ders ortamının
ve orkestranın bir parçası olarak hissetmelerini sağlayabilmek.
• Okulda özel yetenekli öğrencilerle yapılan konser ve etkinlikler dıĢında, öğrencileri
kendi aralarında küçük ya da büyük topluluklar oluĢturarak, belirli aralıklarla konser
salonu, koridor, bahçe gibi mekânlarda dinleti yapmaya teĢvik etmek. Bu etkinlikler
aracılığıyla her öğrenciye performansını sergileyebilme fırsatı tanıyarak; müziği
yaĢantılarına katabilmek, müzik yolu ile yaratıcılık ve özgüven kazanmalarını sağlamak.
• Uygulamaların ilk aĢamasında sınıfta öğretmen ve öğrenciler arasında sağlıklı,
anlaĢılır bir iletiĢim kurabilmek amacıyla ortak bir müzik dili edinmek, ses-ritim
birlikteliği oluĢturmak için temel bilgiler verilir, müzikli oyunlar ve uygulamalar yapılır.
Bu süreçte beden perküsyonu ve drama yöntemleriyle doğaçlama ritim ve ses oyunları
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oynanır, nota süre değerleriyle ritim vurma çalıĢmaları yapılır. Ayrıca bir sonraki aĢamada
çalgılar ile çalınacak Ģarkıların notalarını önceden kulaktan öğrenme yolu ile ezberleme
ve Ģarkıları notadan takip ederek tümden gelim yöntemiyle birlikte analiz etme,
tanımlamalar yapma, nota dilinin ritim ve grafik yönünden yapısını keĢfedebilme
çalıĢmaları yapılır. Bu aĢamada nota eğitimi ortak dil oluĢturmak için bir araçtır.
Öğrencide tam öğrenme beklenmez. Oyun, etkinlik ve analizlerle yüzeysel bir biçimde
müzik dilinin tümüne yönelik farkındalık yaratmak amaçlanır.
• Uygulamanın ikinci aĢamasında tüm öğrencilere öğretme-öğrenme kolaylığı
nedeniyle Ksilofon/Metalofon çalgıları öğretilerek, temel bilgi ve becerileri geliĢtirilir.
Öğrenilecek Ģarkıların notalarının önceden ezberlenmiĢ olması önemlidir. Öğrencilerin
nota ile çalgı çalma prensiplerini çözümledikten sonra uygulamanın üçüncü aĢamasında
kendi seçtikleri çalgıyı öğrenirken bilgi transferi yaparak önceki bilgilerini yeni
çalgılarına uyarlamaları hedeflenir. Bu aĢamanın önemi öğrencilerin seçecekleri çalgıyı
öğrenmelerini kolaylaĢtırıcı bir geçiĢ aĢaması olması ve öğretmenin de çeĢitli çalgıları
öğretirken sınıfta toplu bir referans noktası oluĢturmasıdır.
• Üçüncü aĢamada çeĢitli çalgı grupları oluĢturularak, her çalgı grubunun grup Ģefleri
belirlenir. ĠĢbirlikçi öğrenme ve akran eğitimi yöntemlerinden yararlanılarak, öğrenciler
arasında keĢfetme, öğrenme – öğretme süreci yaĢanması sağlanır.
• Uygulamalar sırasında öğrenci mevcudundan az sayıda çalgı olduğunda, öğrencilerin
üflemeli çalgılar dıĢındaki çalgıları sırayla gruplar halinde çalmaları, çalma sırasını
bekleyen öğrencilerin de toplu söyleme yolu ile çalan öğrencilere eĢlik etmeleri ve
böylece tüm öğrencilerin derse aktif olarak katılımının sağlanması hedeflenir.
• Öğretmenin, öğrencileri çeĢitli okul çalgılarını çalarak özendirebilmesi, çalgıların
akortlanması ve metodolojisi hususlarında donanımlı olması ve bununla birlikte çalgıların
ortak çalınabileceği basit repertuarlar oluĢturarak öğrencilerin toplu çalmalarını
destekleyici birer rehber olabilmesi beklenir.
AMAÇLAR
Bu çalıĢmada; ilköğretim okulları müzik derslerinde, sınıflarda daha etkin bir çalgı eğitimi
verebilmek üzere tasarlanıp deney gruplarıyla çalıĢılan örnek bir uygulamanın, kontrol
gruplarıyla çalıĢılan diğer bir uygulama yöntemi ile karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır.
Deney grupları ile çalıĢılan ―Sınıflarda Okul Çalgılarıyla Orkestra Eğitimi" uygulamasının
verimliliğini ve uygulanabilirliğini ortaya koyabilmek amacıyla aĢağıdaki sorulara
yanıtlar aranmıĢtır;
1. ―Sınıflarda Okul Çalgılarıyla Orkestra Eğitimi " uygulamaları yapmak mümkün
müdür?
2. ―Sınıflarda Okul Çalgılarıyla Orkestra Eğitimi " uygulamalarında öğrencilerin derse
katılımları ―Sınıflarda Tek Çalgı ile Yapılan Müzik Eğitimi‖ ne göre farklılaĢmakta
mıdır?
3. ―Sınıflarda Okul Çalgılarıyla Orkestra Eğitimi " uygulamalarının ardından öğrenci
performansları, konser ve etkinliklere katılabilme yönünden ―Sınıflarda Tek Çalgı ile
Yapılan Müzik Eğitimi‖ ne göre farklılaĢmakta mıdır?
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VARSAYIMLAR ve SINIRLILIKLAR
ÇalıĢma grubundaki öğrencilerin deney ve kontrol gruplarının dengeli bir biçimde
oluĢturulduğu varsayılmıĢtır. AraĢtırmanın yürütüldüğü Ġstanbul ilindeki özel bir
ilköğretim okulunda 2008/2009 ve 2009/2010 eğitim –öğretim yılları arasında 2., 4. ve
5. sınıflarda öğrenim gören 354 öğrenci ile sınırlıdır.
YÖNTEM
Bu araĢtırmada sınıflarda Müzik Dersi içeriğinde uygulanan Okul Çalgıları eğitiminde, iki
farklı öğretim yönteminin karĢılaĢtırılmasına yönelik olarak; iki yıl süre ile 2. ,4. ve 5.
sınıflar düzeyinde toplam 354 öğrenci üzerinde deneme ve gözlem çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Uygulamanın yapıldığı ilköğretim birinci kademe sınıfları içinde öğrencilerin Ģubelere
dağılımında baĢarı, tutum ve davranıĢ açısından eĢit ve dengeli sınıflar oluĢturulmasına
her yıl okul yönetimi ve rehber öğretmenler tarafından özen gösterilmektedir.
2009/2010 Eğitim-öğretim yılında 2. sınıf düzeyinde 8 Ģubede öğrenim gören 184 öğrenci
random olarak iki eĢit gruba ayrılmıĢtır. Deney grubu olarak seçilen 4 Ģubede ―Sınıflarda
Okul Çalgıları Orkestrası Eğitimi‖ Sistemine baĢvurulmuĢtur. Geriye kalan 4 Ģubeden
oluĢan kontrol grubunda da ―Sınıflarda Tek Çalgı Ġle Yapılan Çalgı Eğitimi‖ sistemi
uygulanmıĢtır.
2008/2009 Eğitim-öğretim yılında uygulamanın yapıldığı okulda 4. Sınıfta müzik
eğitiminin branĢlara göre ayrılması gereğince; 4. Sınıf düzeyine baĢlayan 8 Ģubede
öğrenim gören 186 öğrenciye bireysel olarak yetenek taraması yapılmıĢtır.
Öğrencilerin piyanoda verilen sesi tekrar edebilme, verilen ritmik cümleyi tekrar
edebilme, Ġstiklal MarĢı‘mızı doğru ritim ve seslerle ile söyleyebilme durumları tespit
edilmiĢtir.
Bu sınamaya göre; her Ģubede tüm aĢamalarda en baĢarılı öğrencilerden baĢlanarak
sıralanan sınıf listeleri hazırlanmıĢtır. Listede bulunan öğrencilerden taramada baĢarı
gösteren ilk 102‘si keman ve koro branĢlarında eğitim görmek üzere ayrılmıĢ ve araĢtırma
kapsamı dıĢında tutulmuĢtur. Geriye kalan 84 öğrenci ise randon olarak 4 Ģubeye
bölünmüĢtür. Bu dört Ģubenin ikisinde ―Sınıflarda Okul Çalgıları Orkestrası Eğitimi "
diğer ikisinde ise ―Sınıflarda Tek Çalgı Ġle Yapılan Çalgı Eğitimi " yapılmıĢtır.
Uygulamaların yapıldığı öğrenciler 5. sınıfa geçtiklerinde de eğitimleri aynı doğrultuda
sürdürülerek, iki yıl boyunca öğrencilerdeki geliĢmeler gözlenmiĢtir.
Aynı uygulama 2009/2010 eğitim öğretim yılında 4. sınıfa yeni baĢlayan öğrencilerde de
yapılmıĢtır. 191 Öğrenciden, müzik yeteneği daha yüksek olan 105 öğrenci koro ve
keman branĢlarına, kalan 4 Ģubedeki 86 öğrenci ise random olarak deney kontrol
gruplarına ayrılmıĢtır. Uygulama çalıĢmaları aĢağıda tabloda özetlenmektedir.
Tablo 1 Deney ve Kontrol Gruplarının; ÇalıĢılan Sınıf Düzeyleri, KiĢi Sayısı,
Haftalık Ders Saatleri ve Yıllara Göre Dağılımı
2. Sınıf
4. Sınıf
5. Sınıf
(Haftada 2 saat)
(Haftada 1 Saat) (Haftada 1 Saat)
2008-2009
84 (d-k)
2009-2010
184 (d-k)
86 (d-k)
84 (2. yıl gözlem d-k)
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2008/2009 eğitim-öğretim yılında 4. sınıfa baĢlayan dört Ģubedeki öğrencilerle 4. ve 5.
sınıf düzeylerinde toplam iki yıl,
2009/2010 yılında 2. sınıf düzeyindeki sekiz Ģube ve 4. sınıf düzeyinde dört Ģubedeki
öğrencilerle bir yıl süre ile gözlem yapılmıĢtır.
Her öğrenci için yapılan gözlemler Ek.1‘de verilen değerlendirme çizelgesine
kaydedilerek takip edilmiĢtir.
Her iki grup için birinci aĢamada yapılan yazılı değerlendirme örneği Ek 2‘de verilmiĢtir.
Yapılan deneme ve gözlem çalıĢmalarının ardından tüm sınıf düzeylerindeki iki farklı
uygulamanın ortaya koyduğu performanslar, sınıf içi ve dıĢı etkinliklerde yaĢanan olumlu
ve olumsuz durumlar karĢılaĢtırılmıĢtır.
VERĠLERĠN TOPLANMASI ve DEĞERLENDĠRMESĠ
Deneme uygulaması tüm sınıflarda araĢtırmacı tarafından yürütüldüğü için uygulama
verileri araĢtırmacı tarafından gözlemlenmiĢ ve tutulmuĢtur. Öğrenci bilgileri ek. 1 de yer
alan öğrenci performansını değerlendirme formu ile yapılmıĢtır. Bu form ile her öğrenci
için ayrı ayrı haftalık değerlendirmeler yapılmıĢtır. Elde edilen veriler Spss 17.0 ile
değerlendirilmiĢtir. Yazılı olarak tutulan kayıtların yanı sıra konser ve etkinlik görüntüleri
video kamera ile kaydedilmiĢtir.
SINIF ĠÇĠNDE UYGULANAN YÖNTEMLER
“SINIFLARDA OKUL ÇALGILARI ORKESTRASI EĞĠTĠMĠ”
(Deney Grubu)
ÖĞRETĠMĠ YAPILAN ÇALGILAR
Bu uygulamanın yapıldığı sınıflarda ikinci aĢamadan itibaren tüm öğrenciler sırayla
okulda mevcut olan Ksilofon ve Metalofon çalgılarını gruplar halinde çalarak
öğrenmiĢlerdir. Diğer çalgıların seçimi bu temel eğitimden geçtikten sonra öğrencilerin
isteği ve öğretmenin yönlendirmesi doğrultusunda yapılmıĢtır. Ayrıca sınıfta dıĢarıdan
Keman ve Gitar dersleri alan öğrenciler de derse kendi çalgılarıyla katılmıĢlardır.
2. Sınıflar düzeyinde; Soprano ve Sopranino Blok Flüt, Melodika, Mandolin, Gitar,
Keman, Ksilofon-Metalofon, Ritim çalgıları
4. ve 5. sınıflar düzeyinde; Soprano Blok Flüt ve Ailesi, Ksilofon-Metalofon, Mandolin,
Keman, Gitar, Melodika, Ritim çalgıları
UYGULAMA AġAMALARI
BĠRĠNCĠ AġAMA
―Temel Müzik Bilgileri Edinme ve Toplu Söyleme Yolu İle Şarkı Dağarcığını Geliştirme
Çalışmaları‖
Süre: 6 Hafta
Sınıfta müzik terimlerini anlayabilmek için ortak bir dil ve ses-ritim birlikteliği
oluĢturmak amacıyla temel müzik bilgilerini edinmeleri sağlanmıĢtır. Bu çalıĢmanın
sonucunda yazılı değerlendirme yapılacağı öğrencilere bildirilmiĢtir. B.k.z. Ek.2 Bu temel
süreci desteklemek ve daha renkli, ilgi çekici bir ortam oluĢturmak amacı ile
Sandalcı‘(1999) nın ―Müzik Yolcuları‖ yaygın adıyla Porte ġatosu olarak da bilinen
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müzik eğitimi metodundan yararlanılmıĢtır. Metot etkinlik ve materyal bakımından
geliĢtirilip sınıf içinde toplu çalıĢmaya uygun bir Ģekilde uyarlanarak kullanılmıĢtır.
a) Temel bilgiler: Sol anahtarı, porte, ölçü, ölçü çizgisi v.b. gibi bilgiler örnek bir Ģarkı
üzerinde tahtada gösterilmiĢtir. (Bu gibi bilgiler görsel olarak nota üzerinde öğrenilmiĢ,
deftere tanımları yazılmamıĢtır) Ardından öğrencilerden örnek Ģarkıyı müzik defterlerine
kopya etmeleri istenmiĢ, hatasız yazanlar defterlerine imza atılarak ödüllendirilmiĢtir
b) Ritim çalışmaları: Sınıfta ritim birlikteliği oluĢturmak amacı ile beden perküsyonu
kullanılarak doğaçlama ritim oyunları yapılmıĢtır. Bu çalıĢmanın ardından notaların süre
değerleri vuruĢlarına göre;
 4 vuruĢluk nota
 2 vuruĢluk nota
 2 vuruĢluk notanın yanına konulan nokta ile elde edilen 3 vuruĢluk nota.
 1 vuruĢluk nota
 Yarım vuruĢluk notalar
Olmak üzere biçimleriyle öğrenilmiĢ, tahtaya yazılan basit alıĢtırmalarla, ritim vurma
çalıĢmalarıyla pekiĢtirilmiĢtir. (Notalar yalnızca vuruĢ değerleri ve biçimlerine göre
öğrenilmiĢtir. Ġsimleri ―1‘lik, 2‘lik, 4‘lük, 8‘lik vb.‖ daha ilerideki aĢamalarda öğrenilmek
üzere ertelenmiĢ, uygulama kapsamına alınmamıĢtır.)
c) Koro ve şarkı dağarcığı geliştirme çalışmaları: Sınıfta toplu ses eğitimi yapılmıĢ, bir
sonraki aĢamada çalgı ile çalınacak olan Ģarkılar bütün-parça-bütün yöntemiyle kulaktan
öğrenilerek ezberlenmiĢtir. Bu yöntemde ilk önce Ģarkı baĢından sonuna kadar bütünüyle
söylendikten sonra parçalarına ya da müzik cümlelerine ayırarak kavratıp yine bütünüyle
söyleterek öğretilir. (Sun-Seyrek,1993)
Daha sonra Ģarkılar notadan takip edilerek,
tahtada birlikte analiz edilerek, nota dilinin ritim ve grafik yönünden yapısı keĢfedilmeye
çalıĢılmıĢtır. (Burada nota eğitimi ortak dil oluĢturmak için bir araçtır, tam öğrenme
beklenmemiĢtir, öğrencide yüzeysel bir biçimde müzik dilinin tümüne yönelik bir
farkındalık yaratmak amaçlanmıĢtır.)
BĠRĠNCĠ AġAMANIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Süre: 3 Hafta
Yazılı Değerlendirme:1 Hafta
(Yazılı değerlendirme örneği Ek 1 de verilmiĢtir.)
Sözlü Değerlendirme: 2 Hafta
Uygulanan öğretme-öğrenme süreci sonunda, öğrencilerin verilen bilgiler ıĢığında sınıf içi
etkinlikleri anlama, derse katılım, yetenek ve performanslarını ölçme amacıyla sekiz
sorudan oluĢan yazılı ve öğrenilen Ģarkıların bireysel olarak seslendirildiği sözlü
değerlendirmeler yapılmıĢtır. Değerlendirme sonuçları bir ön test olarak kabul edilmiĢ ve
öğrencilerin müzik dersi notlarını etkilememiĢtir.
ĠKĠNCĠ AġAMA
―Orff Çalgıları ( Ksilofon - Metalofon ) Öğrenimi
Süre: 6 Hafta
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Bu aĢamada tüm öğrencilere ksilofon / metalofon çalgıları öğretilmiĢtir. Bu çalgılarla
önce doğaçlama daha sonra da nota ile belirli aĢamalardan geçilerek çeĢitli çalıĢmalar
yapılmıĢtır. Bu çalgıların öğrenilmesindeki amaç nota ile çalgı çalma prensiplerinin diğer
çalgılardan göreceli olarak daha basit olan bu çalgılar üzerinde anlaĢılmasının
kolaylığıdır. Üçüncü aĢamada çalgılar çeĢitlendiğinde öğrenciler bu aĢamada nota - çalgı
çalma iliĢkisinde öğrendikleri bilgileri yeni çalgılarına transfer ederler. Bu aĢamanın
önemi öğrencilerin çalgılar çeĢitlendiğinde seçecekleri çalgıyı öğrenmelerini
kolaylaĢtırıcı, geçiĢ olmasıdır. Bireysel eğitimde böyle bir geçiĢe ihtiyaç duyulmasa da
sınıf eğitiminde toplu öğrenme esnasında faydaları gözlenmiĢtir.
(Uygulamalar sırasında okulda az sayıda ksilofon ve metalofon olması durumunda,
önünde çalgı olmayan öğrenciler toplu söyleme ve izleme yolu ile çalgıları çalan
öğrencilere eĢlik ederler, tüm öğrenciler sırayla gruplar halinde çalarlar.)
a) Ksilofon /Metalofon çalgılarını tanıma: Çalgılar öğretmen tarafından çalınarak,
birinci aĢamada sınıfta koro Ģeklinde öğrenilen Ģarkılardan da örnekler verilerek
tanıtılmıĢtır.
b) Porte ve çalgı üzerinde, nota sıralarının karşılaştırmalı öğrenimi:
Ksilofon/Metalofon çalgılarında nota seslerinin tuĢlardaki sırası, portede gösterildiği gibi
yan yana dizildiğinden dolayı, çalgılar üzerinde gözlem ve alıĢtırmalar yapılarak seslerin
sırası pekiĢtirilmiĢtir. Öğrencilerden resim defterlerine ksilofon resmi çizerek üzerine
notaları yazmaları istenmiĢ, resim üzerinde kalem veya çubuk yardımıyla okulda
öğrendikleri alıĢtırmaları evde çalıĢmaları önerilmiĢtir.
c) Ritim (nota değerleri) öğrenimi: 1 vuruĢluk nota 1 çubuk vuruĢu, 2 ,3 ve 4 vuruĢluk
notalar tremola , yarım vuruĢluk notalar iki el ile hızlıca çalınarak aralarındaki süre farkı
kavratılmaya çalıĢılmıĢtır.
d) Şarkı Öğrenimi: Birinci aĢamada notaları ve sözleriyle kulaktan öğrenme yolu ile
notadan takip ederek öğrenilip, toplu ve bireysel olarak seslendirilmiĢ olan Ģarkılar;
tahtada ritim ve ses yönünden analiz edilerek, vuruĢlarının ksilofon ve metalofon
çalgılarıyla nasıl yapılacağı incelenmiĢ, ardından ölçülere bölünerek çalınmıĢtır.
ĠKĠNCĠ AġAMANIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Süre: 1 - 2 Hafta
Öğrenciler guruplar halinde öğrenilen Ģarkıları ksilofon ve metalofon çalgılarıyla
çalmıĢlardır. Değerlendirme sonucu müzik performans görevi olarak öğrencilerin müzik
dersi notlarına yansıtılmıĢtır.
ÜÇÜNCÜ AġAMA
―Çeşitli Çalgıları Gruplar Halinde Öğrenme ve Sınıf İçinde
Okul Çalgıları Orkestrası Oluşturma Çalışmaları‖
Süre: Ġkinci dönemin baĢından yılsonu konserine kadar.
Ġlk olarak blok flüt ailesi, melodika, mandolin ve ritim çalgıları öğretmen tarafından
öğrencilere tanıtılarak seslerinin nasıl oluĢtuğu ve çalma prensipleri hakkında bilgiler
verilmiĢtir. Bu çalgıların dıĢında sınıfta çalgı çalabilen öğrencilerden de varsa keman,
gitar, yan flüt, bağlama gibi çalgıları sınıfa getirerek arkadaĢlarına tanıtmaları ve müzik
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derslerine kendi çalgılarıyla katılmaları istenmiĢtir. Bu aĢamada müzik öğretmeninin
rehberliği ve yönlendirmesi doğrultusunda her öğrencinin seçtiği fizyolojik ve zihinsel
yapısına uygun bir çalgıyı benimseyerek çalabilmesine olanak sağlamak ve her öğrenciyi
bir çalgı çalmaya teĢvik etmek hedeflenmiĢtir.
Sınıfta çalgılarla gruplar oluĢturulup, grup Ģefleri belirlenmiĢtir. Öğretmen grup Ģeflerine
tüm sınıfın izleyerek anlayabileceği bir Ģekilde çalgı ile ilgili bilgiler vermiĢ ve grup
Ģefleri de daha sonra grubundaki arkadaĢlarına bu bilgileri yeniden bireysel olarak
aktarmaya çalıĢmıĢlardır. Öğrenciler ksilofon ve metalofon çalma sırasında öğrendikleri
nota ve çalma bilgilerini seçtikleri çalgılara uyarlayarak bilgi transferi yapmıĢlardır.
OluĢturulan çalgı gruplarıyla öğrenciler iĢbirlikçi öğrenme ve akran eğitimi yöntemleriyle,
keĢfetme ve öğrenme – öğretme süreci yaĢamıĢlardır. Önceden öğrenilmiĢ Ģarkılar gruplar
halinde ve toplu olarak çalıĢılmıĢtır. Tahta ikiye ayrılarak çalgılara değiĢik partisyonlar
yazılıp basit çok sesli çalma alıĢtırmaları yapılmıĢtır.
Bu süreç içinde çalgısını henüz alamamıĢ olan öğrenciler benimsedikleri ya da
öğretmenin yönlendirdiği gruba dâhil olup seçtikleri çalgının çalma prensiplerini gözlem,
dinleme, notaları toplu söyleme yoluyla okuyarak çalgı çalan öğrencilere eĢlik ederek
öğrenmeye çalıĢmıĢlardır. Böylelikle aktivitelere tüm sınıfın koro ve çalgı ile katılımı
sağlanmıĢtır. Ġkinci dönemde de ekonomik ve diğer benzeri sebeplerle çalgı alamamıĢ
öğrenciler okulda mevcut olan Ksilofon-Metalofon, Blok Flüt Ailesi ve kendi yaptıkları
basit ritim çalgılarıyla derse katılarak sürece aktif olarak dâhil olmuĢlardır. Bu eğitimlerin
sonucunda tüm öğrenciler okulun çeĢitli yerlerde küçük gruplar oluĢturarak arkadaĢlarına
dinletiler vermiĢlerdir. Çalgısını ileri düzeyde geliĢtiren öğrencilerle de okul çalgıları
orkestrası oluĢturularak yılsonu konseri verilmiĢtir.
ÜÇÜNCÜ AġAMANIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Süre: 1 - 2 Hafta
Öğrenciler guruplar halinde öğrenilen Ģarkıları bu aĢamada seçtikleri çalgılarıyla
çalmıĢlardır. Çalgısı olmayan öğrenciler Ksilofon/Metalofonla değerlendirmeye
katılmıĢlardır. Değerlendirme sonucu ikinci dönem müzik performans görevi olarak
öğrencilerin müzik dersi notlarına yansıtılmıĢtır.
“SINIFLARDA TEK ÇALGI ĠLE YAPILAN ÇALGI EĞĠTĠMĠ”
(Kontrol Grubu)
ÖĞRETĠMĠ YAPILAN ÇALGILAR
Bu uygulamada her sınıf için; araĢtırma okulundaki sınıf ortamı, öğrenci mevcudu, sınıf
düzeyi ve ders saatleri göz önünde bulundurularak aĢağıda belirtilen çalgıların eğitimi
verilmiĢtir.
2. Sınıflar düzeyinde; Soprano Blok Flüt,
4. ve 5. sınıflar düzeyinde; Soprano Blok Flüt, Mandolin
UYGULAMA AġAMALARI
BĠRĠNCĠ AġAMA
Birinci aĢamaları ve değerlendirme süreci deney ve kontrol gruplarında aynı Ģekilde
yürütülmüĢtür.
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Bkz. ―Sınıflarda Okul Çalgıları Orkestrası Eğitimi‖ Uygulama AĢamaları ve
değerlendirilmesi
ĠKĠNCĠ AġAMA
―Sınıf İçin Belirlenen Okul Çalgısının Öğrenimi‖
Süre: 4- 5 Hafta
Her sınıf düzeyi için belirlenen çalgılara uygun metot ve yöntemlerle çalgı öğrenimi
yapılmıĢtır. Sınıftaki tüm öğrenciler aynı çalgının eğitimini almıĢlardır.
Ġlk olarak çalgı öğretmen tarafından çalınarak öğrencilere tanıtılmıĢ, ardından çalma ve
ses çıkarma prensipleri hakkında bilgiler verilmiĢtir. Daha sonra çalgılara uygun
alıĢtırmalar ve Ģarkılar tahtaya yazılarak sınıfça toplu ve bireysel çalma çalıĢmaları
yapılmıĢtır.
ĠKĠNCĠ AġAMANIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Süre: 3 Hafta (Birinci dönem sonuna kadar olan süre)
Öğrenciler bireysel olarak öğrenilen Ģarkıları çalgılarıyla çalmıĢlardır. Değerlendirme
sonucu, müzik performans görevi olarak öğrencilerin müzik dersi notlarına yansıtılmıĢtır.
ÜÇÜNCÜ AġAMA
―Şarkı Dağarcığı Geliştirme ve Çok Sesli Çalma Çalışmaları‖
Süre: Ġkinci dönemin baĢından yılsonu konseri hazırlıklarına kadar
Çalgılarla basit iki sesli alıĢtırmalar, kanonlar ve çeĢitli Ģarkılar çalıĢılmıĢtır.
Yılsonunda baĢarılı olan öğrenciler ile yılsonu konseri düzenlenmiĢtir.
ÜÇÜNCÜ AġAMANIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Süre: 3 Hafta
Öğrenciler gruplar halinde, çok sesli Ģarkıları birlikte seslendirmiĢlerdir. Değerlendirme
sonucu ikinci dönem müzik performans görevi olarak öğrencilerin müzik dersi notlarına
yansıtılmıĢtır.
BULGULAR VE YORUM
UYGULAMALARIN KARġILAġTIRMALI DEĞERLENDĠRMESĠ
Tablo 2‘de görüldüğü üzere;
2. ve 4. sınıfların deney gruplarında bulunan toplam 177 öğrenciden 165 öğrenci
(% 93.2) ders içi etkinliklere, 132 öğrenci (% 74.5) ders dıĢında konser ve etkinliklere
aktif olarak katılmıĢtır.
2.ve 4. sınıfların kontrol gruplarında bulunan toplam 177 öğrenciden 120 öğrenci
(% 67.7) ders içi etkinliklere, 76 öğrenci (% 42.9) ders dıĢında konser ve etkinliklere aktif
olarak katılmıĢtır.
5.sınıfların 2. yıl devam edilen gözlem grubu deney gruplarında bulunan toplam 42
öğrenciden 41 öğrenci (% 97.6) ders içi etkinliklere, 40 öğrenci (% 95.2) ders dıĢında
konser ve etkinliklere aktif olarak katılmıĢtır.
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5.sınıfların 2. yıl devam edilen gözlem grubu kontrol gruplarında bulunan toplam 42
öğrenciden 21 öğrenci (% 50) ders içi etkinliklere, 19 öğrenci (% 45.2) ders dıĢında
konser ve etkinliklere aktif olarak katılmıĢtır.
Tablo 2
Deney ve Kontrol Gruplarının Ders Ġçi ve Ders DıĢı Aktivitelere Katılım Durumları
Sınıf Düzeyleri

Ders içi etkinliklere katılım

2. Sınıf
4. Sınıf

2008/2009

2009/2010

Gruplar

Konserlere katılım

Frekans

Yüzde

Frekans

Yüzde

Deney G.

89

95.6

73

78.4

Topl.Öğr.Say.

93

100

93

100

Kontrol G.

60

76.9

37

40.6

Topl.Öğr.Say.

91

100

91

100

Deney G.

37

88.0

29

69.0

Tpl.Öğr.Say.

42

100

42

100

Kontrol G.

26

61.9

17

40.4

Topl.Öğr.Say.

42

100

42

100

39

92.8

30

71.4

Topl.Öğr.Say.

42

100

42

100

Kontrol G.

34

77.2

22

50

44

100

44

100

41

97.6

40

95.2

Topl.Öğr.Say.

42

100

42

100

Kontrol G.

21

50

19

45.2

Topl.Öğr.Say.

42

100

42

100

(2. yıl devam edilen
Gözlem Grubu)

4. Sınıf
2009/2010

5. Sınıf

2009/2010

Deney G.

Topl.Öğr.Say.

Deney G.

Gruplar arasında oluĢan farklılaĢmanın nedenleri uygulama esnasındaki yaĢantılara göre
karĢılaĢtırma yapılarak aĢağıda açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.
Öğrencilerin çalgı çalmaya istekli olma durumuna göre yapılan gözlemlerde;
Kontrol Grupları: Sınıfta eğitimi verilecek çalgı tek seçenekle sınırlı kalmıĢtır. Seçilen
çalgının tüm öğrencilerin fiziksel ve zihinsel yapısına uygun olması ve istek uyandırması
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konusunda zorluklar yaĢanmıĢtır. Öğrencilerin %32.2‘si çalgılarıyla aralarında bağ
kurmakta ve benimsemekte güçlük çekmiĢlerdir, Bu öğrenciler çalgı çalmayı dersten iyi
not alabilmek için bir gereklilik olarak görmüĢlerdir. Çalgı çalmaya istekli olan % 67.7
öğrenciden % 59.0‘u genel akademik baĢarısı yüksek olan öğrencilerdir. 5. Sınıfta 2. Yıl
gözlem yapılan öğrencilerde ilginin bir önceki yıla göre daha da azaldığı görülmüĢtür.
Deney Grupları: Öğrenilecek çalgı seçeneği daha fazla olduğundan genele göre değil;
bireysel farklılıklara göre seçim yapılabilmiĢtir. Öğrenciler çeĢitli çalgıları tanıyarak karar
verme süreci yaĢamıĢlardır ve seçtikleri çalgıları benimsemiĢlerdir. Seçtikleri çalgıyla
birlikte gruplarına karĢı da güdülenme, sahiplenme duygusu geliĢtirmiĢlerdir (Flütçüyüz,
Mandolinciyiz, Gitarcıyız v.b. gibi). Öğrencilerin % 6.7‘ sı çalgı çalamamıĢtır ancak 5.
sınıfta 2. yıl gözlem yapılan öğrencilerde çalgı çalma isteğinin ve çalgı alma oranının
arttığı gözlenmiĢtir.
Öğrencilere öğretme-öğrenme süreci sonucunda yapılacak olan değerlendirmenin güçlük
durumuna göre yapılan gözlemlerde;
Kontrol Grupları: Aynı çalgı ile aynı Ģarkıların çalınmasından dolayı değerlendirme
süreci öğretmen açısından daha kolay gerçekleĢtirilmiĢtir.
Değerlendirme sürecinde öğrenciler iyi düzeyde çalabilen öğrencilerden çalamayan
öğrencilere doğru sıralanarak sınıf düzeyine göre puanlandırılmıĢlardır. Müzik yeteneği
yüksek olan öğrencilerin bu süreçte ilgileri artarken daha düĢük olan öğrencilerde kaygı
nedeniyle çalgıdan soğuma gözlenmiĢtir.
Deney Grupları: Farklı zorlukta ve çeĢitlilikte çalgılar olmasından dolayı değerlendirme
sürecinde öğrencinin derse katılımı, davranıĢı, çalgısına ve seviyesine uygun olarak
yazılan partisyonu çalabilmesi ile değerlendirme yapılmıĢtır. Bu uygulamada sınıfta
―Bireysel farklılıklara göre farklı müziksel ifade biçimleri‖ yaklaĢımı sebebiyle öğrenciler
kendi kapasitelerine fiziksel - zihinsel yapılarına tercihlerine uygun çalgıları
çaldıklarından baĢarısızlık duygusu yaĢamamıĢ, kendilerini ifade edebildikleri bir çalgıyla
eğitim alarak değerlendirmeye katılmıĢlardır.
Öğrencilerin aldıkları çalgı eğitimi ile birlikte özgüven ve sosyalleşme yönünden
desteklenmesi ve İşbirlikçi öğretim yöntemlerinden faydalanabilme durumlarına göre
yapılan gözlemlerde;
Kontrol Grupları: Öğrenciler arası grup çalıĢması yapılması istendiğinde gruplar
oluĢtururken ilgili ve baĢarılı öğrencilerin dengeli dağılımıyla homojen gruplar
oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır fakat çalgıların ve beklenen düzeyin eĢitliği sebebiyle
öğrenciler ve gruplar arasında bireysellik, rekabet ve yarıĢma ortamı oluĢmuĢtur. Bu
rekabetçi ortam yapılandırmacı yaklaĢımın felsefesine de ters düĢmektedir.
Deney Grupları: Öğrencilerle çalgı grupları oluĢturarak çalgılarının çalma prensiplerini
çözmek üzere, ortak bir amaç uğruna birlikte çalıĢarak çalgıların öğreniminin yapılması;
oluĢturulan grupların amacını belirlemede iĢbirliği kavramı ön plana çıkmıĢtır. Gruplar
birbirleriyle rekabet etmek yerine çalgılarını diğer gruplara daha iyi tanıtmak üzere
yoğunlaĢmıĢlardır. Deney gruplarında ortaklaĢa, iĢbirlikçi etkinlikleri destekleyici
çalıĢmalara (grup ve orkestra dinletilerine) yer verilmesi ile öğrencilerin özgüven,
sosyalleĢme ve yardımlaĢma yönünden geliĢim gösterdikleri öğrenci velileri ve
öğretmenler tarafından gözlenmiĢtir.
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Öğretmenin eğitim verdiği süreçte karşılaştığı problemler durumuna göre yapılan
gözlemlerde;
Kontrol Grupları: Sınıf içinde genel olarak öğretmen merkezli bir çalıĢma süreci
gerçekleĢtirildiğinden sınıf hâkimiyeti daha kolay sağlanabilmiĢtir.
Deney Grupları: Sınıf içinde genel olarak grup çalıĢması içinde iĢbirlikçi ve öğrenen
merkezli bir çalıĢma süreci gerçekleĢtirildiğinden sınıf hâkimiyeti öğretmen açısından
kontrol gruplarına göre özellikle orkestranın oluĢması aĢamalarında daha güç ancak
paylaĢımlı olmuĢtur.
Çok sesli çalma esnasında yaşanan güçlük durumuna göre yapılan gözlemlerde;
Kontrol Grupları: Çalgı tınıları aynı olduğundan öğrencilerin farklı partileri çalarken
ritmi yakalamaları zorlaĢmıĢtır.
Deney Grupları: Çalgıların sesleri farklı olduğundan ritim ve müzikal yönden birliktelik
sesleri ayırt edebilme nedeniyle daha kolay sağlanmıĢtır.
Konserlere katılım hazırlık aşamasında yaşanan güçlük durumuna göre yapılan
gözlemlerde;
Kontrol Grupları: Sınıflarda tek bir çalgının çalındığı eğitimde farklı çalgıların çalındığı
sınıflarla ortak konser verilmek istendiğinde deney gruplarına göre daha fazla ders dıĢı
prova yapılması gerekmiĢtir. Öğrenciler diğer çalgılarla birlikte çalarken seslerine
alıĢmakta ve uyum sağlamakta zorlanmıĢlardır.
Deney Grupları: Sınıf içinde orkestra Ģeklinde yapılan çok çalgılı eğitimde öğrenciler
farklı çalgılarla bir arada çalma alıĢkanlığı edindikleri için sınıflarda yapılan provaların
dıĢında sahnede yalnız iki genel prova ile konser verilebilmiĢtir.
Eğitime ikinci yılda devam edilmesi durumunda yapılan gözlemlerde;
Kontrol Grupları: Ġkinci yılda Tablo 2 de belirtilen oranlarda çalgıya yönelik ilgi azaldığı
görülmüĢtür
Deney grupları: Ġkinci yılda Tablo 2 de belirtilen oranlarda çalmaya istekli olan öğrenci
sayısı artmıĢtır. Bu doğrultuda birinci yılda çalgısını henüz alamayan öğrencilerin büyük
çoğunluğu ikinci yılda temin etmiĢlerdir.
SONUÇ ve ÖNERĠLER
Müzik eğitimi kapsamında verilen çalgı eğitimi; çalgıyı öğrencinin yaĢamına katabilmek,
boĢ zamanlarını verimli bir Ģekilde değerlendirmelerini sağlamak, çalgı çalmaya
özendirebilmek, istek uyandırmak, ve çalgı çalma yolu ile ulaĢılabilecek her türlü biliĢsel,
psikomotor ve sosyal kazanımları edinebilmelerini sağlamak için yeteneklerine göre basit
ya da daha profesyonel çalgılara yönlendirilmeleri amacıyla verilmektedir.
Sınıflarda okul çalgıları orkestrası eğitimi uygulanan deney gruplarındaki öğrencilerde,
tek bir çalgının öğrenildiği kontrol gruplarındaki öğrencilere göre; çalgı çalmaya ve
müzik dersine yönelik ilgi, etkinliklere katılım, sosyalleĢme ve isteklilik bakımından
olumlu yönde farklılaĢmalar gözlenmiĢtir. Örnek uygulama çalgı edinebilme yönünden
daha çok özel okullar için uygun gibi görünse de eldeki imkânlar doğrultusunda her türlü
çalgıyı sınıf içine katabilme açısından birçok okulda uygulanabileceği düĢünülmektedir.
Okullarda bir müzik sınıfı ve bu sınıfta zaman içinde çeĢitli çalgıların biriktirilmesiyle
oluĢturulacak bir müzik köĢesi ile daha çok öğrenciye çalgı çalma imkânı sağlanmıĢ
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olacaktır. Çalgı alamayan öğrenciler grup çalıĢmalarıyla az sayıda da olsa çalgıları
dönüĢümlü kullanarak öğrenebilmektedir.
ÇeĢitli okul çalgılarının öğrenildiği bir sistemde öğretmenin liderliği, rehberliği, çeĢitli
çalgılara yönelik bilgi ve becerisinin düzeyi önemlidir. Sınıflarda çoklu çalgı öğrenimi
uygulamaları, öğrencinin çeĢitli okul çalgıları içinden kendisini en iyi ifade edebileceği,
fizyolojik ve zihinsel yapısına uygun olan çalgıyı seçmesine olanak tanımaktadır. Buna
bağlı olarak çalgı eğitimini yürütecek olan müzik öğretmeninin de bu konudaki yeterliliği
büyük önem taĢımaktadır.
―Bir müzik öğretmeni kendi çalgısının dıĢında okul çalgılarını derste ve ders dıĢı
etkinliklerde çalabilme ve öğretebilme düzeyinde bilerek kullanmak durumundadır‖
(Küçüköncü, 2006).
Eğitim fakültelerinde ―Okul Çalgıları‖ dersinin, seçmeli ders olarak yürütülmesi, okul
çalgıları orkestrasının olmaması, öğretmen adaylarının tüm okul çalgılarını yeterince
tanıyamamaları bu çalgılardan oluĢan orkestra eğitimi, repertuar, metot bilgisi, akort
yapma gibi bilgi ve becerileri yeterince edinememelerine zemin hazırlamaktadır. Örnek
olarak seçmeli çalgılar içinden mandolini seçmemiĢ bir öğretmenin mandolin çalgısını hiç
tanımadan meslek hayatına baĢlaması söz konusudur. Aynı durum Orff Çalgıları, Gitar,
Bağlama için de geçerlidir. Her bir çalgı için ayrı bir dönem seçmeli ders oluĢturulması
mümkün olamasa da, programa okul çalgılarını tanıma ve orkestra oluĢturmaya yönelik
bir dersin eklenmesi öğretmen adaylarının, çalgıları bir arada tanıyarak birlikte nasıl
tınladıkları, nasıl akort edildikleri, nasıl çalındıkları gibi konulara biraz daha vakıf
olmalarını sağlayacaktır.
Konu ile ilgili farklı uygulama örnekleri ve benzer araĢtırmalar yapılarak sınıflarda çalgı
eğitiminin geliĢimini destekleyen bilimsel çalıĢmaların devam etmesi gerekmektedir.
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öğrencilerin müziğe iliĢkin biliĢsel, duyuĢsal, pisikomotor davranıĢları, müzik yaĢantısı ve
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ÖĞRENCĠ RESMĠ

AraçGereç
Davranı
Ģ
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görüĢler

Ek 2 Birinci AĢamada Uygulanan Yazılı Değerlendirme Örneği
AĢağıdaki notaları alttaki boĢ porteye aynı Ģekilde yazınız.
Notaların altlarındaki noktalı yerlere bildiğiniz notaların adlarını yazınız.
(do re mi)

1 VuruĢluk notanın Ģeklini çiziniz__________
2 VuruĢluk notanın Ģeklini çiziniz__________
3 VuruĢluk notanın Ģeklini çiziniz___________
4 VuruĢluk notanın Ģeklini çiziniz___________
Bir tane yarım vuruĢluk notanın Ģeklini çiziniz _________
Ġki tane yarım vuruĢluk notanın yan yana yazılıĢının Ģeklini çiziniz______
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PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GSEB MÜZĠK EĞĠTĠMĠ
ANABĠLĠM DALI 4. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KORO VE YÖNETĠMĠ
DERSĠNE ĠLĠġKĠN TUTUM VE ÖZYETERLĠK DÜZEYLERĠNĠN
BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR DEĞERLENDĠRME
Aykut Önder SARIÇĠFTÇĠ, Pamukkale Üniversitesi
GiriĢ
Koro ve Yönetimi dersi, üniversitelerin eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim
dallarında müzik öğretmeni yetiĢtiren programlar içerisinde, bu dersin öğrenilmesi,
öğretilmesi ve uygulanması bakımından, çok önemli bir yer teĢkil etmektedir. Müzik
öğretmeni adayları meslek yaĢantılarını büyük oranda bu derste edindiği bilgilerle
sürdürmektedir. Her sınıf bir koro, her müzik öğretmeni bir koro Ģefi sözü, Koro ve
Yönetimi dersinin hedeflerine en yüksek düzeyde ulaĢılması konusunda, dersi yürüten
öğretim elemanlarına ne denli önemli görevler düĢtüğünü göstermektedir. Bu söz bu
bakımdan içi çok dolu bir sözdür, anlamı çok derindir, önemi çok büyüktür.
Sınıfta öğrencilere müzik dersi yolu ile, yani koro yolu ile kültürümüzü, Türkçemizi
doğru ve güzel kullanmayı, vatan millet sevgisini, yurt özlemini, yurttaĢ olmanın
erdemini, barıĢın değerini, doğa ve hayvan sevgisini, kısacası insanı insan yapan
değerlerin tümünü öğretebilirsiniz.
Bu bağlamda Koro ve Yönetimi dersini yürüten öğretim elemanının, öğrencilerin
ihtiyaçlarının belirlenmesi hususunda çok özenli, çok dikkatli ve çok detaylı bir çalıĢma
içerisinde olması gerekliliği vardır. Bu dersin sonunda öğrenciler neyi bilmeli, bildiklerini
ne derecede uygulamalı (beceriye dönüĢtürmeli) ve bu süreç devam ederken bu derse
karĢı nasıl bir tutum geliĢtirmeli? soruları, temel çıkıĢ noktası olmalıdır. Koro ve Eğitimi
dersini okutacak öğretim elemanının niteliği, alan bilgisi, seçeceği yöntem ve teknikler bu
süreçte çok etkili olacaktır.
Yöntem
Bu araĢtırmanın konusu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı 4. Sınıf Öğrencilerinin Koro ve Yönetimi Dersine ĠliĢkin Tutum ve
Özyeterlik Düzeylerinin Belirlenmesidir. Bu amaca yönelik, anket modeline uygun
betimsel bir çalıĢmadır.
AraĢtırmanın evreni Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı 4. Sınıf Öğrencilerini kapsamaktadır. Evrenin tamamına ulaĢıldığından
örneklem gurubu alınmamıĢtır.
Veri toplama aracı olarak anket geliĢtirilmiĢ, anket yirmidokuz sorudan oluĢmuĢ,
aĢağıdaki üç bölmeli ve sıralamalı (ordinal) ölçeğe göre hazırlanmıĢtır.
( ) Evet
( ) Hayır
( ) Kısmen
Her bir soru için üç seçenek arasından bir seçeneğin iĢaretlenmesi istenmiĢtir. Anket
sorularının her biri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi
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Anabilim Dalı 4. Sınıf Öğrencilerinin Koro ve Yönetimi Dersine ĠliĢkin Tutum ve
Özyeterlik Düzeylerinin Belirlenmesine yöneliktir.
AraĢtırmada Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi Anabilim
Dalı 4. Sınıf Öğrencilerinin Koro ve Yönetimi dersine iliĢkin tutum ve özyeterlik
düzeylerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan sorularının her birinde, kendine uygun
seçenekleri iĢaretlemeleri sayesinde elde edilen bilgilerin çözümlenmesinde frekans (f) ve
yüzde (%) kullanılmıĢtır. Bulgular önce tablo halinde verilmiĢ olup ardından sözel olarak
yorumlanmıĢtır.
Bulgular ve Yorum
1) AraĢtırmaya katılan öğrencilerin onsekizi kız, onbiri erkek öğrencidir.
2) Öğrencilerin yirmibiri Güzel Sanatlar Lisesinden, yedisi normal lisede, biri de meslek
lisesinden mezun olduklarını bildirmiĢlerdir.
3) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersine iliĢkin temel kavramları ( koro, koro türleri,
ses eğitimi, toplu ses eğitimi, ses ve nefes egzersizleri, vs.) bilirim sorusuna iliĢkin
görüĢleri;
Tablo 1.1 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersine iliĢkin temel kavramları ( koro, koro
türleri, ses eğitimi, toplu ses eğitimi, ses ve nefes egzersizleri, vs.) bilirim sorusuna
iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

27

92

Hayır

1

4

Kısmen

1

4

29
100
Toplam
Tablo 1.1 de görüldüğü gibi, Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersine iliĢkin temel
kavramları ( koro, koro türleri, ses eğitimi, toplu ses eğitimi, ses ve nefes egzersizleri, vs.)
bilirim sorusuna öğrencilerin % 92 si evet, % 4 ü Hayır, % 4 ü de kısmen yanıtını
vermiĢlerdir. Bu bulgulardan Öğrencilerin çok büyük bir bölümünün Koro ve Yönetimi
dersine iliĢkin temel kavramları ( koro, koro türleri, ses eğitimi, toplu ses eğitimi, ses ve
nefes egzersizleri, vs.) bildikleri anlaĢılmaktadır.
4) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersini ilgi çekici bulurum sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.2 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersini ilgi çekici bulurum sorusuna iliĢkin
görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

29

100

Hayır

-

-

Kısmen

-

-

29
100
Toplam
Tablo 1.2 de görüldüğü gibi öğrencilerin tamamı Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersini
ilgi çekici bulurum sorusuna evet yanıtı vermiĢlerdir. Bu bulgulardan öğrencilerin
tamamının dersi ilgi çekici bulduğu anlaĢılmaktadır.
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5) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersine zevkle giderim sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.3 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersine zevkle giderim sorusuna iliĢkin
görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Evet

Sayı (f)

Yüzde (%)

28

96

Hayır

-

-

Kısmen

1

4

29
100
Toplam
Tablo 1. 3 de görüldüğü gibi Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersine zevkle giderim
sorusuna öğrencilerin % 96 sı evet % 4 ü kısmen yanıtını vermiĢtir. Bu bulgulardan
öğrencilerin tamamına yakının Koro ve Yönetimi dersine zevkle katıldıkları
anlaĢılmaktandır.
6) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersine çalıĢmaktan keyif alırım sorusuna iliĢkin
görüĢleri;
Tablo 1.4 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersine çalıĢmaktan keyif alırım sorusuna
iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

27

92

Hayır

-

0

Kısmen

2

8

29
100
Toplam
Tablo 1.4te de görüldüğü gibi Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersine çalıĢmaktan keyif
alırım sorusuna %92 si evet % 8 i kısmen yanıtını vermiĢtir. Bu bulgulardan öğrencilerin
tamamına yakının Koro ve Yönetimi dersine zevkle çalıĢtıkları anlaĢılmaktadır.
7) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersini diğer derslere göre önemli bulurum sorusuna
iliĢkin görüĢleri,
Tablo 1.5 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersini diğer derslere göre önemli bulurum
sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

23

84

Hayır

2

8

Kısmen

2

8

29
100
Toplam
Tablo 1.5te görüldüğü gibi Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersini diğer derslere göre
önemli bulurum sorusuna %84 ü evet, %8 i hayır, % 8 i de kısmen yanıtını vermiĢlerdir.
Bu bulgulardan anlaĢıldığı gibi, öğrencilerin çok büyük bir bölümü Koro ve Yönetimi
dersini diğer derslere göre önemli gördükleri anlaĢılmaktadır.
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8) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinde öğrendiklerimin meslek yaĢantımda gerekli
olacağına inanıyorum sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.6 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinde öğrendiklerimin meslek yaĢantımda
gerekli olacağına inanıyorum sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece

Sayı (f)

Yüzde (%)

Evet

29

100

Hayır

-

-

Kısmen

-

-

29
100
Toplam
Tablo 1.6da görürlüğü gibi Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinde öğrendiklerimin
meslek yaĢantımda gerekli olacağına inanıyorum sorusuna tamamı evet demiĢtir. Bu
bulgulardan anlaĢılacağı gibi, öğrencilerin tamamı Koro ve Yönetimi dersinde
öğrendiklerinin meslek yaĢantılarında gerekli olacağına inanmaktadır.
9) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersini severim sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.7 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersini severim sorusuna iliĢkin görüĢlerinin
frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

28

96

Hayır

1

4

Kısmen

-

-

29
100
Toplam
Tablo 1.7 de Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersini severim sorusuna %96 sı evet %4 ü
hayır demiĢtir. Bu bulgulardan anlaĢılacağı gibi öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersini
severim görüĢüne çok büyük bir oranda katıldıkları anlaĢılmaktadır.
10) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersini aldıktan sonra çok sesli koro konserlerini
mümkün olduğunca izliyorum sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.8 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersini aldıktan sonra çok sesli koro
konserlerini mümkün olduğunca izliyorum sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde
dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet
28
96
Hayır

-

-

Kısmen

1

4

29
100
Toplam
Tablo 1.8 de görüldüğü gibi öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersini aldıktan sonra çok
sesli koro konserlerini mümkün olduğunca izliyorum sorusuna %96 sı evet %4 ü kısmen
yanıtını vermiĢtir. Bu bulgulardan da anlaĢılacağı gibi, öğrencilerin Koro ve Yönetimi
dersini aldıktan sonra çok sesli koro konserlerini tamamına yakınının mümkün olduğunca
izlediği anlaĢılmaktadır.
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11) Öğrencilerin koro ile ilgili cd, kaset ve yayınları satın alıyorum sorusuna iliĢkin
görüĢleri;
Tablo 1.9 Öğrencilerin koro ile ilgili cd, kaset ve yayınları satın alıyorum sorusuna iliĢkin
görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

21

68

Hayır

-

-

Kısmen

8

32

29
100
Toplam
Tablo 1.9 da görüldüğü gibi, Öğrencilerin koro ile ilgili cd, kaset ve yayınları satın
alıyorum sorusuna %68 i evet,%32 kısmen yanıtını vermiĢlerdir. Bu bulgulardan da
anlaĢılacağı gibi, Öğrencilerin büyük bir bölümünün koro ile ilgili cd, kaset ve yayınları
satın aldıkları anlaĢılmaktadır.
12) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersine zevkle çalıĢırım sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.10 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersine zevkle çalıĢırım sorusuna iliĢkin
görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

28

Hayır

-

Kısmen

1

96
4

29
100
Toplam
Tablo 1.10 da görüldüğü gibi, öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersine zevkle çalıĢırım
sorusuna %96 sı evet %4 ü kısmen yanıtını vermiĢtir. Bu bulgulardan da anlaĢılacağı gibi,
öğrencilerin tamamına yakınının Koro ve Yönetimi dersine zevkle çalıĢtığı
anlaĢılmaktadır.
13) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersi müzik kültürümüzün ve evrensel müzik
kültürünün öğrenilmesi açısından önemlidir sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.11 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersi müzik kültürümüzün ve evrensel müzik
kültürünün öğrenilmesi açısından önemlidir sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde
dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

28

96

Hayır

-

-

Kısmen

1

4

29
100
Toplam
Tablo 1.11 de görüldüğü gibi, öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersi müzik kültürümüzün
ve evrensel müzik kültürünün öğrenilmesi açısından önemlidir sorusuna %96 sı evet %4 ü
kısmen yanıtını vermiĢtir. Bu bulgulardan da anlaĢılacağı gibi, öğrencilerin tamamına
yakını Koro ve Yönetimi dersi müzik kültürümüzün ve evrensel müzik kültürünün
öğrenilmesi açısından önemli bulmaktadır.
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14) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersini sevmem sorusuna iliĢkin görüĢleri,
Tablo 1.12 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersini sevmem sorusuna iliĢkin görüĢlerinin
frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

4

16

Hayır

24

80

Kısmen

1

4

29
100
Toplam
Tablo 1.12 de görüldüğü gibi, öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersini sevmem sorusuna
%16 sı evet % 80 i hayır % 4 ü de kısmen yanıtını vermiĢlerdir. Bu bulgulardan da
anlaĢılacağı gibi, öğrencilerin büyük bir bölümünün koro dersini sevdiği anlaĢılmaktadır.
15) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersi sıkıcıdır Bu bulgulardan da anlaĢılacağı gibi,
öğrencilerin büyük bir bölümünün koro dersini sevdiği anlaĢılmaktadır. sorusuna iliĢkin
görüĢleri;
Tablo 1.13 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersi sıkıcıdır Bu bulgulardan da anlaĢılacağı
gibi, öğrencilerin büyük bir bölümünün koro dersini sevdiği anlaĢılmaktadır. sorusuna
iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet
29
100
Hayır

-

-

Kısmen

-

-

29
100
Toplam
Tablo 1.13 de görüldüğü gibi, öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersi sıkıcıdır sorusuna
öğrencilerin tamamı hayır yanıtını vermiĢlerdir. Bu bulgulardan da anlaĢılacağı gibi,
öğrencilerin tamamı koro dersini sıkıcı olmadığı görüĢündedirler.
16) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinin ders programına boĢa koyulduğunu
düĢünürüm sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.14 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinin ders programına boĢa koyulduğunu
düĢünürüm sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

1

4

Hayır

28

96

-

-

Kısmen

29
100
Toplam
Tablo 1.14 de görüldüğü gibi, öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinin ders programına
boĢa koyulduğunu düĢünürüm sorusuna %4 ü evet % 96 sı hayır yanıtını vermiĢlerdir. Bu
bulgulardan da anlaĢılacağı gibi, Öğrencilerin çok büyük bir bölümünün Koro ve
Yönetimi dersinin ders programına boĢa koyulmadığını düĢündükleri anlaĢılmaktadır.
17) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinden korkarım sorusuna iliĢkin görüĢleri;
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Tablo 1.15 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinden korkarım sorusuna iliĢkin
görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

1

4

Hayır

27

92

Kısmen

1

4

29
100
Toplam
Tablo 1.15 de görüldüğü gibi, öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinden korkarım
sorusuna %92 si hayır, %4 ü hayır, % 4 ü de kısmen yanıtını vermiĢlerdir. Bu
bulgulardan da anlaĢılacağı gibi, öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinden korkmadıkları
anlaĢılmaktadır.
18) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinin öğretmeninin tutumunun bu dersten
korkmamda çok büyük payı vardır sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.16 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinin öğretmeninin tutumunun bu dersten
korkmamda çok büyük payı vardır sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

1

4

Hayır

28

96

-

-

Kısmen

29
100
Toplam
Tablo 1.16 de görüldüğü gibi, öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinin öğretmeninin
tutumunun bu dersten korkmamda çok büyük payı vardır sorusuna %4 ü evet, %96 hayır
yanıtını vermiĢlerdir. Bu bulgulardan da anlaĢılacağı gibi, öğrencilerin Koro ve Yönetimi
dersinin öğretmeninin tutumunun bu dersten korkmamda çok büyük payı vardır görüĢüne
çok büyük bir oranda katılmadıkları anlaĢılmaktadır.
19) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinde öğrendiklerimle bir koro eğitimcisi
olacağıma inanıyorum sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.17 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinde öğrendiklerimle bir koro eğitimcisi
olacağıma inanıyorum sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

20

64

Hayır

3

12

Kısmen

6

24

Toplam

29

100

Tablo 1.17 de görüldüğü gibi, öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinde öğrendiklerimle bir
koro eğitimcisi olacağıma inanıyorum sorusuna %20 si evet, %2 si hayır ve % 24ü de
kısmen yanıtını vermiĢlerdir. Bu bulgulardan da anlaĢılacağı gibi, öğrencilerin büyük bir
bölümünün Koro ve Yönetimi dersinde öğrendikleriyle bir koro eğitimcisi olacağına
inandıkları anlaĢılmaktadır.
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20) Öğrencilerin Koro çalıĢtırırken
sağlayabilirim sorusuna iliĢkin görüĢleri;

öğrencilerin

vücut

rahatlığı-yumuĢaklığını

Tablo 1.18 Öğrencilerin Koro çalıĢtırırken öğrencilerin vücut rahatlığı-yumuĢaklığını
sağlayabilirim sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

23

76

Hayır

-

-

Kısmen

6

24

29
100
Toplam
Tablo 1.18 de görüldüğü gibi, Öğrencilerin Koro çalıĢtırırken öğrencilerin vücut rahatlığıyumuĢaklığını sağlayabilirim sorusuna %76 sı evet,%24 ü kısmen yanıtını vermiĢtir. Bu
bulgulardan da anlaĢılacağı gibi, öğrencilerin büyük çoğunluğun Koro çalıĢtırırken
öğrencilerin vücut rahatlığı-yumuĢaklığını sağlayabileceği anlaĢılmaktadır.
21) Öğrencilerin Koro çalıĢtırırken ses ve nefes egzersizlerini yaptırabilirim sorusuna
iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.19 Öğrencilerin Koro çalıĢtırırken ses ve nefes egzersizlerini yaptırabilirim
sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet
28
96
Hayır

-

-

Kısmen

1

4

29
100
Toplam
Tablo 1.19 de görüldüğü gibi, öğrencilerin koro çalıĢtırırken ses ve nefes egzersizlerini
yaptırabilirim sorusuna %96 evet, % 4 ü kısmen yanıtını vermiĢtir. Bu bulgulardan da
anlaĢılacağı gibi, öğrencilerin tamamına yakının koro çalıĢtırırken ses ve nefes
egzersizlerini yaptırabileceği anlaĢılmaktadır.
22) Öğrencilerin Koro elemanlarını ses guruplarına ayırıp, her gurubun ses sınırlarına
göre çalıĢmalar yapabilirim sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.20 Öğrencilerin Koro elemanlarını ses guruplarına ayırıp, her gurubun ses
sınırlarına göre çalıĢmalar yapabilirim sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde
dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet
27
92
Hayır

-

-

Kısmen

2

8

29
100
Toplam
Tablo 1.20 de görüldüğü gibi, öğrencilerin Koro elemanlarını ses guruplarına ayırıp, her
gurubun ses sınırlarına göre çalıĢmalar yapabilirim sorusuna %92 si evet % 8 i hayır
yanıtını vermiĢlerdir. Bulgulardan da anlaĢıldığı gibi, öğrencilerin tamamına yakınının
koro elemanlarını ses guruplarına ayırıp, her gurubun ses sınırlarına göre çalıĢmalar
yapabilecekleri anlaĢılmaktadır.
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23) Öğrencilerin Ģarkı söylemeyle ilgili organların nasıl doğru çalıĢtırılacağını
anlatabilirim sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.21 Öğrencilerin Ģarkı söylemeyle ilgili organların nasıl doğru çalıĢtırılacağını
anlatabilirim sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet
26
88
Hayır

1

4

Kısmen

2

8

29
100
Toplam
Bulgulardan da anlaĢıldığı gibi, öğrencilerin Ģarkı söylemeyle ilgili organların nasıl doğru
çalıĢtırılacağını anlatabilirim sorusuna %88 i evet, %4 ü hayır ve % 8 i kısmen yanıtını
vermiĢlerdir. Bulgulardan da anlaĢıldığı gibi, Öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğunun
Ģarkı söylemeyle ilgili organların nasıl doğru çalıĢtırılacağını anlatabilecekleri
anlaĢılmaktadır.
24) Öğrencilerin eser seçerken koronun teknik kapasitesine göre seçebilirim sorusuna
iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.22 Öğrencilerin eser seçerken koronun teknik kapasitesine göre seçebilirim
sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

26

88

Hayır

1

4

Kısmen

2

8

29
100
Toplam
Tablo 1.22 de görürlüğü gibi öğrencilerin eser seçerken koronun teknik kapasitesine göre
seçebilirim sorusuna %88 i evet, %4 ü hayır ve % 8 i kısmen yanıtını vermiĢtir.
Bulgulardan da anlaĢıldığı gibi, Öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğunun eser seçerken
koronun teknik kapasitesine göre seçebileceği anlaĢılmaktadır.
25) Öğrencilerin koroda vuruĢ tekniklerini uygulayabilirim sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.23 Öğrencilerin koroda vuruĢ tekniklerini uygulayabilirim sorusuna iliĢkin
görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

28

96

Hayır

1

4

Kısmen

-

-

29
100
Toplam
Tablo 1.23 de görürlüğü gibi, öğrencilerin koroda vuruĢ tekniklerini uygulayabilirim
sorusuna %96 sı evet %4 ü kısmen yanıtını vermiĢtir. Bulgulardan da anlaĢıldığı gibi,
öğrencilerin tamamına yakınının koroda vuruĢ tekniklerini uygulayabileceği
anlaĢılmaktadır.
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26) Öğrencilerin koro eserini çalıĢırken her ses gurubuna nasıl söyleyeceklerini örnekle
gösterebilirim sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.24 Öğrencilerin koro eserini çalıĢırken her ses gurubuna nasıl söyleyeceklerini
örnekle gösterebilirim sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

28

96

Hayır

-

-

Kısmen

1

4

29
100
Toplam
Tablo 1.24 de görürlüğü gibi, öğrencilerin koro eserini çalıĢırken her ses gurubuna nasıl
söyleyeceklerini örnekle gösterebilirim sorusuna %96 sı evet % 4 ü hayır yanıtını
vermiĢtir. Bulgulardan da anlaĢıldığı gibi, öğrencilerin çok büyük bir bölümünün koro
eserini çalıĢırken her ses gurubuna nasıl söyleyeceklerini örnekle gösterebileceği
anlaĢılmaktadır.
27) Öğrencilerin koro ve yönetimi dersinin beni kültürel anlamda çok geliĢtirdiğine
inanıyorum sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.25 Öğrencilerin koro ve yönetimi dersinin beni kültürel anlamda çok
geliĢtirdiğine inanıyorum sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet
28
96
Hayır

1

4

Kısmen

-

-

29
100
Toplam
Tablo 1.25 de görürlüğü gibi, öğrencilerin koro ve yönetimi dersinin beni kültürel
anlamda çok geliĢtirdiğine inanıyorum sorusuna %96 sı evet, % 4 ü kısmen yanıtını
vermiĢlerdir.
Bulgulardan da anlaĢıldığı gibi, öğrencilerin tamamına yakınının koro ve yönetimi
dersinin onları kültürel anlamda çok geliĢtirdiğine inandıkları anlaĢılmaktadır.
28) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinin sadece alınması gereken bir ders olarak
görüyorum sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.26 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinin sadece alınması gereken bir ders
olarak görüyorum sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

6

24

Hayır

26

72

Kısmen

1

4

29
100
Toplam
Tablo 1.26 de görürlüğü gibi, öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinin sadece alınması
gereken bir ders olarak görüyorum sorusuna %24 ü evet, % 72 si hayır, % 4 ü de kısmen
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yanıtın vermiĢtir. Bulgulardan da anlaĢıldığı gibi, öğrencilerin büyük oranda Koro ve
Yönetimi dersinin sadece alınması gereken bir ders olarak görmedikleri anlaĢılmaktadır.
29) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinde öğrendiklerimi uygulamada zorlanacağımı
düĢünüyorum sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.27 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinde öğrendiklerimi uygulamada
zorlanacağımı düĢünüyorum sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

2

8

Hayır

25

84

Kısmen

2

8

29
100
Toplam
Tablo 1.27 de görürlüğü gibi, öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersinde öğrendiklerimi
uygulamada zorlanacağımı düĢünüyorum sorusuna % 8 i evet, % 84 ü hayır, % 8 i de
kısmen yanıtını vermiĢtir. Bulgulardan da anlaĢıldığı gibi, öğrencilerin çok büyük bir
oranda Koro ve Yönetimi dersinde öğrendiklerini uygulamada zorlanmayacakları
anlaĢılıyor.
30) Öğrencilerin bir koronun karĢısına geçip yönetmekten çekiniyorum sorusuna iliĢkin
görüĢleri;
Tablo 1.28 Öğrencilerin bir koronun karĢısına geçip yönetmekten çekiniyorum sorusuna
iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

2

8

Hayır

25

84

Kısmen

2

8

29
100
Toplam
Tablo 1.28 de görürlüğü gibi, öğrencilerin bir koronun karĢısına geçip yönetmekten
çekiniyorum sorusuna % 8 i evet, % 84 ü hayır, % 8 i de kısmen yanıtını vermiĢtir.
Bulgulardan da anlaĢıldığı gibi, öğrencilerin çok büyük bir oranda bir koronun karĢısına
geçip yönetmekten çekinmeyecekleri anlaĢılmaktadır.
31) Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersine çok çalıĢsam bile baĢarılı olamayacağımı
düĢünürüm sorusuna iliĢkin görüĢleri;
Tablo 1.29 Öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersine çok çalıĢsam bile baĢarılı
olamayacağımı düĢünürüm sorusuna iliĢkin görüĢlerinin frekans ve yüzde dağılımı
Ġstatistik Derece
Sayı (f)
Yüzde (%)
Evet

2

8

Hayır

27

92

-

-

Kısmen

29
100
Toplam
Tablo 1.29 de görürlüğü gibi, öğrencilerin Koro ve Yönetimi dersine çok çalıĢsam bile
baĢarılı olamayacağımı düĢünürüm sorusuna % 8 i evet, % 92 si hayır yanıtını vermiĢtir.
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Bulgulardan da anlaĢıldığı gibi, öğrencilerin çok büyük bir oranda Koro ve Yönetimi
dersinden baĢarılı olabileceklerini düĢündüğü anlaĢılmaktadır.
Sonuç ve öneriler
Bu araĢtırmada Pamukkale üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 4.
sınıf öğrencilerinin Koro ve Yönetimi dersine iliĢkin olarak;
Koro ve Yönetimi dersine iliĢkin temel kavramları ( koro, koro türleri, ses eğitimi, toplu
ses eğitimi, ses ve nefes egzersizleri, vs. ) bildikleri ve bunları söyleyebilecekleri,
Koroda vücut rahatlığı-yumuĢaklığının ne olduğunu, ses ve nefes egzersizlerini nasıl
yaptıracaklarını, koro elemanlarını ses guruplarına göre nasıl ayırıp, her guruba göre nasıl
egzersiz
yaptırabileceklerini
bildiklerini
ve
bunları
uygulama
becerisini
gösterebileceklerini belirtmiĢlerdir.
Öğrencilerin tamamına yakını eser seçerken koronun teknik düzeyine uygun eser
seçebileceklerini, seçilen eseri ses guruplarına örnekle gösterebileceklerini, koroda vuruĢ
tekniklerini
uygulayabileceklerini,
öğrendiklerini
uygulamaya
geçirmede
zorlanmayacaklarını ifade etmiĢlerdir.
Öğrenciler koro ve yönetimi dersini sevdiklerini, ilgi çekici bulduklarını, bu derse zevkle
gittiklerini, büyük oranda diğer derslere oranla önemli bulduklarını, bu dersi almaya
baĢladıktan sonra çok sesli koro konserlerini mümkün olduğunca izlediklerini, koro ile
ilgi yayınları takip edip, kaset ve cd satın aldıklarını ifade etmiĢler.
Koro ve yönetimi dersinin sadece alınması gereken bir ders olmadığını belirten öğrenciler,
bu dersin kültürümüzün ve evrensel müzik kültürünün öğrenilmesine çok büyük katkılar
sağlayacağı görüĢünü ifade etmiĢlerdir.
Bu derste öğrendikleriyle bir koronun karĢısına geçip yönetmekten çekinmeyeceklerini
söyleyen öğrenciler, iyi bir koro eğitimcisi olabilecekleri görüĢünde birleĢmiĢlerdir.
Koro ve yönetimi dersinden korkmadıklarını sevdiklerini, bunda da dersi veren
öğretmeninin çok büyük payı olduğunu söylemiĢlerdir.
Bu araĢtırmanın sonucuna dayanılarak, Pamukkale üniversitesi Eğitim Fakültesi müzik
Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinin koro ve yönetimi dersine karĢı olumlu tutum
geliĢtirdikleri, bir koroyu yönetme hususunda kendilerin güvendikleri, uygulamada zorluk
çekmeyecekleri söylenebilir.
Koro ve Yönetimi dersini veren öğretim elemanı, öğrencilerin bu ders sonunda neyi
bilmeleri, neleri becerebilmeleri gerektiğini iyi tespit etmeli(ihtiyacı iyi belirlemeli), nasıl
olumlu tutum geliĢtirebilecekleri konusu üzerinde titizlikle durmalı, sevmek ve sevilmek
için çaba sarf etmelidir.
KAYNAKLAR
Sarıçiftçi, A.Ö. Toplu ses eğitiminde entonasyon sorunu ve çözümünde uygulanacak
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1994 ve 2006 ĠLKÖĞRETĠM MÜZĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ
KARġILAġTIRMALI KURAMSAL ANALĠZĠ
Doç. Dr. Aytekin ALBUZ, Gazi Üniversitesi
Dr. BarıĢ DEMĠRCĠ, Atatürk Üniversitesi
ÖZET
Hangi kademe ve düzeyde olursa olsun, öğretim programları; eğitim ve öğretimde
birliğin, sistematik bilgi akışının ve formal eğitimin en can alıcı unsurudur. Bu bakımdan
çağdaş eğitim anlayışında öğretim programlarının yeri ve önemi tartışılmazdır. Ancak
farklı yaklaşım ve anlayışlar doğrultusunda program geliştirme çabaları sürekli olarak
devam eder. Söz konusu süreçlerden birisi de 2005 yılı itibarı ile MEB bünyesinde
yaşanmış ve öğretim programlarının tümünde köklü bir değişim ve yenileşme sürecine
gidilmiştir. İşte bu değişimlerden birisi de ilköğretim kademesi müzik dersi öğretim
programında yaşanmış ve gerçekleşmiştir.
1994 ilköğretim müzik dersi öğretim programı, yine o dönem MEB‘nın aldığı benzer bir
prensip kararı doğrultusunda; felsefe ve oluşum açısından davranışçı yaklaşıma
dayandırılmış olup; Bloom‘un öğrenmede aşamalı sınıflama yöntemine göre
şekillendirilmiştir. Davranışçı öğrenme anlayışına göre; öğrenme, bireyle bilginin
arasındaki etkileşimin sonucu olarak kişinin davranışlarında oluşan değişikliklerdir. Bu
eğitim anlayışına göre; farklı yöntemler aracılığıyla bütünün parçaları üzerinde elde
edilen bilgiler bütünle ilişkilendirilir ve genel bir takım çıkarsamalar yapılır. 2006
ilköğretim müzik dersi öğretim programı ise felsefe ve oluşum açısından yapısalcıyapılandırmacı anlayış temeline dayandırılmış, ancak diğer çağdaş öğretim
yöntemlerinden de yararlanma yoluna gidilmiştir. Yapısalcılığın temelleri, keşfederek
öğrenme fikrine dayanır ve bireylerin kendi bilgi ve davranışlarını yine deneyimleri
aracılığıyla kendilerinin oluşturacağını savunur.
Her iki öğretim programı da felsefeleri farklı olmakla birlikte, model olarak çok boyutlu
çağdaş öğretim programı olarak kabul edilmektedir. Yapılan çalışmada iki öğretim
programı; model, felsefe, amaç, yöntem ve içerik olarak tasarı üzerinde incelenmiş ve
sonuçları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğretim programları, müzik öğretim programları, program
değerlendirme, öğretim programları kuramsal analiz.
1.GĠRĠġ
Eğitimin açık bir sistem olmasından, bilim ve teknolojideki geliĢmelerin eğitimi doğrudan
etkilemesinden, sistemin onarılıp yeniden düzenlenmesinden ve yatırımların boĢa
gitmesini önleme anlayıĢından dolayı; mutlak surette öğretimde planlı ve programlı olma
zorunluluğu vardır.
Programlı eğitim, yani okul eğitimi, her alan için, her okul ve sınıf düzeyinde hedeflerin
öğrenciye belirlenen süre zarfında nasıl kazandırılacağı ve öğrencinin bu davranıĢları
istenen sürede kazanıp kazanamadığının kontrolünün planlandığı kapsamlı bir süreçtir
(Sönmez, 1991).
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Çağımızda bilgi ve teknolojide yaĢanan hızlı geliĢmelerin neticesinde; toplumların yaĢam
standartları yükselmiĢ, iletiĢim imkanları artmıĢ, küreselleĢme süreci hızlanmıĢtır. Bu
durum; aynı zamanda birey ve toplumların yaĢamını da doğrudan etkilemiĢ ve ihtiyaç
yapılarının yeniden düzenlenmesine yol açmıĢtır. Dolayısıyla bu durum ülkelerin eğitim
sistemlerine de yansımıĢ ve eğitim standartlarında da köklü bir takım değiĢimlere
gidilmesini zorunlu kılarak; ―eğitim, öğrenme, öğretim, bilgi, yöntem‖ gibi kavramların
da yeniden yorumlanmasına olanak sağlamıĢtır.
Her alanda olduğu gibi müzik eğitimi alanında da çağdaĢ düzeye ulaĢabilmenin koĢulu,
iĢlevselliği ve etkililiği kanıtlanmıĢ öğretim yöntem ve tekniklerini algılayıp
benimseyebilmekten geçmektedir. Müzik öğretiminde, doğal olarak her öğretmen kendine
özgü bir yol izler. Bu kiĢisel öğretme metodu, öğretmenin eğitim tecrübesine, amaçlarına,
sınıf ortamına ve öğrencilerin gereksinimlerine paralel olarak ortaya çıkar. Ancak
öğretmenin bu kiĢisel yöntemini, bilimsel temellere oturtabilmesi için müzik eğitimi
alanındaki Çağa iliĢkin bir takım genel yaklaĢım ve yöntemleri de mutlaka yakından takip
etmesi tanıması gerekir. Eğitimde, artık bilginin doğrudan verilip istendiği bir öğrenme
ortamı değil, aksine bilgiye ihtiyaç duyulduğu anda ulaĢma becerisi kazanmıĢ, öğrenme
sürecinde aktif ve yaĢam boyu öğrenmeyi amaç edinmiĢ modern bir anlayıĢ hakim
olmuĢtur.
Bilindiği gibi genel müzik eğitimi; adından da anlaĢılacağı üzere; program ayrımı
gözetmeksizin her düzeyde ve her aĢamada, herkese yönelik olup, yaĢam için gerekli
asgari-ortak genel müzik kültürünü kazandırmayı ve dengeli - sağlıklı bireyler
yetiĢtirmeyi amaçlar.
Bu açıdan bakıldığında özellikle ilköğretim kurumlarında uygulanan müzik derslerinin
öneminin bir kat daha artacağı aĢikardır. Dolayısıyla bu derslerde uygulanacak öğretim
programının iĢlevselliği, tutarlığı ve çağa uygunluğu da müzik dersinin etkililiği üzerinde
doğrudan rol oynayacaktır. Yeni bir felsefe ve anlayıĢ doğrultusunda oluĢturulan ve içerik
olarak büyük ölçüde 1994 programına dayandırılan 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim
programı; gerek bireylerin iĢbirliğine dayalı aktif öğrenme etkinliklerini içermesi, gerekse
hoĢgörü ortamında paylaĢımcı bireyler olarak yetiĢtirilebilmelerinin önünün açılması
bakımından bu bağlamda son derece önem taĢıyacaktır.
2. BULGULAR ve TARTIġMA
2.1. 1994 ve 2006 Ġlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programlarının Dayandığı Temel
Felsefelerin KarĢılaĢtırılması
1994 ilköğretim müzik dersi öğretim programı, söz konusu dönemde MEB‘nın benzer
biçimde aldığı prensip kararı doğrultusunda, diğer tüm programlar gibi davranıĢçı
yaklaĢım çerçevesinde çağdaĢ öğretim programı modelinde ĢekillendirilmiĢ ve programda
blomm‘un aĢamalı sınıflandırılması esas alınmıĢtır. Günümüze değin pek çok öğretim
programına kaynaklık eden davranıĢçı kurama göre; davranıĢlarımız çevre tarafından
belirlenir ve kontrol edilir. Ancak uygun bir çevre yaratılırsa o zaman istenilen davranıĢa
ulaĢılabilir. DavranıĢçıların bu anlayıĢı yıllarca pek çok öğretim programına kaynaklık
etmiĢ, 1970‘li yıllara gelindiğin de ise yavaĢ yavaĢ popülaritesini yitirmeye baĢlamıĢtır.
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Fakat bu yaklaĢım günümüzde her ne kadar popülaritesini yitirmiĢ olsa bile, eğitim
sürecinde belli bir öğretimin varlığından söz edebilmek için, yine de somut biçimde
gözlemlenebilir bir davranıĢ değiĢikliğinin olması gerçeği hiçbir zaman göz ardı
edilmemelidir. Bu bakımdan; güncel öğretim programlarında farklı yeni bir takım öğretim
anlayıĢ ve yaklaĢımları izlenir olsa dahi, temel kuramlardan biri olan davranıĢçı yaklaĢımı
programcılık anlayıĢından tamamen yadsımak mümkün değildir. Bu açılardan
bakıldığında, 1994 ilköğretim müzik dersi öğretim programını, taslak olarak her yönüyle
döneminin en bilimsel ve en teknik programlarından birisi olarak kabul etmek gerekir.
Kuramcılara göre; davranıĢçı yaklaĢımın popülaritesinin azalmasındaki temel sebepler
Ģöyle sıralanabilir:
DavranıĢçı kuramın ağırlıklı olarak gözlenebilir etkinlikler üzerinde durması
Öğrenmeyi sadece U-T (Uyaran-Tepki) bağıntısına indirgemesi
Öğrenmede pekiĢtireçleri çok önemsemesi
Öğrenme sürecinde öğreneni edilgen sayması
Hayvan denekler üzerinde ortaya çıkan sonuçları insanlara genellemesi (Ün, 2007).
Görüleceği üzere; davranıĢçı yaklaĢımın giderek popülaritesini yitirmeye baĢlaması ile
birlikte, geliĢmiĢ ülkeler ile gerekli entegrasyonu sağlamak için 2005 yılı itibariyle Milli
Eğitim Bakanlığı‘nca benzer bir karar alınmıĢ ve tüm öğretim kademelerinde aĢamalı
olarak bu kez popülaritesi yükselen yapısalcı (Constructivist) anlayıĢa yönelinerek ilgili
tüm derslerin programları söz konusu anlayıĢına göre tekrar ele alınıp düzenlenmiĢtir.
Dolayısıyla 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programının dayandığı temel yaklaĢımı
da güncel olan yapılandırmacılık anlayıĢı olmuĢtur.
Buna göre; müzik eğitiminde uygulanan yapısalcı anlayıĢ:
Öğretmeye değil, öğrenmeye önem verir,
Öğrencilerin araĢtırıcılığını destekler,
Öğrenme sürecinde daha önceki yaĢantılara önem verir,
Öğrenme de performans ve etkinliklere ağırlık verir,
Öğrencinin nasıl öğrendiğini dikkate alır,
Öğrencinin sosyal bir çevre içerisinde öğrenmesi anlayıĢına dayanır,
Öğretimde gerçekçilik ve iĢlevselliği destekler,
Öğrencilere bilgi oluĢturma ve deneyimlerinden sonuç çıkarma fırsatını sağlar.
Bu anlayıĢ doğrultusunda hazırlanan 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programın
vizyonu da Ģöyle oluĢturulmuĢtur:
Kendisi ve çevresiyle barıĢık
Ulusal ve uluslararası kültürleri tanıyan
Vatan ve millet sevgisine sahip
Çevresine karĢı duyarlı
Güzel sanatların her türüne açık
Mutlu, kiĢilikli ve öz güveni olan bireyler yetiĢtirmek
(Ġlköğretim 1/8 Müzik Dersi Öğretim Programı, 2007).
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2.2. 1994 ve 2006 Ġlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programlarının Biçimsel Açıdan
Çizelgesel Olarak KarĢılaĢtırılması
*
1
2
3

1994 Öğretim Programı
1994 – 2006 yılları arasında 12 yıl süreyle
yürürlükte kalmıĢtır.
Uygulama sürecinde ders kitabı koĢulu
vardır.
-

4

5
6
7
8
9
10

Kısmen
kılavuz
program
niteliği
taĢımaktadır.
Öğrenci merkezli ve çok boyutlu çağdaĢ
öğretim programı niteliğindedir.
Konuların üniteleĢtirilmesi anlayıĢı üzerine
ĢekillendirilmiĢtir.
Genel amaçlara detaylı olarak yer
verilmiĢtir.
Her devreye iliĢkin özel amaçlar verilmiĢtir.
-

11

-

12

706 hedef mevcuttur.

13

14
15

1.
Sınıfta: 68
2.
Sınıfta: 75
3.
Sınıfta: 90
4.
Sınıfta: 120
5.
Sınıfta. 103
6.
Sınıfta: 73
7.
Sınıfta: 90
8.
Sınıfta: 87
Öğrenme-öğretme
durumlarına
verilmiĢtir.

yer

Ölçme-sınama durumlarına yer verilmiĢtir.
Görsel açıdan dizelgesel bir yapıya sahiptir.

16

254 sayfadan oluĢmaktadır.

2006 Öğretim Programı
2006 yılında yürürlüğe girmiĢtir ve halen
uygulanmaktadır.
Hazırlayan özel ihtisas komisyonun
isimleri programda yer almıĢtır.
Uygulama sürecinde ders kitabı materyali
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Ders kitabı uygulamasının yerine
―Öğretmen kılavuz ve öğrenci çalıĢma
kitabı‖ uygulamaya girmiĢtir.
Aynı zamanda kılavuz program
görünümündedir.
Öğrenci merkezli ve çok boyutlu çağdaĢ
öğretim programı niteliğindedir.
Öğrenme alanları anlayıĢı üzerine
yapılandırılmıĢtır.
Genel amaçlar öz olarak ifade edilmiĢtir.
Vizyonu, misyonu, temel yapısı ve
yaklaĢımları hakkında açıklayıcı bilgiler
yer almıĢtır.
Konular, diğer disiplinlerle olabildiğince
iliĢkilendirilmiĢtir.
Genel ve özel müzik öğretim yöntemleri
hakkında kısa bilgiler verilmiĢtir.
183 kazanım mevcuttur.
1.
Sınıfta: 23
2.
Sınıfta: 22
3.
Sınıfta: 23
4.
Sınıfta: 23
5.
Sınıfta: 24
6.
Sınıfta: 23
7.
Sınıfta: 23
8.
Sınıfta: 22
Öğrenme-öğretme (etkinlikler) durumları
verilmiĢtir.
Ölçme-değerlendirme durumlarına yer
verilmiĢtir.
Görsel açıdan çizelgesel bir yapıya
sahiptir.
83 sayfadan oluĢmaktadır.

118

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

2.3. 1994 ve 2006 Ġlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programlarının Ġçeriksel Açıdan
Çizelgesel Olarak KarĢılaĢtırılması
1994 Öğretim Programı
1

Doğrudan
gözlemlenip
ölçülebilen
davranıĢçı yaklaĢıma dayanmaktadır.

2

Modeli:
Üniteler
Konular
Hedefler, Hedef DavranıĢlar
Öğrenme Öğretme Durumları
Ölçme Sınama Durumları

3

Esas noktasını hedefler oluĢturmaktadır.

4

Öğretmen bilgiyi hazır olarak öğrencilere
aktarmaktadır.

5

BiliĢsel anlamda yoğun bir bilgi aktarımı
söz konusudur.

6

Üst düzey zihinsel süreçlerden çok, ürün
değerlendirilmektedir.

7

Hedef ifadeleri öğrenci merkezlidir.

8

Programın her boyutu için farklı dilsel
ifade (son takı) kullanılmıĢtır.

9

Daha çok geleneksel yöntemlere
verilmiĢtir.

yer

Temel Alınan Üniteler:

10

11

1. Hayatımızda Oyun, Hareket, Ses ve
Müzik
2. Hareket, KonuĢma, ġiir ve Müzikte
Hız
3. KonuĢma, ġiir ve Müziğimizde Gürlük
4. KonuĢma, ġiir ve Müziğimizde Ritim,
Ölçü
5. Müziğimizde Ezgi, Biçim
6. Müziğimizde Tür
7. Çevremiz ve Müzik
8. Atatürk ve Müzik
*Konular, ilgili ünitelerin altında yer
almaktadır.
Konular hedeflerle iliĢkilendirilmiĢ ve
hedef davranıĢlar oluĢturulmuĢtur.

2006 Öğretim Programı
Bilgiyi
bireyin
kendisinin
iĢlevselleĢtirdiği
yapılandırmacı
yaklaĢım esas alınmıĢtır.
Modeli:
Öğrenme Alanları
Kazanımlar
Açıklamalar
Etkinlikler
Ölçme-Değerlendirme
Esas
noktasını
kazanımlar
oluĢturmaktadır.
Bilgi hazır verilmeyip, öğrenciler
bilgiye ulaĢmada aktif rol oynarlar ve
daha sonra kendileri yapılandırırlar.
Sürekli bilgi aktarımında çok, konular
yaĢamsal olarak öğrenciler tarafından
özümsenmektedir.
Sadece üst düzey zihinsel süreç değil,
aynı
zamanda
süreç
de
değerlendirilmektedir.
Kazanım ifadeleri öğrenci merkezlidir.
Programın her boyutunda ayrı bir
dilsel
ifade
biçimine
yer
verilmemiĢtir.
Geleneksel öğretim yöntemlerinin
yanı sıra çağdaĢ yöntemlere de yer
verilmiĢtir.
Programın dayandığı Öğrenme Alan:
1.
Dinleme-Söyleme-Çalma
(performans)
2. Müziksel Algı ve Bilgilenme
(Teori)
3.Müziksel Yaratıcılık (OluĢturmaYaratı)
4. Müzik Kültürü (Entellektüalite)

*Konular, kazanımlar çerçevesinde
ilgili öğrenme alanının altında yer
almaktadır.
Konular kazanımlarla iliĢkilendirilmiĢ
ve etkinlikler oluĢturulmuĢtur.
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12

Örnek ders iĢleyiĢi verilmiĢtir.

13

Ölçme-sınama durumlarına yer verilmiĢtir.

Örnek ders iĢleyiĢi verilmiĢtir.
Ölçme-değerlendirme durumlarına yer
verilmiĢtir

2.4. 1994 ve 2006 Ġlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programları Arasındaki Öğretim
Yöntem ve Tekniklerinin KarĢılaĢtırılması
Her alanda olduğu gibi müzik eğitimi alanında da hem genel, hem de özel öğretim
yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Dolayısıyla bu yöntemlerden bazıları zaman
içerisinde geleneksel hale dönüĢebilmekte, bazıları ise dönemine göre popüler konuma
geçmektedir. Ancak, her ne kadar yeni yaklaĢım ve yöntemler gün yüzüne çıksa da
geleneksel öğretim yöntem ve tekniklerinin her dönemde temel dayanağı oluĢturduğu
gerçeğini de unutmamak yararlı olur. 1994 öğretim programı, özü itibariyle geleneksel
öğretim yaklaĢımlarına dayanmakla birlikte; ―Genel Amaçlar‖ bölümü iyi incelendiğinde
örneğin: 11. maddede; ―derslerde vurmalı ezgi çalgısı (Orff çalgıları) kullanımı‖nı teĢfik
etmesi, 14. maddede; ―çözümleme, yaratma, yeniden bulma ve öyküleme..‖gibi yeni
öğretim yöntemlerin kullanımı önermesi, 19. maddede; ―olabildiğince yaratıcı çalıĢmalara
yer verilmesi‖ni istemesi ve 22. maddede; ―derslerin iĢleniĢinde söyleme-çalma-yaratma
ve dinleme etkinliklerine dengeli olarak yer verilmesi‖ gibi dersin iĢleniĢine dair önemli
hususlarda ön gördüğü açılımlarla aslında bir nevi yeni döneme yani 2006 ilköğretim
müzik dersi öğretim programına da fazlasıyla ıĢık tutmuĢ olduğu görülecektir.
Dolayısıyla, bu bölümde 1994 ilköğretim müzik dersi öğretim programında kısmen de
olsa üstü örtülü olarak değinilen ancak 2006 öğretim programında yer alan yeni
yaklaĢımlara değinilecek ve tartıĢılacaktır.
2.4.1. ĠĢbirliğine Dayalı Aktif Öğrenme YaklaĢımı
Bu yaklaĢım, öğrencilerin küçük gruplar halinde çalıĢarak öğrenmelerini gerçekleĢtirme
sürecidir. ĠĢbirliğine dayalı öğrenme modelinde baĢarıya ulaĢmak için karĢılıklı iliĢki
zorunludur.
Bu öğrenme türünün bazı avantajlarını Ģöyle sıralamak mümkündür:
Grup içerisinde olumlu yönde bir bağımlılık söz konusudur.
Liderlik, grup üyeleri arasında paylaĢılmaktadır.
Grup sorumluluğu bilinci vardır.
Üyeler arasında öğrenmenin tam olabilmesi için kolektif iliĢkilerin yapılandırılması
amaçlanır
ĠĢbirliğine dayalı öğrenmede iletiĢim yeteneği, dürüstlük, karar verme, problem
çözümü, paylaĢma gibi sosyal beceriler doğrudan öğrenilir.
BaĢarı ve ödül ortaktır (Ġlköğretim Müzik Dersi 6,7,8. Öğretmen Kılavuz Kitabı,
2007).
Birlikte müzik yapmanın doğasında da yer alan kolektif çalıĢma prensibi sayesinde, bir
etkinlik sonucunda tüm çocuklar birlikte amaca ulaĢmıĢ sayılır ve bu hazzı da ortak olarak
paylaĢmıĢ olurlar.
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2.4.2. Öğrenme Alanı Odaklı Öğretim AnlayıĢı
Son yaklaĢımlara göre; geliĢmiĢ ülkelerde müzik derslerinin konuları belirli alanlarda
toplanmıĢtır. Bu sınıflandırmada müzik dersindeki öğretim anlayıĢı; prodüksiyon,
reprodüksiyon, resepsiyon, transpozisyon ve refleksiyon adı altında beĢ alanı
içermektedir. Bu öğrenme alanları;
Prodüksiyon: Müzik üretme, müzik yaratma, doğaçlama, taklit etme, düzenleme,
çalgılama, seslerle oynama. Reprodüksiyon: Müzikleri seslendirme, çalma, söyleme.
Resepsiyon: Müziği dinleme, algılama, sindirme. Transpozisyon: Müziği baĢka anlatım
biçimlerine dönüĢtürme; hareketle, sözle, resimle yorumlama ve anlatma. Refleksiyon:
Müzik hakkında konuĢma, müziğin kuramını, yapısını inceleme, öğrenme olarak
tanımlanabilir
Bu alanlardan her birinden oluĢturulacak konular; müzik tarihinin, müzik türlerinin,
çalgıların, müzik araçlarının, müzikçilerin, müzik kurumlarının ve müzik yaĢamının bütün
boyutları ile müzik derslerinde iĢlenerek bireylerin çok yönlü olarak yetiĢmelerini
mümkün kılmaktadır (Toksoy, 2005).
Söz konusu 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programı da benzer bir yaklaĢımdan
hareketle; “Dinleme-Söyleme-Çalma”, “Müziksel Algı ve Bilgilenme”, “Müziksel
Yaratıcılık” ve “Müzik Kültürü” adı altında 4 öğrenme alanı üzerinde yapısalcı
anlayıĢla biçimlendirilmiĢ ve kazanımlar bu öğrenme alanlarıyla kenetli olarak
oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Yine benzer bir yaklaĢımla; ilköğretimin devamı olan orta
öğretim 2008 lise müzik dersi öğretim programı öğrenme alanları da “Söyleme-Çalma”,
“Dinleme”, “Müziksel Algı ve Bilgilenme”, “Müzik Kültürü” ve “Müziksel
Yaratıcılık” biçiminde 5 öğrenme alanı üzerine yapılandırılmıĢtır.
Yanı sıra 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programı, ―öğrenme-öğretme süreci‖ yani
iĢleniĢ bölümü ile 5E modeli diye tanımlanan ―GiriĢ‖ (engage), ―KeĢif‖ (exploration),
―Açıklama‖ (explain), ―DerinleĢtirme (elaborate), ―Değerlendirme‖ (evaluate)
basamaklarına dayandırılmıĢ olup; programın uygulanmasında bu model temel alınarak,
konuların etkinlik esasına göre düzenlenip iĢlenmesi amaçlanmıĢtır.
2.4.3. Oyun-Dans-Devinim YaklaĢımı
Öğrenci merkezli olarak düzenlenen bir öğretim sisteminde, öğrenciler derse aktif olarak
katılmalı, öğretmen bilgiyi aktarmak yerine öğrencilerin bilgiyi keĢfederek öğrenmelerine
yönelik yol gösterici bir rol üstlenmelidir. Müzik derslerinde, bireysel etkinliklerin yanı
sıra grup çalıĢmalarına da yer verilmeli; öğrencilerin sosyalleĢmesi ve diğer bireylerle
iletiĢim kurmasını destekleyici iĢbirliğine dayalı üretim anlayıĢı benimsenmelidir. Birlikte
hareket etmeye, oyun oynamaya çok yatkın olan çocukların enerjileri müzik dersinde
yapacakları danslar, drama etkinlikleri ile ön plana çıkartılmalı ve bu sayede öğrencilerin
kendine olan güven duygusu geliĢtirilmeye çalıĢılmalıdır (Orff Schulwerk, 2003-4).
Son yıllarda ülkemizde de yaygınlaĢan Orff çalıĢmalarında öğretmen rehber konumunda
olup; öğrencileri yaratıcı çalıĢmalar için motive edip, çıkıĢ noktası oluĢturacak, aktif
çalıĢma için yönlendirecek, doğaçlama, anlık çeĢitleme ve kurgulama vb. yaratıcılığı
sürekli teĢvik edecektir. Orff anlayıĢında uygulamadan bilgiye varan, diğer bir deyiĢle
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bilgi çıkarımına yönelik çalıĢma biçimlerinin, yapılandırmacı anlayıĢın beklentileri ve
çoklu zeka kuramı ile de büyük ölçülerde örtüĢdüğü görülmektedir (Kalyoncu, 2008).
2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programının da temel dayanaklarından birisini
oluĢturan Orff öğretisine iliĢkin olarak Ulrike Jungmayer‘in Ģu sözleri konuya daha da
açıklık getirecektir: ―Carl Orff‘un elementer müzik ve hareket eğitimi anlayıĢı, her
çocuğun kendine özgü bir yeteneği olduğunu kabul eder. Müzik ve hareket eğitiminde söz
konusu olan, sadece müzik eğitimi değildir. Buradaki amaç; insan yetiĢtirmektir‖ (Orff
Schulwerk, 2006).
3.

SONUÇ ve ÖNERĠLER

3.1. Sonuçlar
 1994 ilköğretim müzik dersi öğretim programı 12 yıl süreyle yürürlükte kalmıĢ,
uygulamadaki görünümüne ve iĢlevselliğine iliĢkin pek çok araĢtırma yapılmıĢtır. Bu
husus çalıĢmanın kapsam dıĢında olmakla birlikte, 1994 öğretim programı, döneminin en
çağdaĢ program modellerinden biri olarak müzik eğitimine damgasını vurmuĢtur.
 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programı ise 2006 yılı itibariyle uygulamaya
girmiĢtir ve 4 yıldır yürürlüktedir.
 1994 ilköğretim müzik dersi öğretim programının ana materyalini ders kitabı
oluĢturmakla birlikte; 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programı ile birlikte müzik
ders kitabı uygulamasına son verilmiĢ, yerine öğretmen kılavuz ve öğrenci çalıĢma
kitapları getirilmiĢtir.
 1994 ilköğretim müzik dersi öğretim programının felsefesini davranıĢçı yaklaĢım,
2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programının felsefesini ise yapılandırmacı yaklaĢım
oluĢturmuĢtur. Ancak bu iki felsefe, öğretimin tanımı gereği birbirinden tamamen
bağımsız olarak düĢünülemez.
 1994 ilköğretim müzik dersi öğretim programı ünite bazında oluĢturulmuĢ, 2006
ilköğretim müzik dersi öğretim programı ise öğrenme alanları üzerine teĢkil edilmiĢtir.
 Hem 1994, hem de 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programı öğrenci merkezli,
çok boyutlu ve çağdaĢ öğretim programı modeli görünümündedir.
 1994 ilköğretim müzik dersi öğretim programı; içerik ve genel/özel amaçlar
bakımından, 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programına kaynaklık etmiĢtir.
 1994 ilköğretim müzik dersi öğretim programının her boyutuna iliĢkin özel bir dilsel
ifade biçimi kullanılmıĢ olup; 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programında ise böyle
bir husus göze çarpmamaktadır.
 1994 ilköğretim müzik dersi öğretim programında ölçme-sınama durumlarına yer
verilmiĢ ancak değerlendirme boyutuna rastlanmamıĢtır. 2006 ilköğretim müzik dersi
öğretim programında ise ölçme değerlendirme boyutlarına yer verilip, sınama ifadesine
rastlanmamıĢtır.
 1994 ilköğretim müzik dersi öğretim programı her ne kadar geleneksel öğretim
yöntem ve tekniklerine dayandırılsa da genel amaçlar bölümünde yer alan ifadelerden de
anlaĢılacağı üzere; günümüzdeki mevcut popüler öğretim yaklaĢımlarına (orff öğretisi,
yaratıcılık olgusu, ders iĢleniĢ yöntemleri vb.) da atıf yapmıĢtır. Dolayısıyla bu
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yaklaĢımların bazıları 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programına da yol gösterici
olmuĢtur.
 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programında; aktif öğrenme, öğrenme alanlarına
dayalı öğretim, öğretimde 5E modeli ve oyun-dans-devinim gibi yeni öğretim
yaklaĢımları yer almıĢtır.
 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programı, çizelgesel döküm dıĢında açıklayıcı
ilave bilgiler içermesi bakımından bir nevi kılavuz program görünümündedir. Bu durum
1994 ilköğretim müzik dersi öğretim programında da kısmen göze çarpmaktadır.
3.2. Öneriler
 1994 ve 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programları da dahil olmak üzere, hiçbir
öğretim programı ve kuramı birbirinin alternatifi olarak değil, aksine tamamlayıcısı olarak
görülmeli ve her birinin olumlu yönleri öne çıkartılarak gerektiğinde yararlanma yoluna
gidilmelidir.
 Yürürlükteki 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programının felsefesinin doğru
olarak anlaĢılabilmesi için, konu alanı uzmanlarının MEB‘nca müzik öğretmenlerine
yönelik düzenli seminerler, hizmet içi kurslar ve interaktif sunumlar yapılmalıdır.
 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programında yer alan geleneksel öğretim yöntem
ve tekniklerinin yanı sıra aktif öğrenim ve özellikle Orff öğretisi üzerinde önemle
durulmalı, bu yöntemler etkinlik esası çerçevesinde derslerde mutlaka aktif olarak
uygulanmalıdır.
 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programında öngörülen performas ödevleri
doğrultusunda; özellikle icraya dönük çalıĢmalara dayalı olarak ortaya konan ürünlerin
belirli periyodlarla sergilenmesine imkan verilmeli, böylece çocukların kendine olan
güvenlerinin artmasına ve aynı zamanda da sosyalleĢme sürecine destek olunmalıdır.
 Program içerisinde yer alan her kazanım, mümkün olduğunca diğer öğrenme alanları
ile de iliĢkilendirilmeli, dersin iĢleniĢinde etkinlik esası ve iĢbirliğine dayalı aktif öğrenme
ve müzik-dans-devinim unsuru gözden kaçırılmamaya çalıĢılmalıdır.
 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programında yer alan yeni öğretilerin etkinlik
esasına dayalı olarak etkili bir biçimde uygulanabilmesi için; müzik derslerinin
süresinin haftada en az 2 saate çıkarılması gerekmektedir.
 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programı ekseninde yürürlüğe konulan
―Öğretmen Kılavuz Kitabı‖, ―Öğrenci ÇalıĢma Kitabı‖nın yanı sıra olmazsa olmazlardan
biri olan ve uygulamadan kaldırılan “DERS KĠTABI” gibi çok hayati ana bir materyal,
tekrar yürürlüğe konulmalıdır.
 Belirli aralıklarla programın uygulamadaki görünümüne bakılmalı ve gelen dönütler
çerçevesinde değerlendirme çalıĢmaları yapılarak program sürekli güncel halde
tutulmalıdır.
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KÜLTÜREL VE MÜZĠKSEL ÇEġĠTLĠLĠĞĠN TÜRKĠYE‟DE MÜZĠK EĞĠTĠMĠ
ĠÇĠNDEKĠ YERĠ
Yrd. Doç. Dr. Bahar GÜDEK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1.GĠRĠġ
Müziği ―toplumsal olarak anlam verilen ses kalıpları‖ açısından değerlendiren Merriam,
―Müzik, kültürel olarak anlam yüklü sesler içinde kalıplaĢan bir etkinlikler, düĢünceler ve
nesneler bütünüdür‖ Ģeklinde tanımlar (Erol, 2009) . Buna göre müzik kavram, davranıĢ
ve sound (tını) dur. BaĢka bir deyiĢle, inceleme nesnesi, müziksel kavram, müziksel
kavramlaĢtırma ve müziksel sound/tını iliĢkisiyle var olmaktadır. Bu bütünsel iliĢki
doğrultusunda müzik, dünyadaki var oluĢ tarzımızdan beslenir; yani kültürümüzden,
algılamalarımızdan, duyarlıklarımızdan ve bedenimizden doğar.
Nasıl tarihin hiçbir döneminde müziksiz bir insan topluluğunun yaĢamadığını biliyorsak,
bu farklı kültürlere ait müziklerin üst yapılarında tını düzenlemeleri düzeyinde olmasa
bile derin katmanlarında - müziğin alt yapısında - evrensel pek çok benzerliklerin, hatta
ortaklıkların var olduğunu da kabul etmek zorundayız. Bu evrensel ortaklıklar insanın
biyolojik, sosyolojik ve düĢünsel-duyuĢsal yapı alanlarında, birbiri içinde erimiĢ olarak
ortaya çıkmaktadır. Bu evrensel ortaklıklar nedeniyle müzik kültürleri arasında insanlık
tarihinin bütün dönemlerinde bölgeler arası hatta çoğu kez küresel boyutta müziksel bir
alıĢ veriĢ yaĢandı- yaĢanıyor ve yaĢanacaktır da… Eski uygarlıklarda bile bu alıĢ-veriĢ
doğu-batı yönünde çalgıların bölgeler arası dolaĢımıyla sınırlı kalmadı. Ezgi modelleri,
ritm kalıpları, çalma ve söyleme biçimleri müziğin ahlaksal-felsefi iĢlev çerçeveleri de
kültürler arası yolculuklara çıktılar. Bu alıĢ veriĢ, müzik kültürlerini etkilemekte
gecikmedi. YerleĢik kültürler yeni etkilerle zenginleĢti, değiĢti, geliĢti, yepyeni sentezler
oluĢturdu. Bugün geriye baktığımızda:
Endülüste Arap-Ġspanyol müzik etkileĢimi,
Trabodur sanatındaki Ön Asya etkileri,
Müzik yazısı ve nota basımı ile yerel müziklerin tüm Avrupa‘ya yayılıĢı
Avrupa‘daki alla Turca modası,
Afro Amerikan caz müziğinin ve Latin Amerika dans müziklerinin kıtalar arası
yayılıĢı ve daha nice müziksel etkileĢim hep bu bağlamda yorumlanabilir (Okyay, 2006).
Bilindiği gibi her insan topluluğunun bir müziği vardır. Bu yönüyle müzik evrenseldir
ancak sahip olduğu anlam bakımından bu söylenemez. Müzik evrensel bir olgu olmasına
rağmen, anlamını ait olduğu kültürden alır ve farklı kültürler, müziği değiĢik Ģekillerde
yorumlarlar. Kültür, insanların tüm yaĢamları boyunca öğrendikleri ve bir kuĢaktan
diğerine aktardıklarının tamamı olarak tanımlanır. Müzik ve ona bağlı tüm eylem ve
inançlar kültürün bir parçası olduğundan, müzik kültürü terimiyle de bir insan grubunun
müzikle olan tüm iliĢkileri kast edilmektedir.
Hepimiz bir ses dünyasına doğarız ve hangi sesin müzik olduğunu, hangisinin olmadığını
baĢkalarından öğreniriz. KuĢkusuz kendi adımıza bizler de buna karar verebiliriz. Ancak
burada can alıcı nokta odur ki, müziğin ne olduğuna, insanlar karar vermektedir.
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Müzik kültürleri özellikle de günümüzde, durağan olmaktan ziyade devingen
durumdadırlar; iç ve dıĢ baskıların etkisiyle de sürekli olarak değiĢmektedirler. Bir müzik
kültürünün yalıtılmıĢ, durağan, dıĢ dünyadan etkilenmemiĢ ve geçirimsiz bir Ģey olduğunu
düĢünmek hatalı bir yaklaĢım olacaktır. Müzik kültürleri ―konglomera‖ sı (farklı müzik
kültürlerinden oluĢan birleĢme) dünyanın her yerinde bulunmaktadır. Bu anlamda,
geleneksel müzik tarzlarının izole Ģekilde kalmaları gerçekten zordur. Ancak, elektronik
öncesi müzik kültürlerinin hiç değiĢmemiĢ olduğu da ileri sürülemez. Diğer bir deyiĢle,
kültürel temas, müziksel değiĢim ve karĢılıklı değiĢme, elektronik medyayla
baĢlamamıĢtır. Örneğin, Amerikalı Yerlilerin Hıristiyan hymnleri, Avrupalıların
Amerika‘ya ilk geliĢleriyle baĢlamıĢ olan misyonerlik çalıĢmalarının bir ürünüdür.
Medya, değiĢimi kısmen artırmıĢ ve kentli, sanayileĢmiĢ müzik kültürlerinin tercihleri
yönünde etkilenmiĢtir (Slobin & Tıton, 2007).
Müzik akıĢkandır, kültürün devingen unsurudur ve hayvanların en değiĢebiliri olan
insanlığın ifade ve duyguyla ilgili arzularına uygun olarak değiĢir. Kültürün ifadesinde her
alanda olduğu gibi müzik de dünya gezegeninde insanın yaĢama uyarlanıĢıdır. Her müzik
kültürü, belirli koĢullar altında belirli uyarlanmalardır. Müziğe iliĢkin düĢünceler, sosyal
organizasyon, repertuarlar ve müziğin maddi kültürü, bir müzik kültüründen diğerine
çeĢitlenir. Ancak bir müzik kültürünün diğerinden daha iyi olduğunun söylenmesi
manasız olacaktır. Neden? Çünkü bu tür değerlendirme, tek baĢına bir müzik kültürünün
tespitlerine dayanır. BaĢka bir müzik kültürünü ―ilkel‖ olarak adlandırma, birinin kendi
standartlarını onları tanımayan bir gruba zorla kabul ettirmesi demektir. Böylesi bir
etnosantrizmin dünya müziği araĢtırmalarında yeri yoktur (Slobin& Tıton, 2007).
Yirminci yüzyılın baĢlarında ortaya çıkan ―kültür yayılması kuramı‖, evrim kuramı ve
etkisi altına aldığı Gestalt psikolojisinin birlikte algılanmasının sonucudur. Böylece müzik
çalgıları, diziler, çok sesli formlar gibi belirli kültür öğelerinin bir merkezden halkalar
Ģeklinde gittikçe geniĢleyerek dünyaya yayıldığı görüĢü ağırlık kazanmıĢtır (Schneider,
1969). Kültürün yayılma kuramı, kültürel geliĢimin gerçek ortamını kiĢi/çevre bazında ele
almayarak, Avrupa merkezli bir açılım, yayılma gösterir. Yani Kültür için ölçüt Avrupa
sanat müziğidir (Simon,1978).
Batı sanat düĢüncesinden beslenen kaynakların çoğu müziği bir ses sanatı olarak görür;
ezgi, ritim ve armoni vb. unsurlarla iliĢkili düĢünür. Batılı anlamda bir sanat düĢüncesinin
egemen olmadığı sosyo-kültürel yapılarda, müziksel kavramlar ve bunlara bağlı tanımlar
Batılı perspektiften çok farklıdır. Kültürel farklılığın, yeryüzünde müzik olarak
soyutlanan Ģeyin tüm karakteristik özelliklerini kapsayacak, ilgili tüm değiĢkenleri bir
araya getirecek genel bir tanımını yapmayı zorlaĢtırdığı açıktır. Bu güçlüğü giderme
yolunda ―kültürel göreliliğin‖ altını çizerek, Batılı olmayan dünyanın müzik kültürü
üzerine yaptığı çalıĢmalarda öne çıkan antropolojik ve etnomüzikolojik disiplinler,
müziğin kültürden kültüre değiĢen değer bileĢenleri üzerinde odaklanmaktadır.
Bu anlayıĢın son yıllarda müzik eğitimine yansıması, çok-kültürlülük, kültürler-arasılık,
kültürel ve müziksel çeĢitlilik, çift-müziklilik, yerel bilgi ve deneyimler gibi kavramlar
çerçevesinde, çok yönlülüğü esas alan yeni eğitim programları geliĢtirme ve yerleĢik
eğitim anlayıĢını dönüĢtürme Ģeklinde olmuĢtur ( Johnson, 2004; Belz, 2006).
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Bu çalıĢmada, çağdaĢ dünyanın müzik eğitimi kavramına yönelik çok-kültürlü, çok-yönlü
yaklaĢımları ortaya konulacak ve bu yaklaĢımların Türkiye‘deki çağdaĢ müzik eğitimi
içindeki yeri değerlendirilecektir.
2. KÜLTÜRLERARASI (ÇOKKÜLTÜRLÜ) PEDAGOJĠ
KüreselleĢme ile birlikte sıklıkla dile getirilen insan hak ve özgürlükleri, etnik kimlik,
kadın ve çocuk hakları, çokkültürlülük gibi konular birçok alanda olduğu gibi eğitimde de
yeni pedagojik açılımların geliĢtirilmesi için uygun bir ortam sağladı.
Eğitimde çokkültürlü pedagoji ya da klasik kültürlerarası pedagoji de denilen bu akım
Nohl‘a göre (2009), azınlık ve göçmenlerin kültürlerini aĢağı, noksan görmek yerine,
―farklı‖ ―bambaĢka‖ ve ilkece ―eĢit değerli‖ görmüĢtür. Bu nedenle bu akım,
göçmenlerin/azınlıkların asimile olmalarının gereğine inanmaz. Burada, farklı olanın
kültürel bağlılığı bir dezavantajdan ziyade bir olanak olarak algılandığı için pedagojinin
hedefi, farklı kültürlerin anlaĢmasını sağlamaktır. Amaç, faklı/baĢka kültürlerle birlikte
yaĢayarak ortak bir yaĢam için onlardan bir Ģeyler öğrenmenin değerine ve iĢe
yararlılığına inanmaktır. Nohl, klasik kültürlerarası, çokkültürlü pedagojinin birçok Batı
ülkesinde yer edindiğini; örneğin asimilasyoncu ideolojinin ABD‘de artık zemin
kaybettiğini, Ġngiltere‘de 1970‘li yıllarda çokkültürlü bir eğitim için mücadele baĢladığını,
Avusturya‘nın çokkültürlü eğitime ilk desteği veren ülke olduğunu, Almanya‘da yine
1970‘li yıllardan itibaren yabancılar pedagojisinden kültürlerarası pedagojiye geçildiğini
ileri sürer.
Hümanist, barıĢ yanlısı, özgürleĢtirici ve yerele açık bir pedagoji olan bu yaklaĢım,
önyargıların azaltılması, empati için eğitim, dayanıĢma için eğitim, çatıĢmaların
üstesinden gelme becerisi için eğitimi savunur. Kültürlerarası pedegojinin üstesinden
gelmek zorunda olduğu daha birçok sorun (yabancı düĢmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık,
etnosantrizm vb.) vardır. Nohl, bu sorunlarla baĢ etmede Alfred Schütz ve Thomas
Luckmann‘ın fiziksel ve toplumsal çevrede yön bulmaya çalıĢırken kullanılan günlük
hayatın sorgulanmayan kesinliklerinin toplamı anlamına gelen ―yaĢam dünyası‖
kavramının iyi iĢ gördüğünü belirtir. Bu çerçevede kültürlerarası pedagojide, yaĢam
dünyaları birbirlerine rakip değil, bir zenginlik kaynağı olarak görülebilme becerisinin
edinilmesidir. Çünkü günümüz toplumlarında insanlar artık farklı birçok yaĢam dünyası
arasında gidip gelmektedir. Nike‘ye dayanarak Nohl, bu farklı yaĢam dünyalarının
yarattığı yabancılaĢmayı aĢmada ya da buna katlanmada kültürlerarası pedagojinin görev
alabileceğini ileri sürer. Bu süreçte kültürlerarası pedagoji de görev, rol ve sorumluluk,
örgüt üyeliği, farklı ortam mensubiyetinin artıĢı gibi günümüz modern insanın yaĢadığı
―farklı‖ durumlar ve değiĢik kültürel ortamlar arasında gidip gelmelerin yarattığı
yabancılaĢmanın nedenleri konusunda bilgilenmeyi gerektirmektedir. Hele ki,
küreselleĢmeyle birlikte çok çeĢitli programların (örneğin AB çerçevesinde Erasmus ya da
Europass gibi öğrenci değiĢim programları) devrede olduğu bir ortamda bu görev,
kültürlerarası pedagoji için daha bir elzemdir. Faklı etnik kökenleri içinde barındıran,
çokkültürlü, çokdilli bir toplum gerçekliği içinde yaĢamanın gerekliliği, insan hak ve
özgürlüklerine saygının yarattığı zorunlu bir pedagojik yaklaĢımla, kültürel çeĢitliliği
demokratik bir çerçeveye yerleĢtirebilecek, bilinci ve bilgiyi yayacak bir eğitim sistemi
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olmalıdır. Dünyanın zengin gerçeklikleri, ulus-devletin tek kültürlülüğü yücelten
pedagojik kabına sığmamaktadır. Ayrımcılık karĢıtı pedagoji, kültürü bir veri, doğal
doğuĢtan getirilmiĢ bir değer olarak kabul etmez; aksine kültür ve aidiyet, atfetme ile
oluĢur. Nohl‘a göre burada bir inĢa süreciyle karĢı karĢıyayızdır; yani gerçekliğin çeĢitli
biçimlerde tanımlanmasıyla... Dolayısıyla ortaya çıkan sonuçların diğerine göre daha
doğru ve gerçeğe daha yakın olduğunu bilebilmek mümkün değildir. Sonuç olarak, son
derece teorik, çok sayıda kavramın cirit attığı, çeĢitli yaklaĢımların arz-ı endam ettiği
kültürlerarası pedagoji, günümüz ulus-devlet ve küreselleĢme gerçekleri çerçevesinde
sınırları giderek zorlanan eğitim örgütlerinin maruz kaldığı geliĢme ve değiĢimleri yeni
bir çerçevede anlamak bakımından bize hiç alıĢık olmadığımız bir çözüm zemini
sunmaktadır. Bu zemin, ulusal eğitimde ve müzik eğitiminde de artık müfredat ve ders
kitaplarının, eğitim araçlarının, öğretim ortamlarının, öğretim metotlarının, öğretmen
formasyonlarının teklikler (din, dil, etnisite vb.) çerçevesinde değil, çeĢitli, çoğul, çok
zengin ve farklı gerçeklikler içinde ele alınıp reformdan geçirilmesi gerektiğini
göstermektedir.
3. Müzik ve Kimlik ĠliĢkisi
Etnomüzikbilimci Bruno Netle (1995), ―kültürel bir sistem olan müziğin özü yalnızca
doğal dünyaya ait bir olgu olmaması değildir… aynı zamanda sanki öyleymiĢ gibi
algılanmasıdır‖ der. Bu noktadan hareketle müziği, kendini doğal gibi gösteren kusursuz
bir yapıntı olarak da tarif etmemiz mümkündür. Bir kavrayıĢ edinmek için çabalayıp
durduğumuz bu dünyada müziğin bizlere neler sunduğunu görmezden gelemeyiz. Onunla
aramızda titiz ve melankolik bir mesafeyi korumak yerine etkin bir iliĢkiye girmemiz
gerekir. Böylece müziği sadece duyumsal bir haz ve entelektüel düĢünce konusu olarak
algılamakla kalmayıp aynı zamanda yapısında saklı ikna gücünü de ortaya çıkarmıĢ
oluruz. Müzik dinlerken, onun doğal dünyanın bir olgusu değil de insan yapısı olduğunun
bilinciyle hareket edersek, algı dünyamızın sınırlarını geniĢletip ötekileĢtirdiklerimizi
anlamak ve farklılıklarımızdan yeni ve daha geniĢ bir toplumsal, hatta evrensele ulaĢan
ideal bütünlüğe ulaĢmak için kullanabileceğimiz bir araçtan kendimizi yoksun
bırakmamıĢ oluruz.
Adorno‘nun açıkça vurguladığı gibi; eleĢtirel kuram, müziği kendi tehlikesi ile baĢ baĢa
bırakır; bir ideolojik aracı olarak müzik benzersiz güçlere sahiptir. Hem kendimizi bu
güçlere karĢı korumak hem de tam tersini, onlardan haz almak için müziğin iĢleyiĢini,
çekiciliğini anlamamız gerekir. Bunu yapmak için de müziği sadece duymamız değil,
okumamız da gerekir: elbette kelime anlamıyla notalama terimiyle değil, ama kültürün,
toplumun, sizin ve benim bir parçamız olarak içimizde taĢıdığı önem için
(Paddison,1993).
Farklı kültürlerin müziğini dinlememizin nedeni sadece o kültüre ait olan güzel sesler
değil, o kültüre ait bir kavrayıĢ da edinebilmektir. Müziği, diğer kültürleri anlamada bir
araç olarak kullanırsak, o zaman onu aynı biçimde, kültürel kimliği tartıĢma aracı olarak
da görebiliriz. Buna verebileceğimiz bir örnek, savaĢ sonrası Avustralya müziğidir: Bazı
büyük besteciler Avustralya‘ya dünyanın öbür ucundaki bir Avrupa kültürü değil de
Pasifik bölgesinin ayrılmaz bir parçası olarak daha geniĢ bir kültürel ve politik konum
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kazandırmak için müziklerinde Avustralya yerlileri ve Doğu Asya etkilerini
birleĢtirmiĢlerdir. Benzer, ancak daha çatıĢmalı bir durum, Çin ve diğer Doğu Asya ülke
müziklerinin etkisine, uluslararası popüler ve sanat müziğinin de eklemlendiği Hong
Kong müzik kültüründe yaĢanmıĢtır. Bu coğrafyada müzik, eski sömürgenin kültürel
kimlik arayıĢını ya kendi baĢına ya da 1997‘den beri daha geniĢ bir varlığın parçası olarak
dile getirmiĢtir. Müzik kimlik arayıĢını temsil etmiĢ, onun bir parçası olmuĢtur. Müzik,
kültür aĢırı iletiĢimi mümkün kılmasaydı, bu Ģekilde kullanılamazdı. Bu da demektir ki,
müzik sadece kültürel ötekiyi anlama yolu değil, aynı zamanda süreç içerisinde kendi
konumunuzu değiĢtirme, kimliğinizin oluĢumunu ve yeniden oluĢumunu da düzenleme
yöntemidir. Kısaca müzik, kültürel kötümserlikten çıkıĢ yolunun bir simgesidir. Ancak bu
konudaki kötümser düĢüncelerin de bazı haklı yanları vardır; çünkü körü körüne
iyimserlik ve modernist ütopyalar da kendi içinde kimi sakıncalar taĢımaktadır. Müzik,
kültür aĢırı bir anlayıĢ aracı oluyorsa, kültür aĢırı bir yanlıĢ anlamanın aracı da olabilir.
Gray Tomlison‘un söylediği gibi, eğer baĢka zamanların ve yerlerin müziğini dinlemeyi
fazla basit, kendi anlayıĢ ve zevkimize fazla uydurulmuĢ buluyorsak, o zaman bu tür
müziği kendi değerlerimiz içinde özümsemeye çalıĢırken, bağımlı halkların söylediklerine
kulak vermek için ciddi bir gayret göstermeden onları anladıklarını varsayan Batılı
sömürgecilerle benzer bir anlayıĢ sergilemiĢ oluruz (Cook,1999). Bu noktadan hareketle
bir kez daha vurgulamak gerekirse; müziğin kültürlerarası bir iliĢki kurabileceği kesindir.
Kültürel farklılıkların yaratacağı sorunların üstesinden gelmek kolay olmasa da müziğin
bizlere en azından bu farklılıkların bilincine daha iyi varabileceğimiz bir bakıĢ açısı
kazandıracağı ortadadır: Unutulmamalıdır ki, farklılıklar, benzerlikler ortamında
belirginleĢir.
4. Neden Avrupa Merkezli Müzik Kültürü?
Günümüz toplumunda müziğin edinilebilirliği, bazı bakımlardan 19. yy. düĢüncesinin
zirvesini temsil ediyorsa, baĢka bakımlardan son derece farklıdır. Beethoven zamanında
ve o yüzyıl boyunca halka açık bir konser salonunda ya da evde duyabileceğimiz tek
müzik canlı müzikti. Ancak günümüzde hayali müzik müzesi, sanki tüm çevremizi
sarmıĢçasına her yerdedir. Artık müzik raflardan indirilebilen ya da web‘den yüklenebilen
hemen hemen sonsuz bir kaynaklar havuzudur (Cook, 1999). Dünyanın her köĢesinden
gelen müziğe ulaĢabilmemiz, değiĢik müziklerden söz etmenin değiĢik mutfaklardan söz
etmek kadar kolay ve kuĢku götürmez hale geldiğini göstermektedir.
Müzik hakkında geçmiĢten devraldığımız düĢünme tarzı artık günümüzde o küçük
―müzik‖ sözcüğüyle kastedilen uygulamalar ve denemeler çeĢitliliğinin hakkını
verememektedir. 19. yy. ya da 20. yy. baĢı Avrupa düĢünce yapısıyla günümüzün
sömürgecilik sonrası çokkültürlü toplumunun koĢulları arasında önemli farklılıklar vardır.
GeçmiĢteki düĢünce yapısına göre, Batı sanatının ve biliminin gerçekleĢtirdikleri bir tür
altın ölçüyü simgeliyor, baĢka çağlarda baĢka yerlerde yapılanlar bu ölçüye göre
değerlendiriliyordu. Ama artık uygarlığın ilerleyiĢine inanmakla, dünyada her biri kendi
değer sistemine sahip, birçok farklı uygarlığın olduğunu ve olmaya da devam edeceğini
kabul etmek gerekmektedir ( Cook, 1999).

129

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Avrupa merkezli üstün kültür anlayıĢı daha fazla müsamaha gösterdiği müzik kültürlerine
bile uzun yüzyıllar boyunca hep ilkel, yarı yolda kalmıĢ, geliĢmesini tamamlamamıĢ,
bozulmuĢ müzik kültürleri olarak baktı. Ancak son yüz elli yıl içinde doğup geliĢen yeni
bir müzikbilim alanı, karĢılaĢtırmalı müzik bilim, Avrupa müzik kültürü dıĢında kalan
kültür bölgelerinin müziklerini önce tek tek, sonra da aralarındaki ortaklıkları ve
farklılıkları da ortaya çıkaracak biçimde araĢtırmaya baĢladı. O zaman görüldü ki, Avrupa
dıĢı müzik kültürlerinden de pek çoğu olgunlaĢmıĢ, yapısı ve iĢlevi belirgin, geniĢ dağarlı
sanat müzikleri, geniĢ kırsal kesimin yaĢadığı zengin bir halk müziği ve ara bölgede
yaygın bir kentsel popüler müzik içermekteydi (Okyay, 2006).
YaklaĢık 1950‘lerden beri yapılan yoğun alan çalıĢmaları sırasında, halkın bilgisine
baĢvurulmuĢ, müzikle ilgili benzer fenomenlerin farklı kültürlerde çok çeĢitli
kaynaklarının ve anlamlarının olduğu açıkça ortaya konmuĢtur. Biyolojik altyapı ve
kültürel üstyapı, özgül kültürel norm sistemleriyle ortaya konulan çok yönlü bir değiĢim
iliĢkisi içindedir. Böylece her kültür kendi sosyokültürel koĢulları çerçevesinde kendi
müzik tarihini oluĢturmuĢtur (Netle, 1983 ).
Ancak müzik tarihi ya da bu tür içeriğe sahip diğer ders kitaplarında yüksek ve alçak
sanat diyebileceğimiz bir ayrım hala sürmektedir. Bu kitaplar, önce Avrupa‘da odaklaĢan
sonra da 19. yy.da Kuzey Amerika‘ya yayılan Batı ―sanat‖ müziğinin hikâyesini
anlatırlar. Sonlara doğru popüler müzik hakkında bir iki bölüm eklenir ya da Ġkinci Dünya
SavaĢı‘ndan sonra bir tür alternatif ―sanat‖ geleneğine dönüĢen caz ve rock üzerinde
yoğunlaĢılır. Açıkça görüldüğü gibi burada bir tür ayrımcılık söz konusudur, popüler
kültür, ―sanat‖ geleneğinden ayrı tutulmaktadır. Ayrıca ortada Batılı olmayan geleneklere
karĢı takınılan bir tutum vardır. Bazen geleneksel avcı ve göçebe toplulukların ilkel
müziğiyle baĢlanıp çabucak Asya müziğinin karmaĢık geleneklerine geçilir ve sonra
hemen Batı sanat müziğinin gerçek hikâyesi baĢlar.
Batılı olmayan kültürleri baĢlangıçlarla, Batılı kültürleri de ilerlemeyle iliĢkilendiren
böyle bir düzendeki üstü kapalı çağrıĢımları görmemek hemen hemen imkânsızdır. Bu
düĢünüĢ tarzını 20. yy‘ın baĢında, Avrupa‘nın dünyadan hayli ileride olduğu dönemlerde
görmek belki olağan olabilirdi. Ancak 21.yy.‘ın ikinci on yılında hala bunlarla
karĢılaĢmak ĢaĢırtıcıdır, çünkü söz konusu durum gerek dünyada gerekse Türkiye‘de
günümüzün çoğulcu toplumundaki müzik anlayıĢı için tümüyle yetersiz bir temel
oluĢturmaktadır. 19.y.y.‘ın tartıĢmasız etnomerkezci, tekilci, seçkinci, kurumsallaĢmıĢ
kültürü yerini artık çoğulcu alt kültürlere bırakmıĢtır.
Müzik eğitimi, insanın müziğe nasıl katıldığını öğrenmesi, insanın kendini tanımasıdır.
Dolayısıyla, baĢlangıç noktası ister konser ya da diskoya giderek, ister oturma odasında
dinlenirken ya da çalıĢırken mırıldanarak olsun, müzik eğitiminde geçerli olan temel algı,
müziği nasıl kullandığımız, içselleĢtirdiğimiz ya da ne Ģekilde önemsediğimiz olmalıdır.
Neyi nasıl dinlememiz gerektiğini belirleyen alıĢagelmiĢ yargılamalardan, özellikle de
baĢka bir çağdan kalma yargılamalardan kaçınılması gerekir.
Müzik eğitimi veren kurumlarda müzik kültürünün nasıl oluĢturulup kabul ettirildiğinin
temel örneği, ―kulak eğitimi‖ terimiyle açıklanan bir tür Ģartlanmadır. Öğrencilere gamın
notaları, ―yaygın uygulama‖ armonisinin akor tipleri ve klasik geleneğin temel biçimsel
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Ģemaları (ikili, üçlü, sonat vb.) gibi Ģeyleri tanımaları öğretilir. Bununla müziğin, tıpkı bir
evin tuğlalarla inĢa edilmesi gibi, yalnızca duyulan ―Ģeyler‖le, yani notalarla inĢa edildiği
türünden bir algı biçimi yaratılıp öğrenciler Batı müzisyenlik dünyasındaki gibi
Ģekillendirilmektedirler. Bunun da iki sonucu vardır. Birincisi müzik öncelikle yaptığımız
bir Ģey olmaktan çıkıp bildiğiniz bir Ģeye dönüĢmektedir. BaĢka bir deyiĢle, müzik bilgi
endüstrisinin ve uygulamadan çok kurama değer verme eğilimindeki bir toplumun
yapılarının kapsamı içine girmiĢtir. Ġkincisi müziğin baĢka biçimlerde iĢleyebileceğini
anlamak ya da iĢleyebildiği zaman onu doğru duymak gittikçe zorlaĢmaktadır. Bu
durumda her düzeydeki müzik bilginiz, kulaklarınızı müziğe açar ya da kapar; belirli
müzik türlerini size ―doğal‖ gösterir, diğerlerini yalnızca anlaĢılmaz değil, aynı zamanda
dinlenemez kılar (Cook, 1999).
Bunlardan yola çıkarsak, müzik eğitiminin Türkiye‘de politik ve kültürel bir tartıĢma alanı
haline gelmesine pek de ĢaĢırmamak gerekir. Müzik eğitiminin amacı, öğrencileri Batı
geleneğinin muğlâkta kalan seçkin baĢyapıt geleneğine alıĢtırmaktan çok, onların müziğin
yaratılma ve anlaĢılma sürecine katılmalarını sağlamak olmalıdır: Bach ve Beethoven ders
programlarındaki yerlerini korurken, bunun yanında örneğin etnik müzikler, belki Beatles
ya da Hint müziğine de programlarda yer ayrılabilmelidir. Müzik eğitimimizde Türk
toplumunun çokkültürlülüğünü kabul ederek, bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan sanat
ve popüler gelenek zenginliğinin tadı çıkarılabilir. Dünyada, özellikle Britanya ve
Amerika‘da, Batı sanat geleneğini uygarlık olarak tanımlayan ve çokkültürlü sanatların
ders programlarına girmesini eğitim standartlarında bir düĢüĢ olarak görenlerden gelen bir
itiraz vardır. Bach‘tan ve Beethoven‘dan söz etseler de asıl söz konusu olan toplumsal ve
siyasal statükonun desteklenmesinde seçkin kültürün oynadığı roldür. Türkiye‘de
yıllardan beri süre gelen Ģey de bu değil midir? Müziğin kiĢisel ve toplumsal değiĢim
aracı olarak müzik eğitimimizde rolünün vurgulanmaması onun dünyevi yapısının, deyim
yerindeyse sosyo politik yapıların içinde hapsolmasını getirmiĢtir. Müzik kiĢisel manada
kim olduğumuzu belirleme araçlarından biridir ve seçimin hiçbir zaman tümüyle
kendimize ait olmaması, sahip olduğumuz bu özgürlüğü değerlendirmemek için gerekli
bir neden değildir. Müzik eğitiminin çokkültürlülük içinde ele alınması belki kendimizi
Afrika müziğinde, belki Balkan müziğinde, belki de Uzak Asya müziğinde anlamamızı
sağlayacaktır.
SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
Hayatta olduğu gibi müzik alanında da çok muhafazakâr davranıĢ ve tercihlerle
karĢılaĢılmaktadır. ÇeĢitli yapay ayrılıklarla kafası zaten karıĢık olan toplumda, müzik
türleri arasında ayrımcılık fikrini ısrarla savunan müzik eğitimcilerine rastlamak
mümkündür. Oysa bu ayrım yapılacaksa, bunun iyi müzik ile kötü ve yoz müzik ayrımı
Ģeklinde yapılması, türler arasında ki etkileĢimden korkulmaması, hatta yeri geldiğinde
özendirilmesi, müzik eğitimimizde var olması gereken bir yaklaĢımdır.
Müzik türleri arasındaki etkileĢimin olumlu sonuçları Avrupa‘da, Amerika‘da ve
Türkiye‘de yaĢanan çeĢitli örneklerde görülmektedir. Operanın popüler hala gelmesinde
Üç Tenor‘un kitleye dönük konserleri, klasikçilerin tutulan pop-rock parçaların klasik
versiyonlarını düzenlemeleri, yerel ezgilere ve eski makamlara yönelen caz sanatçılarının
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giderek çoğalması gibi örnekleri sıralayabiliriz. Fakat sosyal hayatta var olan bu
yenilikleri müzik eğitimimizin temel yaklaĢımları arasında yeterince gördüğümüz
söylenemez. Bu bağlamda müzik eğitimimizin bu tür çalıĢmalara ön yargı ile
yaklaĢmaması, onları reddetmemesi, aksine dinlenmesi ve benzer çalıĢmaların yapılması
için özendirmesi gerekir (Karamankaptan, 2005).
Türkiye‘de yanlıĢ müzik tarihi bilincinin, müzik-kültür mirası açıcısından müzik
eğitimine yansıyan sonuçlarından biri de, bu ülke topraklarındaki mozaiğin Türk-Ġslam
ekseni dıĢındaki tüm zenginlik damarlarına sırt çevirmiĢ olmasıdır. KuĢkusuz bu, ulusdevlete özgü bir kompleks ile Türk-Ġslam sentezi‘nin bir baĢka buluĢma noktasıdır.
Türkiye coğrafyasındaki kültürel çeĢitliliğin gerek genel müzik eğitiminin gerekse de
etnomüzikolojinin geliĢimine yeterince olumlu katkılar sağlayamadığını söylemek
mümkündür. Bu sonucun doğmasında, sahip olunan kültürel çeĢitliliğe karĢı takınılan
yaygın olumsuz ve önyargılı tutumların etkisi büyüktür (Tansuğ, 2007).
Avrupa müziği ile 200 yılı aĢkın bir süredir giderek artan bir yoğunlukta iletiĢim
içindeyiz. Kendi seçimimiz de bu yönde olmuĢtur. Bir sömürge gibi buna zorlanmasak da
yenileĢme ve çağdaĢlaĢma irademiz bize, Avrupa sanat müziğini öğrenme ve benimseme
yolunu açmıĢtır. Ancak yüzeysel bir öykünmeden öteye gidemeyen bu iradeyle sahip
olduğumuz tüm zengin müzik mirasımızı çağdaĢ sanat müziğimize ne ölçüde
yansıtabildiğimiz üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Dolayısıyla müzik
sanatımızın salt öykünme bir Avrupa müziğine evirilmesini mi istediğimizi, yoksa
Avrupalıların kültür çeĢitliliğine saygı sloganını da sınarcasına özgün bir müzik
sanatımızı, kültürel çeĢitliliğimizle ve Avrupa müzik sanatıyla etkileĢime sokmayı mı
istediğimizi kendimize sormamız gerekir (Okyay , 2006).
Bu durumda müzik öğretme-öğrenme ortamlarının tasarlanmasında farklı müzik türlerini
dikkate almak ve özgün müzik sanatımızı oluĢturmak, temel bir ilke olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Türkiye‘deki kültürel çeĢitliliği müzik eğitimi açısından kabul etmek,
öğretim ortamını düzenlerken bunları dikkate almak ve bu farklılıkları tartıĢmaya açık
olmak, kültürel zenginliği sınıf ortamına taĢımanın önemli bir göstergesi olarak kabul
edilebilir. Bu doğrultuda özellikle farklı müzik kültürlerine açık olan, bu değerleri anlama
ve yaĢatma gerekliliğine inanan müzik öğretmeni profiline ihtiyaç duyulmaktadır. Müzik
öğretmenlerinin bu yönde bir anlayıĢa sahip olabilmesi için çokkültürlü bir öğretim
ortamının tasarlanması konusunda bilgi sahibi olması ve sınıf atmosferini farklı bakıĢ
açılarını kabul edecek Ģekilde kurgulaması yönünde bilgilendirilmeleri gerektiğine
inanılmaktadır.
Özellikle müzik öğretmeni yetiĢtiren fakültelerde bulunan müzik eğitimcilerinin
çokkültürlü müzik öğrenme ve öğretme süreçlerine dahil edilmelerinin önemli olduğu, bu
doğrultuda onları gözlemleyen müzik öğretmeni adaylarının da öğreticileri model
alabilecekleri ifade edilebilir. Teresa ve Pivera‘nın (2004) vurguladığı gibi, kültürel
duyarlılığı öğretmen adaylarına öğretmek yerine, çokkültürlü eğitim ortamı yaratıp
öğrencilerin gözlem ve değerlendirme yapmalarına fırsat tanıyarak çokkültürlülüğü
içselleĢtirmelerine katkıda bulunulabilir.
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Hızla değiĢen bir dünyada, kimliğini koruma öğretisini değil, değiĢme öğretisini
benimseyenler varlığını koruyabilmektedir. Evrimci düĢünce açısından bakıldığında bu
belirlemede çeliĢki söz konusu değildir (Ġzbul, 2004). Teknoloji, ekonomi, toplumsal ve
siyasal dizge yumağında çağdaĢ değiĢim çizgisini izlemekte güçlük çeken kültür
toplulukları için gelenek güvencesinden söz edilemez. Ulusal kültüre hizmet, her kuĢak
için atalarımızın dünyası ile çocuklarımızın dünyası arasında uzlaĢmayı sağlamak
Ģeklinde anlaĢılmalıdır.
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ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ DERSĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE
YANSIMALARI
Dr. Banu ÖZEVĠN TOKĠNAN, Dokuz Eylül Üniversitesi
1998 yılında gerçekleĢtirilen yeniden yapılandırma sürecinde ve sonrasında Eğitim
fakültelerinin iĢlevi sıkça tartıĢılmıĢtır. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) 1998
yapılandırmasının gerekçelerini açıklarken eğitim fakültelerinin asli görevlerinden biri
olan öğretmen yetiĢtirme iĢini ihmal etmeye baĢladığını ve sınıf ortamına yeteri kadar
hazırlanmamıĢ olan öğretmen adaylarının, bu ortamlara girdiklerinde önemli sorunlar
yaĢadığını belirtmiĢtir. Bu belirlemenin ardından yapılan düzenleme ile her fakültenin
kendi misyonu çerçevesinde çalıĢmalarını sürdürmesinin ve alan öğretiminin önplana
çıkarılmasının gerekliliği ortaya konmuĢtur. Bunun sonucunda önceki yıllarda ihmal
edilmiĢ olan Özel Öğretim Yöntemleri alanının bir disiplin olarak tanımlanması ve bu
alanda elemanlar yetiĢtirilmesi, özel öğretim yöntemleri dersinin saatinin artırılması ve
alanın uzmanları tarafından okutulmasının önemi vurgulanmıĢtır (YÖK, 1998a).
Her alanın kendine has yapısı, bu alanın nasıl öğretileceği ile ilgili özel öğretme
yöntemlerini gerektirir. Sosyal bilimler, fen bilimleri veya güzel sanatlar eğitimlerinin,
hatta güzel sanatlar eğitimi adı altında birleĢtirilen resim ve müzik eğitiminin birbirinden
farklı öğretim yöntemleri olması doğaldır. Müzik, soyut bir sanat alanıdır, dolayısıyla
diğer alanların özel öğretim yöntemlerinden farklı düzenlemeler gerektirir. Müzik
alanındaki konuların çeĢitliliği, özelliği neyin öğretileceğini ve özellikle aktif öğrenme
tekniklerinin kullanımı konusundaki çeĢitlilik seçilen konunun nasıl öğretileceğinin
önemini göstermektedir. Ayrıca sık sık bireysel değerlendirme yapma durumu,
değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda diğer alanlara göre farklılıklar görülmesine
neden olmaktadır. DeğiĢik yetenek düzeylerinde karĢımıza çıkan öğrencilerin düzeylerine
uygun müzik yaĢantıları yaratmak ve doğru değerlendirmeleri yapmak bilginin yanı sıra
daha üst düzeyde beceri gerektirir. Bu da müzik öğretmenliği lisans programlarındaki
özel öğretim yöntemleri derslerinin niteliği ile doğrudan bağlantılıdır (Özevin Tokinan,
2010).
Müzik öğretmenliği lisans programı‘nda yer alan müzik alan dersleri 1 ile öğretmenlik
meslek bilgisi dersleri arasında bir köprü görevi olan, baĢka bir ifadeyle müzik alanının
öğretmenliğinin nasıl yapılacağını, daha baĢka bir ifadeyle nasıl bir müzik öğretmeni
olunacağını öğretmeyi hedefleyen özel öğretim yöntemleri dersi, bu özellikleri ile
YÖK‘ün yeniden yapılandırma sürecinde bu derse verdiği özel önemi hak eder
niteliktedir.
Ġyi bir müzik öğretmeninin hangi niteliklere sahip olması gerektiği sorusu konunun
uzmanlarınca tanımlanmıĢtır. Bu tanımlara bakıldığında Ģu özellikle önplana çıkmaktadır.
Müzik öğretmeni:
Sesini ve çalgısını iyi kullanır.

1

Ayrıntılı ayrım için bkz Kalyoncu (2005), Küçüköncü (2003).
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Müzik kültürü donanımlıdır ve öğrencilerinin müzik kültürü donanımı edinmesini
sağlayacak çalıĢmalar yapar.
Müzik dağarcığı konusunda yeterlidir.
Estetik duyguları geliĢmiĢtir.
Müzik sanatının psikolojik ve sosyolojik temellerini kavrar.
Yaratıcıdır ve öğrencilerinin yaratıcılıklarını geliĢtirecek çalıĢmalar yapar.
Empati kurar.
Ders içi ve ders dıĢı etkinliklerde kısa ve uzun vadeli planlarla öğrencilerini
yönlendirebilecek bilgi ve beceriler ile donanımlıdır.
Müzik teknolojisinden yararlanabilecek bilgi ve becerilerle donanımlıdır.
Öğrencilerin öğrenme stillerine göre ders iĢleyebilme yeterliklerine sahiptir.
Öğrencilerinin kendilerini müzikal olarak özgürce ifade edebileceği ortamlar hazırlar.
Aktif müzik öğretim yöntemlerini bilir ve bu yöntemleri doğru ve ortama uygun
biçimde uygular.
Dünyadaki eğitimsel geliĢmelerden haberdardır.
Toplumsal olaylarla müzik eğitimi sorunlarına duyarlıdır ve sorunlara çözüm üretecek
birikimdedir.
Öğrencilerin müziksel potansiyelinin (becerilerinin) geliĢim çizgisini saptayarak
doğru değerlendirmeler yapar ve bu değerlendirmeler doğrultusunda dersin içeriğini
gözden geçirir ve yeniden düzenler (MEB, 2008; Akbulut, 2006; BarıĢeri vd., 2006;
Küçüköncü, 2006; Uçan, 2006; Bilen, 2005; Kalyoncu, 2005; Töreyin, 2004; Sevgi,
2003; YÖK, 1998b).
Nitelikli müzik öğretmenlerinin yetiĢmesi, lisans eğitimi süresince alınan ‗alan dersleri‘
ve ‗öğretmenlik mesleğine yönelik dersler‘ yanında, öğretmen adayının ―müzik
öğretmeni‖ olmasını ve yukarıda sayılan niteliklerin öğrencilere yansımasını sağlayan
özel öğretim yöntemleri dersinin niteliği ile iliĢkilidir.
Bu çalıĢmada, üniversitelerin müzik öğretmenliği bölümünden mezun olmuĢ
öğretmenlerin meslek yaĢamlarında kullanımları açısından; müzik öğretmenliği
bölümünde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin ise öğretmenlik uygulaması dersinde
kullanımları açısından özel öğretim yöntemleri dersine bakıĢlarının belirlenmesi
amaçlanmıĢtır.
YÖNTEM
Bu araĢtırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı‘ndan 1998 Reformu sonrasındaki programda
eğitim görmüĢ ve mezun olduktan sonra müzik öğretmeni olarak çalıĢan ve soruları
cevaplamaya gönüllü olan 18 kiĢi ile 2009-2010 Öğretim Döneminde 4. sınıfta okuyan iki
dönem özel öğretim yöntemleri dersi almıĢ ve Öğretmenlik Uygulaması dersinde
öğretmenlik yapma imkanı bulan 9 kiĢi olmak üzere toplam 27 kiĢi katılmıĢtır.

135

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

ÇalıĢmada veriler nitel araĢtırma tekniklerinden görüĢ alma yoluyla toplanmıĢtır. YarıyapılandırılmıĢ görüĢme formunda, öğretmenlerin öğrenme ortamlarını nasıl
düzenledikleri, hangi yöntemleri kullandıkları, bu yöntemlerin öğrenciler üzerindeki
geliĢimsel ve psikolojik etkilerinin neler olduğu ve özel öğretim yöntemleri dersinin
öğretmenlikleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu ölçmeyi hedefleyen 11 tane soru
oluĢturulmuĢtur. Fikirlerine baĢvurulan 6 uzmanın görüĢleri sonrasında 3 soru formdan
çıkarılmıĢ, 1 tanesi yeniden düzenlenmiĢtir. GörüĢme yapılan gruba Öğretmenlik
Uygulaması dersine giren ve değerlendirme yapma imkanları bulunmayan öğretmen
adayları da dahil edildiği için 8 sorudan oluĢan görüĢme formunda değerlendirme ile ilgili
sorulara yer verilmemiĢtir. GörüĢmeler sonrasında katılımcıların sorulara verdiği cevaplar
uzman görüĢü alınarak kodlanmıĢtır. Deneklerin yanıtlarının kodlandığı kategoriler, bu
kategorilerde yer alan örnek cümleler ve bu cümlelerin kullanım sıklığı Tablo 1‘de yer
almaktadır.
BULGULAR VE YORUMLAR
Tablo 1. Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Hakkındaki
GörüĢleri
Kategori
1-En
çok
yararlanılan
ders

2-Kullanılan
yöntemler

3-Sınıf
atmosferine
göre düzenleme

Örnek tümce
Özel Öğretim Yöntemleri
Oyun, Dans, Müzik
Çalgı Eğitimi
Ses Eğitimi
Piyano
EĢlik
Öğretmenlik Uygulaması
Eğitim Müziği Dağarı
ĠĢitme-Armoni
Orff-Schulwerk
Beden dilini kullanarak yaptığımız ritim çalıĢmalarını çok kullanıyorum,
heykel oyununu, çalgılarımızla beraber okulda öğrendiğimiz her türlü
etkinliği tek tek dersimde iĢliyorum ve çok faydasını görüyorum, müzik
eĢliğinde hep birlikte yürüyüp müziği tanıyarak yaptığımız tüm etkinlikler.
Masal yoluyla ritim çalıĢmaları. Daha sayılacak çok Ģey var aslında ama bir
de bobo adlı Ģef kuklamız vardı O kukla sayesinde Ģarkıların sadece
nüanslarını değil, zaman zaman Ģarkı sözlerini de ondan öğrendiler.
Kodaly
Kalplerden ritm duygusunun geliĢmesi ve nota öğretim yöntemini oldukça
uyguladım.
Kodally yöntemi ve fonomimi tekniğinden oldukça faydalanıyorum.
Olumlu
Özel öğretim dersinde, ses elde edebileceğimiz her Ģeyin bizim için müzik
demek olduğunu öğrendik. Bu yöntemler çok esnek yöntemler olmaları
açısından sınıfın fiziki Ģartları, öğrencilerin kiĢisel özellikleri ve psikolojik
durumları ne olursa olsun her ortamda rahatlıkla kullanılabiliyorlar. Her
sınıfın atmosferinin farklı olması ve yöntemlerin o sınıfa göre düzenlenmesi
aslında bir çeĢitlilik yaratıyor. ĠĢin en güzel yanı da bu bence.
Olumsuz
Sadece sınıfta öğrenci sayısı arttığı zaman zorluk çekiyordum. Çünkü

f
23
16
13
8
8
7
7
6
3
13
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sınıfım çok küçüktü. Yeterli alanım yoktu. Aslında bu yöntemi
uygulayabilmem için sayıdan çok öğrencilerle birlikte rahat edebileceğim
alan daha önemli.
Mümkün olduğunca farklı yöntemler kullanmaya çalıĢıyorum; fakat sınıf
mevcutlarının kalabalık olması nedeniyle etkinlikler her zaman tam
anlamıyla yapılamıyor, sınıflar öğrencilerin rahat hareket edebilmesi için
çok elveriĢli değil.
4-Öğrencilerin
geliĢimi

5- Öğrencilerin
derse
karĢı
motivasyonları

Öğrencilerin farkındalıkları artıyor, yaratıcı fikirler üretip uygulamaya,
kendilerini daha iyi ifade etmeye, yapılan bir iĢi özgürce geliĢtirmeye
baĢlıyorlar. Müzik, dil, hareket, dikkat, bellek ve uyum sağlama becerileri
artıyor. Birlikte müzik yapabilme, iyi bir müzik dinleyicisi olma ve müzik
kültürlerinin geliĢimi açıcından son derece önemli yöntemler olduğunu
düĢünüyorum. Bilinçli nota okuma konusunda ise ezberci bir ders iĢleyiĢ
yapısına zıt olarak notaların dizek üzerindeki yerleri, zamanları, isimleri ve
çeĢitli nota iĢaretleri, öğretmenin kendi yaratıcılığını kullanarak öğrencinin
kafasında canlandırabileceği ve kalıcılığının sağlanabilmesi adına bireysel
farklılıkları göz önünde bulundurarak çeĢitli yöntemlerle bilinçli öğrenmeyi
gerçekleĢtirebilmesi mümkün.
Özellikle de kendini müzikal olarak ifade edebilme basamağında geliĢme
çok belirgin oluyor.
Kesinlikle müzik potansiyellerinde geliĢme gözlemliyorum. Birlikte çalma,
kendini ifade etme, konsantrasyon süresinin uzaması, müziği duyulan
herhangi bir ses olmaktan öte duyguların ifade ediliĢ biçimi olduğunu
farketme gibi bir çok özellik kazanıyorlar. Ayrıca, metal levha ve mıknatıslı
notalar ile Kodaly yönteminde kullanılan, notaların simgesi olan el iĢaretleri
küçük yaĢlardaki öğrencilerde bile nota okuma becerisinin geliĢmesine çok
yardımcı oluyor.
Benim en keyif aldığım bölüm bu. Örneğin hiç nota bilmeyen
öğrencilerimin uyguladığım yöntemle notaları okumaları enstrümanlarını
çalabilmeleri, müziğin içinde kafalarına takılan soruları sorma becerilerini
gösteriyor olmaları. Çok fazla örnek var bu konuda yaĢadığım. Kısacası
potansiyellerinin üstüne fazlasını koyduklarını görebilmek beni daha da
heyecanlandıran bir durum oluyor.
Ritim ve müzik kulağının çok geliĢtiğini fark ettim. Aynı zamanda
yaratıcılıkları da çok geliĢti ve kendi kendilerine müzik yapmaya,
yarattıkları müziklere oyunlar ve danslar eklemeye baĢladılar. Notaları çok
iyi öğrendiler ve bu da enstrümanlarını daha iyi çalmalarına yardımcı
oluyor.
Çocukların notalara sadece Ģekilsel olarak bakmalarından ve de
ezberlemeye çalıĢmalarındansa kullandığım bu farklı yöntemlerle
kendiliğinden öğrendiklerini görüyorum, ve bu bazen oyunlu bazen renkli
anlatımlar onlarında dünyalarında yeni açılımlara sebep oluyor, ve
doğrudan bilgisel olarak anlatmaktansa onların bulduğu cevapların,
kendiliğinden öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı olduğunu düĢünüyorum.
Öğrenciler müziği keĢfederken kendilerini de keĢfediyorlar (neleri
yaptıklarını, daha neleri yapabileceklerini) en önemlisi bir Ģeyler
üretiyorlar. Bu durum onlar için çok büyük keyif.
Kesinlikle evet. AlkıĢlarla karĢılanıyorum desem abartmamıĢ olurum. Dilek
kutularına müzik dersi saati arttırılsın yazıyorlar. Eğlenceli bir ders
iĢlediğimi düĢünüyorum. Çocukları bir Ģey yapmaya zorlamıyorum sadece
kurallara uygun gruplar halinde sınıfı kaynaĢtıran etkinlikler yapıyoruz.
Klasik bir ders anlayıĢının öğrenciyi uyuttuğu ve kısa süreli öğrenme
sağlayıp, hatta ezberciliğe yönelttiği kesin. Özel öğretim yöntemlerindeki
yöntemler ile öğrencinin motivasyonunun derse karĢı arttığı bir gerçek.
Belki de daha önce kendinde fark etmediği bir yönünü keĢfedebilmesi
açısından son derece önemli.

2
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6Bilgileri
öğrenme

7Özel
Öğretim
Yöntemleri
dersinin bilgi
ve
becerileri
sınıfa
taĢımadaki
katkısı

8Özel
Öğretim
Yöntemleri
dersi
olmasaydı…

Bugün ne yapacağız diye sürekli soruyorlar. Dersimiz bugünlük bu kadar
dediğimde kimisi bitirmek istemiyor küsüyor, ağlayanlar bile var. Ailelerle
irtibat halindeyim çocuklarındaki geliĢmeleri merak edip soruyorum
sürekli. Derslerime çok istekli girdiklerinin farkındayım bu da bana motive
oluyor.
Kesinlikle.
Özellikle
zor
olduğunu
düĢündükleri
konularda
yapabileceklerini görmelerini sağladı ve ilgileri yapabildiklerini gördükçe
arttı.
Her Ģeyi yaĢayarak, oyun oynayarak, hareket ederek keyifle yaptıkları için
bilgileri ezberlemeden hatta bazen farkında bile olmadan öğreniyorlar.
Kendileri yaparak, yaĢayarak öğreniyorlar benim dersimde. Öğretmek
istediğimi baĢta söylemiyorum, yaptığım etkinliklerle kendilerinin
bulmalarını sağlıyorum. Bu yöntemle öğrencilerimin öğrenmelerinin
kalıcılığına çok inanıyorum.
Önemli olan bu bilgileri, ders ortamına taĢıyabilmek ve öğrencilere uygun
olarak Ģekillendirebilmek olduğu için Özel Öğretim Yöntemleri dersi bu
anlamda bizim hayal gücümüz ve becerilerimiz doğrultusunda yardımcı
olabilir. Çalgı, armoni, Ģan, müzik tarihi bilgi ve becerilerine sahip bir
öğretmen, Özel Öğretim Yöntemleri de öğrendiklerinin üzerine daha birçok
farklı fikir geliĢtirerek dersi eğlenceli ve anlaĢılabilir hale dönüĢtürebilir,
dersi öğrencilerin farklılıkları ve yaratıcılıkları doğrultusunda
yönlendirebilir. Öğrenilmesi gereken konuya hareketlilik ve özgürlük katıp
öğrenmeyi kalıcı hale getirebilir.
Özel Öğretim Yöntemleri dersinin çok faydasını gördüğümü düĢünüyorum.
Çünkü konuyu bilmek konuya hakim olmak kadar nasıl öğretileceği de çok
önemli. Öğrencinin seviyesine göre onların rahatlıkla algılayabileceği
Ģekilde konuyu düzenleyip, derste uyguluyorum.
Çünkü bu derste öğrendiğimi nasıl öğretebileceğimi öğrendim ben. Bazen
insan çok bildiği bir konu bile olsa nasıl anlatacağını bilemezse kesinlikle
aktaramıyor karĢısındaki kiĢiye düĢüncelerini. Ancak konu ne kadar zor
olursa olsun kullanılan yöntemin çok etkili olduğuna inanıyorum.
Anlatmadan önce nasıl anlatabileceğimi düĢünüyorum ve doğru bir yöntem
bulduğuma inandıktan sonra aktarıyorum. Bu ders sayesinde neyi nasıl
anlatabileceğimi öğrendim ve hiç zorlanmıyorum. Özel Öğretim
Yöntemlerine çok Ģey borçluyum.
Özel Öğretim Yöntemleri dersi bana sınıfın içinde herkesin bu derse olan
tutumuna iyi derecede olumlu bir yön verdi diyebilirim yani insan
bedeninin bir çalgı olduğunu ve çalgı olmasa da bu Ģekilde neler
yapılabileceğini arada zengin tını örnekleri vererek ve sınıfa farklı çalgı
veya materyaller getirerek çok yardımcı oldu diyebilirim.
Birçok yanı eksik kalırdı. KeĢke 1. sınıftan itibaren baraj dersimiz olsaydı.
Çünkü Bach çalmak kolay ama 4.sınıf öğrenciye notaları öğretmek çok zor.
Ne sanatçı gibi ne öğretmen gibi yetiĢtirildik. Umarım sistem değiĢir ve
gerçek hayatın müzik öğretmenleri yetiĢir.
Ben bu ders sayesinde kendimin neler yapabileceğinin bilincine vardım.
Öncelikle kendimi keĢfettim, etrafımdakileri izledim, yaratıcılığımın
farkına vardım ve bunu geliĢtirmeye gönül verdim. ArkadaĢlarımın ve
öğretmenlerimin içinde hiç çekinmeden, yaptığımdan utanmadan, özgürce
kendimi ritimsel ve müziksel olarak ifade edebilmeyi öğrendim. Verilen bir
konuyu grup çalıĢmaları sayesinde bambaĢka bir yere taĢıyabilmeyi
öğrendim. Zamanı, mekanı nasıl kullanabileceğimi öğrendim. Hareketlerimi
özgür kılabilmeyi, kendimi bedensel olarak ifade edebilmeyi öğrendim.
Öğrendiğim her yeni bir özellikle, bildiklerimi öğrencilerime nasıl
aktarabileceğimi düĢünmeye ve bu sefer bambaĢka bir pencereden bakıp
olayları Ģekillendirebilmeyi öğrendim. Eğer Özel Öğretim Yöntemleri
dersini almasaydım, müzik dersinde öğrenciye kazandırılması gereken
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davranıĢlar konusunda müziğin, notanın bir araç olduğunun bilincinde
olamaz ve klasik bir yöntemle ders iĢleyen, öğrencileri ezberciliğe iten bir
müzik öğretmeni olurdum. Çocukların çoğunun bu yöntem sayesinde
müzikten uzaklaĢtıkları gerçeğiyle yüz yüze geldiğimde ise ben nerde yanlıĢ
yapıyorum kısmıyla ilgilenir miydim bilemiyorum
Sınıfa girince ne yapacağımı bilemeyebilirdim çünkü okulda gördüğümüz
dersler sadece kendi çalgı düzeyimiz ya da bireysel baĢarımız bilgimiz için
çok önemli olmakla beraber bir sınıfa girdiğimizde bize tek baĢına yardımcı
olamayan dersler, bu gördüğümüz dersleri, birikimimizi, ancak nasıl
aktarabileceğimizi, uygulayacağımızı, neye dönüĢtüreceğimizi bildiğimizde
faydalı olur.
Yaratıcılıklarını geliĢtirebilme konusunda aksaklıklar yaĢayabilirdim.
Eğer bu dersi almasaydım, müzik dersinin güzelliğini, keyfini bu kadar iyi
ifade edemezdim. ġu anda çoğu öğrencim büyüyünce müzik öğretmeni
olmak istediklerini bir daha söylemezlerdi sanırım.
Teorik olarak gördüğüm bilgileri öğretmenlik hayatımda pratik olarak
kullanamazdım ve öğrencilere nasıl hitap edeceğimi ve ders anlatırken
onların seviyesine nasıl ineceğimi bilemezdim.
Çok Ģey eksik kalırdı. En güzel öğrenme Ģeklinin yaĢayarak öğrenmek
olduğunu öğrenemez ve öğrencilerimin gözünde ―anlatsa da gitse‖
denilecek bir öğretmen olurdum sanıyorum. Nede olsa teknoloji bilgileri
beyne direkt yükleyecek bir çipe veya bilgisayara henüz ulaĢamadı. Bunu
en etkili biçimde yapacak olanlar bizleriz diye düĢünüyorum.

Tablo 1‘de ilk kategori incelendiğinde 23 müzik öğretmeninin Özel Öğretim
Yöntemlerinin en çok yararlandıkları ders olduğunu belirttikleri görülmektedir. Daha
sonra sırasıyla Oyun-Dans ve Müzik, Çalgı Eğitimi, Ses Eğitimi, Piyano, EĢlik,
Öğretmenlik Uygulaması, Eğitim Müziği Dağarı, ĠĢitme-Armoni dersleri gelmektedir.
27 öğretmenin 13‘ünün sınıf ortamında en çok hangi yöntemleri kullandıkları sorusuna
Orff-Schulwerk yanıtını verdikleri, 2 kiĢinin Kodaly Yöntemini nota öğretiminde sıkça
kullandığı yanıtını verdikleri görülmektedir. Öğretmenlerin 25 tanesi bu yöntemleri sınıf
ortamına uygun olarak düzenleyebildiklerini söylerken, 2 tanesi öğrenci sayısı fazlalığı,
alan yetersizliği nedeniyle tam olarak uygulayamadıklarını belirtmiĢlerdir. Öğretmenlerin
tamamı bu yöntemlerin öğrencilerinin yaratıcılıklarını, müzik potansiyellerini, kendilerini
müzikal olarak ifade etme becerilerini, derse karĢı motivasyonlarını geliĢtirdiğini
gözlemlediklerini ve yöntemler aracılığıyla öğrencilerin bilgileri ezberlemeden
öğrendikleri için kalıcı öğrenme gerçekleĢeceğine inandıklarını söylemiĢlerdir.
Öğretmenler özel öğretim yöntemleri dersinin lisans öğrenimleri süresince aldıkları
derslerde edindikleri bilgi ve becerileri öğrencilere nasıl aktaracakları konusunda
yardımcı olduğuna inanmaktadırlar.
8. kategoride yer alan örnek cümlelerden de anlaĢılacağı gibi öğretmenler özel öğretim
yöntemleri dersini almamıĢ olmaları durumunda nitelikli birer öğretmen olma konusunda
eksik kalacaklarına inanmaktadırlar.
TARTIġMA VE ÖNERĠLER
AraĢtırmanın bulguları incelendiğinde Ģu sonuçlara ulaĢılmaktadır:
Müzik öğretmenleri Özel Öğretim Yöntemlerinin en çok yararlandıkları ders olduğunu
belirtmektedirler. Bu sonuç Özevin Tokinan (2010)‘ın program değerlendirme ile ilgili
araĢtırma bulgularını desteklemektedir. Öğretmenler Özel Öğretim Yöntemleri dersinin
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yanı sıra Oyun Dans Müzik, Çalgı Eğitimi, Piyano-EĢlik, Ses Eğitimi, ĠĢitme-Armoni,
Eğitim Müziği Dağarı derslerinin içeriklerini öğretmenlik sürecinde derslerinde
kullandıklarını ve Öğretmenlik Uygulaması süresince edindikleri deneyimlerini sınıflarına
yansıttıklarını belirtmektedirler. Bu araĢtırma sonucuna benzer sonuçlar Özevin Tokinan
(2008)‘ın Oyun Dans Müzik dersi ile, Ekici (2008) ve Çevik (2006)‘in ses eğitimi ile,
Karkın ve çalıĢma arkadaĢlarının (2006) eĢlik dersi ile ilgili araĢtırma bulgularında elde
edilmiĢtir.
Öğretmenler müzik derslerinde aktif müzik eğitimi yaklaĢım ve yöntemlerinde OrffSchulwerk ve Kodaly‘i sıklıkla kullandıklarını, bu yaklaĢım ve yöntemler sayesinde
öğrencilerinin müzik potansiyellerinin, yaratıcılıklarının geliĢtiğini derse karĢı
motivasyonlarının artığını gözlemlediklerini belirtmektedirler. Bu sayede bilgilerin
ezberlenmeden, kalıcı öğrenmeler gerçekleĢtiğine inandıklarını ifade etmektedirler.
Çağın gereksinimlerine yanıt veren, öğrencilerin eğitim alanlarında olduğu kadar,
yaĢamın diğer alanlarında da çok yönlü yetiĢmelerini sağlayan bir öğretim modeli olan
aktif öğrenme (Açıkgöz, 2007), eğitimin her alanında olduğu gibi müzik eğitimi alanında
da etkili olmuĢtur. Orff, Dalcroze, Kodaly‘nin aktif müzik eğitimi anlayıĢları öğrencinin
müzik eğitimi sürecine aktif olarak katıldığı; konuĢma, ses, hareket, dans ve çalgılar
aracılığıyla her bir bireyin kendini ifade etme olanağı bulduğu; bilgilerin müzikal
deneyimler içerisinde yaparak ve yaĢayarak içselleĢtirildiği ve bu sayede kalıcı
öğrenmelerin gerçekleĢtiği eğitim ortamları sunmaktadır. Bu anlayıĢlar çerçevesinde
yapılan derslerin okulöncesi dönemden üniversite düzeyine kadar akademik baĢarı, Ģarkı
söyleme, müzikal iĢitme becerileri, özgüven, özyeterlik, tutum, motivasyon üzerinde etkili
olduğunu kanıtlayan çok sayıda araĢtırma bulgusuna rastlanmaktadır (Saygı, 2009;
Yıldırım, 2009; Bilen vd, 2007; ÖzmenteĢ, 2005; Bilen vd., 2003; Uçal, 2003;
Zachopolou vd, 2003; Bilen, 1995; Persellin, 1995; Hwong, 1993).
BaĢta da ifade edildiği gibi 1998 Yeniden Yapılandırmasının gerekçelerinden biri sınıf
ortamına yeteri kadar hazırlanmamıĢ olan öğretmen adaylarının, bu ortamlara
girdiklerinde önemli sorunlar yaĢamalarıdır. Müzik Öğretmenliği Lisans programı
içerisinde yer alan ‗alan dersleri‘ ve ‗öğretmenlik mesleğine yönelik dersler‘ arasında
adeta bir köprü görevi olan ve müzik öğretmeninin lisans eğitimi süresince edindiği bilgi
ve becerilerini sınıf seviyesine uygun olarak aktarmasında aracı olan Özel Öğretim
Yöntemleri dersinin diğer dersler arasında özel bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır.
Öğretmenlerin bu konu hakkındaki görüĢleri de YÖK‘ün (1998a) gerekçelerini doğrular
niteliktedir.
Bu bilgiler ıĢığında Ģunlar önerilebilir:
1- Nitelikli bir müzik öğretmeni yetiĢtirebilmek, öğretmen adaylarını sınıf ortamlarına
daha iyi hazırlayabilmek için Müzik Eğitimi Anabilim Dalları‘nda Özel Öğretim
Yöntemleri derslerine önem verilmeli ve bu ders alanın uzmanları tarafından
okutulmalıdır.
2- Öğretmenlerin ifadelerinden bedeni kullanarak yapılan ritm çalıĢmalarının, masalları
kullanarak yapılan ritm çalıĢmalarının, müzik eĢliğinde yapılan dansların, öğrencilerin
ritmik ve müzikal algılarını geliĢtirdiği anlaĢılmaktadır. Özel Öğretim Yöntemleri dersinin
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öğretmen adaylarının ritmik ve müzikal çalıĢmalara aktif katılımının sağlandığı
uygulamalarla iĢlenmesi öğretmenlerin meslek yaĢamlarında bu tür etkinlikler
uygulamasını ve böylece öğrencilerinin de algılarının geliĢmesini sağlayabilir.
3- Müzik öğretmenleri öğretmenlik uygulaması dersleri sırasında yaptıkları uygulamaların
öğretmenliklerine olumlu katkılar yaptığını belirtmiĢlerdir. Özel Öğretim Yöntemleri
dersinde yapılan uygulamalar öğretim elemanı gözetiminde mümkün olduğunca
Öğretmenlik Uygulamaları‘na aktarılmalı, yapılan dersler sonrasında uygulamalar
tartıĢılmalıdır.
4- Özel Öğretim Yöntemleri dersinde yapılan uygulamaların çalgısı olmayan, küçük,
kalabalık sınıf ortamlarında öğrencilerin aktif katılımının, yaratıcılıklarının geliĢiminin
sağlanacağı biçimde nasıl gerçekleĢtirileceği göz önünde bulundurulmalı ve öğretmen
adayları ile tartıĢılmalıdır.
5- Aktif müzik eğitimi yaklaĢım ve yöntemlerinden Orff ve Kodaly notayı ve bilgileri
ezberlemekten çok müziğin yaparak ve yaĢayarak içselleĢtirilmesini hedeflemektedir.
Oyunlar, danslar, dramatizasyonlar içermesi çocuğun yaĢ özelliklerine uygun
düĢmektedir. Bu etkinlikler, bilgilerin keĢfedilmesini ve becerilere temel oluĢturmasını
sağlamakta ayrıca öğrencilerin kiĢilik geliĢimlerine ve yaratıcılıklarının geliĢimine
yardımcı olmaktadır. Öğretmenlerin Orff ve Kodaly‘den yararlanma nedenleri bunlardan
kaynaklanmıĢ olabilir. Bu sonuca göre Özel Öğretim Yöntemleri dersinde Orff ve Kodaly
temelli, aynı zamanda Dalcroze ve diğer aktif öğrenme yöntemlerinin müzikle
iliĢkilendirilmesi sonucu ortaya çıkacak yöntemler kullanılmalıdır.
6- Nota ile öğretim tekniklerinin, öğrencileri ezberlemeye yöneltmeden, müzik yapmaya
teĢvik edecek Ģekilde nasıl uygulanacağı ile ilgili uygulamalar yapılamalıdır.
7- Özel Öğretim Yöntemleri dersi ile Müzik Öğretmenliği Lisans Programında yer alan
diğer dersler, müzik öğretmeni yetiĢtirme bilinciyle mümkün olduğunca bağlantı
iĢlenmeli; dersler arasındaki bağlantılar doğru ve öğretmenlik mesleğinde iĢlevsellik
kazanacak biçimde kurulmalıdır. Özel Öğretim Yöntemleri dersi ―müzik öğretmeni‖
yetiĢtirmede tek baĢına yeterli değildir. Bu, ancak eğitim politikaları doğrultusunda,
bölümün ortak politikası oluĢturularak gerçekleĢtirilebilir. Bilindiği gibi Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı‘nın misyonunun ne olduğu, çalgı eğitiminin ağırlıklı olduğu konservatuar
benzeri bir kurum mu yoksa müzik öğretmeni yetiĢtiren bir kurum mu olduğu sorusuna
uzmanlar tarafından cevaplar aranmıĢtır. Öğretmenlerin görüĢlerinin de desteklediği gibi
çalgı eğitimi, müzik öğretmeninin müzikal donanımını sağlayan, öğrencilerine model
oluĢturan, sınıfında etkin biçimde kullanabileceği biçimde gerçekleĢtirilmelidir. Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı‘nın nitelikli, donanımlı, müzikal birer müzik öğretmeni yetiĢtirme
misyonu olduğu unutulmamalıdır.
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TÜRKĠYE‟DEKĠ ĠLKÖĞRETĠM DÜZEYĠNDEKĠ EĞĠTĠLEBĠLĠR ZĠHĠNSEL
ENGELLĠ ÖĞRENCĠLERDE MÜZĠK EĞĠTĠMĠNĠN DURUMU
Doç. Dr. Belir TECIMER, Gazi Üniversitesi
ArĢ. Gör. Ceren Çakır DOĞAN, Hacettepe Üniversitesi

Özel eğitime muhtaç çocuklar içerisinde en büyük grup zihinsel engellilerdir ve bu
çocukların toplum nüfusu içindeki yaygınlık oranı aĢağı yukarı %3 civarındadır. Sosyal
çevrenin yanı sıra daha çok okul öncesi ve ilköğretim 1. Kademe sınıflarında bu engel
grubundaki çocuklarla karĢılaĢılmaktadır. (Eripek, 2002)
Tıbbi anlamda zeka geriliği, türlü sebeplerle zihnin görevini yapmakta gösterdiği sürekli
yavaĢlama, duraklama ve gerileme durumudur(TDK). Bununla beraber zeka geriliği
alanında bugün dünya çapında kabul gören en önemli kuruluĢlardan biri olan American
Association on Mental Retardation, zeka geriliğini ―18 yaĢından önce meydana gelen,
günlük sosyal ve uygulama becerilerinde kendini gösteren, zihinsel iĢlevlerde ve uyumsal
davranıĢlarda sınırlılık durumu‖ olarak tanımlandırmıĢtır.
Genetik durumlar, hamilelik ile ilgili ve/veya doğumsal durumlar, geçirilmiĢ olan
Boğmaca, Menenjit, Kızamık gibi hastalıklar, kurĢun ve cıva zehirlenmesi, yetersiz
beslenme bazı durumlarda zeka geriliğine yol açabilmektedir. Zeka geriliğinde, psikolojik
ve eğitsel olmak üzere iki tür sınıflandırma bulunmaktadır. Psikolojik sınıflandırma hafif,
orta, ağır ve çok ağır zeka geriliği; eğitsel sınıflandırma eğitilebilir ve öğretilebilir zihinsel
engelli Ģeklinde yapılmaktadır. Eğitilebilir zihinsel engellilerin psikolojik sınıflandırmaya
göre hafif ve orta düzeyde zeka geriliği bulunmaktadır.
Türkiye‘de ilköğretim düzeyindeki eğitilebilir zihinsel engelli öğrenciler ―kaynaĢtırma
sınıfları‖, ―özel eğitim sınıfları‖ ve ―eğitilebilir zihinsel engelliler ilköğretim okulları‖nda
öğrenim görmektedir. Eğitilebilir zihinsel engelliler grubu içerisindeki hafif zeka geriliği
olan öğrenciler, özel eğitim sınıflarının yanı sıra, normal akranlarıyla beraber eğitim
alabilecekleri kaynaĢtırma sınıflarında eğitim almaktadır. Bu grubun dıĢında bulunan
ortaya yakın ve orta düzeyde zeka geriliği olan öğrenciler, eğitilebilir zihinsel engelliler
ilköğretim okulları ve ilköğretim okullarının özel eğitim sınıflarında öğrenim
görmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı 2009-2010 yılı örgün eğitim istatistiklerine göre ülkemizde 71142
öğrenci ilköğretim okullarının kaynaĢtırma sınıflarında, 15707 öğrenci ise özel eğitim
sınıflarında öğrenim görmektedir. Eğitilebilir zihinsel engelliler ilköğretim okullarındaki
öğretmen sayısı 1001, öğrenci sayısı ise 2933‘tür. Ülkemizde toplam 54 adet eğitilebilir
zihinsel engelliler ilköğretim okulu bulunmaktadır.
Ġlköğretim okullarına bağlı kaynaĢtırma sınıflarında müfredat programı olarak Ġlköğretim
Müzik Dersi (1-8 Sınıflar) Öğretim Programı uygulanmaktadır. Bu program ile müzik
dersleri, haftada 1 saat olmak üzere ilk üç yıl sınıf öğretmeni, sonraki beĢ yıl müzik
öğretmeni tarafından olmak üzere toplam sekiz yıl iĢlenir. KaynaĢtırma sınıflarında
öğrenim görenler dıĢındaki ortaya yakın ve orta düzeyde zeka geriliği olan çocuklar,
ilköğretim okullarının ―özel eğitim sınıfları‖ ve ―eğitilebilir zihinsel engelliler ilköğretim
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okulları‖nda eğitim almaktadır. Bu eğitim kurumlarında öğrenim gören zihinsel engelli
öğrencilere ―Ġlköğretim Okulu Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) Olan
Çocuklar Eğitim Programı‖ uygulanmaktadır. Bu program bünyesindeki müzik dersi
öğretim programı, öğrencilere haftada iki saat olmak üzere 8 yıl boyunca sınıf öğretmeni
ya da sınıf öğretmeni gözetiminde müzik öğretmeni tarafından uygulanmaktadır.
Öğretim programı içerisinde yer almakta olan genel amaçlar:
1. Sesleri genel özellikleriyle tanır.
2. Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.
3. Sözlü müzik yoluyla konuĢma becerisini geliĢtirerek ana dilinin kullanımını
güçlendirir.
4. Müziğin ritmik boyutundan yararlanarak ritmik hareketlerini (yürüme,
koĢma) yönlendirir.
5. Sesini doğru ve etkili kullanır.
6. Müzik yoluyla kendini kontrol eder.
7. Aletli müzik çalıĢması yoluyla kas geliĢimini sağlar.
8. Düzeyine uygun müzik eserlerini uygun çalgılarla çalar.
9. Müzik dağarcığını, çalarak veya söyleyerek oluĢturur.
10. Müzik yoluyla sevgi, saygı ve arkadaĢlık duyguları geliĢtirir.
11. Müzik yoluyla Atatürk‘e sevgi ve saygı duyar.
Türkiye‘deki ilköğretim düzeyindeki eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilere verilmekte
olan müzik eğitiminin durumu, bu öğrencilerle müzik dersi iĢleyen öğretmenlerin ―sınıf
ortamı‖, ―ders iĢleniĢi‖ ve ―ölçme-değerlendirme durumları‖ ile ilgili görüĢlerinden
yararlanılarak tespit edilmiĢtir. AraĢtırma, yalnız eğitilebilir zihinsel engelli çocuklara
yönelik bir eğitim kurumu olması sebebiyle sadece eğitilebilir zihinsel engelliler
ilköğretim okullarında yapılmıĢtır. Bu okullarda görev yapan 1001 öğretmen bu
araĢtırmanın evrenini oluĢturmaktadır. Verilerin toplaması için ―anket‖ modelinden
yararlanılmıĢtır. AraĢtırmanın yapılacağı okulların belirlenmesi için öncelikle
Türkiye‘deki 7 coğrafi bölgeden nüfus yoğunluğu en yüksek olan iki il seçilmiĢtir.
BelirlenmiĢ olan Adana, Aydın, Antalya, Denizli, Sivas EskiĢehir, Samsun, Ordu,
Ġstanbul, Bursa, Van, Malatya, Gaziantep, Adıyaman illerindeki toplam yirmi dört adet
eğitilebilir zihinsel engelliler ilköğretim okuluna anket formları posta yoluyla
gönderilmiĢtir. Anket formları, okul müdürlüklerine ulaĢtırıldıktan sonra müzik dersi
iĢleyen sınıf ve müzik öğretmenlerine uygulatılarak araĢtırmacıya posta yoluyla geri
gönderilmiĢtir. Anket formlarını araĢtırmacıya geri gönderen okullara göre anket
uygulaması yapılmıĢ öğretmen sayıları Tablo 1‘de verilmiĢtir.
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Tablo 1. AraĢtırmanın Örneklemi
ÖĞRETMEN
SAYISI

ARAġTIRMAYA KATILAN OKULLAR

AKDENĠZ BÖLGESĠ
ANTALYA
Merkez Dr.Günseli-Dr.Bülent Akınsal Ġ.Ö.O.ve ĠĢ Okulu
7
EGE BÖLGESĠ
AYDIN
Merkez Atatürk Ġ.Ö.O.ve ĠĢ Okulu
7
ĠÇANADOLU BÖLGESĠ
ESKĠġEHĠR
Merkez Avukat Lütfi Ergökmen Ġ.Ö.O.ve ĠĢ Okulu
7
KARADENĠZ BÖLGESĠ
SAMSUN
Merkez Zafer Ġ.Ö.O.ve ĠĢ Okulu
6
MARMARA BÖLGESĠ
ĠSTANBUL
Fatih
Eram Fatih Ġlköğretim Okulu ve ĠĢ Okulu
15
DOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
VAN
Merkez Zübeyde Hanım Ġ.Ö.O.ve ĠĢ Okulu
11
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ
ADIYAMAN Besni
Ahmet-Emine Çil Ġ.Ö.O. ve ĠĢ Okulu
5
TOPLAM: 58
Anket yoluyla Türkiye‘deki ilköğretim düzeyindeki zihinsel engelli öğrencilere verilen
müzik eğitimi hakkında elde edilecek verilerin analizi istatistiksel olarak yapılmıĢtır.
Analiz sonuçları ise tablo ve grafikler ile gösterilmiĢtir.

Öğretmen YaĢı
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin yaĢ dağılımı Tablo 2‘de belirtilmiĢtir.
Tablo 2. Öğretmenlerin yaĢ dağılımının sıklıkları ve yüzde oranları

1. 20-25 YaĢ Arası
2. 26-30 YaĢ Arası
3. 31-35 YaĢ Arası
4. 36-40 YaĢ Arası
5. 41-45 YaĢ Arası
6. 46-50 YaĢ Arası
7. 51-55 YaĢ Arası
TOPLAM

SIKLIK

YÜZDE

7
13
15
11
7
1
4
58

12,1
22,4
25,9
19,0
12,1
1,7
6,9
100,0

GEÇERLĠ
YÜZDE
12,1
22,4
25,9
19,0
12,1
1,7
6,9
100,0

BĠRĠKĠMSEL
YÜZDE
12,1
34,5
60,3
79,3
91,4
93,1
100,0

Öğretmen Cinsiyeti
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet dağılımı Tablo 3‘de verilmiĢtir.
Tablo 3. Öğretmenlerin cinsiyet dağılımının sıklıkları ve yüzde oranları

Bayan
Erkek
TOPLAM

SIKLIK

YÜZDE

38
20
58

65,5
34,5
100,0

GEÇERLĠ
YÜZDE
65,5
34,5
100,0

BĠRĠKĠMSEL
YÜZDE
65,5
100,0
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Öğretmenlik Alanı
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin alan dağılımı Tablo 4‘de verilmiĢtir.
Tablo 4. Öğretmenlik alanı dağılımının sıklıkları ve yüzde oranları

Müzik Öğretmeni
Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni
TOPLAM

SIKLIK

YÜZDE

2
56
58

3,4
96,6
100,0

GEÇERLĠ
YÜZDE
3,4
96,6
100,0

BĠRĠKĠMSEL
YÜZDE
3,4
100,0

Öğretmenlik Tecrübesi
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin öğretmenlik tecrübesi Tablo 5‘de belirtilmiĢtir.
Tablo 5.Öğretmenlik tecrübesi dağılımının sıklıkları ve yüzde oranları

1-5 Yıl Arası
6-10 Yıl Arası
11-15 Yıl Arası
16-20 Yıl Arası
21 Yıl ve Yukarısı
TOPLAM

SIKLIK
20
16
9
7
6
58

YÜZDE
34,5
27,6
15,5
12,1
10,3
100,0

GEÇERLĠ
YÜZDE
34,5
27,6
15,5
12,1
10,3
100,0

BĠRĠKĠMSEL
YÜZDE
34,5
62,1
77,6
89,7
100,0

Eğitim Durumu
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin mezun oldukları eğitim kurumlarının dağılımı bir
sonraki sayfada yer alan Tablo 6‘da belirtilmiĢtir.
Tablo 6.Öğretmenlerin mezun oldukları eğitim kurumu dağılımının sıklıkları ve
yüzde oranları
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
TOPLAM

SIKLIK
6
48
4
58

YÜZDE
10,3
82,8
6,9
100,0

GEÇERLĠ YÜZDE

BĠRĠKĠMSEL YÜZDE

10,3
82,8
6,9
100,0

10,3
93,1
100,0

Ders ĠĢlenilen Sınıf Ortamı
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin ders iĢlemekte oldukları sınıf ortamları ile ilgili
istatistiksel bilgiler Tablo 7‘de verilmiĢtir.
Tablo 7. Ders iĢlenilen sınıf ortamının sıklıkları ve yüzde oranları

Özel Eğitim Sınıfı
Müzik Odası
Özel Eğitim Sınıfı ve Müzik Odası
TOPLAM

SIKLIK

YÜZDE

35
22
1
58

60,3
37,9
1,7
100,0

GEÇERLĠ
YÜZDE
60,3
37,9
1,7
100,0

BĠRĠKĠMSEL
YÜZDE
60,3
98,3
100,0
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Sınıf Ortamında Bulunan Genel Öğretim Araç Gereçleri
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin müzik dersi iĢledikleri sınıf ortamında bulunan genel
öğretim araç gereçlerinin dağılımı bir sonraki sayfada yer alan Tablo 8‘de gösterilmiĢtir.
Tablo 8. Sınıf ortamında bulunan genel öğretim araç gereçlerinin sıklıkları ve yüzde
oranları
SIKLIK
YÜZDE
Bilgisayar
18
31,0
Projeksiyon Cihazı
2
3,4
Televizyon
1
1,7
Video Oynatıcı
5
8,6
Tepegöz
7
12,1
Müzik Seti
12
20,7
Cd Çalar
18
31,00
ÖRNEKLEM=58
Sınıf Ortamında Bulunan Çalgılar
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin müzik dersi iĢledikleri sınıf ortamında bulunan
çalgıların dağılımı Tablo 9‘da gösterilmiĢtir.
Tablo 9. Sınıf ortamında bulunan çalgıların sıklıkları ve yüzde oranları
ÇALGILAR
Piyano
Org
Gitar
Mandolin
Armonika
Bağlama
Ksilofon-Metalofon
Orff Ritim Çalgıları
Tahta Klaveler (Ses Çubukları)
Türk Ritm Çalgıları
ÖRNEKLEM=58

SIKLIK
4
7
11
8
2
16
4
14
12
18

YÜZDE
6,9
12,1
19,0
13,8
3,4
27,6
6,9
24,1
20,7
31,0

Ders ĠĢleniĢinde Kullanılan Çalgılar
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin müzik dersi iĢlerken kullanmakta oldukları çalgıların
dağılımı Tablo 10‘da gösterilmiĢtir.
Tablo 10. Ders iĢleniĢinde öğretmen tarafından kullanılan çalgı dağılımının sıklıkları
ve yüzde oranları
SIKLIK
YÜZDE
Org
11
19,0
Gitar
6
10,3
Blok Flüt
9
15,5
Bağlama
13
22,4
Orff Ritim Çalgıları
8
13,8
Türk Ritim Çalgıları
8
13,8
ÖRNEKLEM=58
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Sınıf Ortamının Öğrenciye Uygunluğu
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin müzik dersi iĢledikleri sınıf ortamının
eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilere uygunluğu ile ilgili görüĢlerinin dağılımı Tablo
11‘de gösterilmiĢtir.
Tablo 11. Sınıf ortamının öğrencilere uygunluğu ile ilgili öğretmen görüĢleri
dağılımının sıklıkları ve yüzde oranları
X= 1,65 YORUM= Uygun Değildir. SIKLIK YÜZDE
Uygundur.
20
34,5
Uygun değildir.
38
65,5
58
100
TOPLAM
Müzik dersi iĢledikleri sınıf ortamının öğrencilere uygun olmadığı görüĢünde olan otuz
sekiz kiĢi bu görüĢlerini bir ya da birden fazla gerekçe göstererek desteklemiĢlerdir. Bu
görüĢte olan öğretmenler içerisinde;
On dört kiĢi, sınıf ortamında bulunan müzik aletlerinin yetersiz olduğu görüĢündedir. On
bir kiĢi, sınıf ortamının fiziksel özelliklerinin öğrencilere uygun olmadığı görüĢündedir.
On kiĢi, sınıf ortamının müzik dersi iĢlemeye uygun olmadığı görüĢündedir. Altı kiĢi, sınıf
ortamının fiziksel özelliklerinin ve müzik aletlerinin yetersiz olduğu görüĢündedir. BeĢ
kiĢi, müzik dersinin bu derse uygun donanıma sahip bir müzik odasında iĢlenmesi
gerektiği görüĢündedir. Ġki kiĢi, öğretim araç gereçlerinin yetersiz olduğu görüĢündedir.
Sınıf Ortamında Bulunan Öğretim Araç-Gereçlerinin Yeterliliği
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin müzik dersi iĢledikleri sınıf ortamında bulunan öğretim
araç-gereçlerinin yeterliği ile ilgili görüĢlerinin dağılımı Tablo 12‘de gösterilmiĢtir.
Tablo 12. Öğretim araç-gereçlerinin yeterliği ile ilgili öğretmen görüĢleri dağılımının
sıklıkları ve yüzde oranları
X= 1,63 YORUM: Yeterli Değildir. SIKLIK YÜZDE
Öğretim araç-gereçleri yeterlidir.
21
36,2
Öğretim araç-gereçleri yeterli değildir. 37
63,8
58
100
TOPLAM

Sınıflarda Bulunan Öğrenci Sayısı
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin müzik dersi iĢledikleri sınıflardaki öğrenci sayılarının
dağılımı bir sonraki sayfada yer almakta olan Tablo 13‘de gösterilmiĢtir.
Tablo 13. Sınıflardaki öğrenci sayıların dağılımının sıklıkları ve yüzde oranları

Bir-beĢ öğrenci
Altı-on öğrenci
On bir- On beĢ öğrenci
On altı öğrenci ve yukarısı
TOPLAM

SIKLIK

YÜZDE

4
42
11
1
58

6,9
72,4
19,0
1,7
100,0

GEÇERLĠ
YÜZDE
6,9
72,4
19,0
1,7
100,0

BĠRĠKĠMSEL
YÜZDE
6,9
79,3
98,3
100
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Ders Süresinin Yeterliliği
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin haftada iki saat olan müzik dersinin süresinin
yeterliliği ile ilgili görüĢlerinin dağılımı Tablo 14‘de gösterilmiĢtir.
Tablo 14. Ders süresinin yeterliliği ile ilgili öğretmen görüĢlerinin dağılımının
sıklıkları ve yüzde oranları
X= 1,53 YORUM= Yeterli Değildir. SIKLIK YÜZDE
1- Yeterlidir.
27
46,6
2- Yeterli değildir.
31
53,4
58
100,0
TOPLAM
ĠĢlenilen Konuyu Öğrenme Oranı
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin müzik dersi iĢledikleri sınıflarda öğrencilerin
iĢledikleri konuyu öğrenme oranı ile ilgili görüĢlerinin dağılımı bir sonraki sayfada yer
alan Tablo 15‘de gösterilmiĢtir.
Tablo 15. ĠĢledikleri konuyu öğrenme düzeyi ile ilgili öğretmen görüĢlerinin
dağılımının sıklıkları ve yüzde oranları
X= 2,58 YORUM= Kısmen öğrenirler SIKLIK YÜZDE
1- Tamamen öğrenirler.
1
1,7
2- Çoğunlukla öğrenirler.
24
41,4
3. Kısmen öğrenirler.
31
53,4
4- Çok az öğrenirler.
2
3,4
5- Hiç öğrenemezler.
0
0
58
100,0
TOPLAM
Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin müzik dersinde kullanmakta oldukları ölçme ve
değerlendirme yöntemlerinin dağılımı Tablo 16‘da gösterilmiĢtir.
Tablo 16. Kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin sıklıkları ve yüzde
oranları
SIKLIK
YÜZDE
Yazılı sınav
7
12,1
Test
1
1,7
Sözlü sınav
20
34,5
Uygulamalı sınav
25
43,1
Sınıf içi genel performans
49
84,5
ÖRNEKLEM=58
Öneriler
Bu araĢtırmanın sonucunda araĢtırmacı araĢtırmaya katılan öğretmenlerin görüĢlerinden
faydalanılarak bir takım öneriler geliĢtirmiĢtir. Bunlar;
Özel eğitim için müzik öğretmenlerinin yetiĢtirilmesi
Müzik dersini özel eğitim sınıf öğretmeninin katılımıyla müzik öğretmeninin
iĢlemesi
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Müzik dersleri için okullarda genel ve müzik öğretimi araç gereçlerine sahip olan ve
özel eğitime yönelik gerekli düzenlemelerin yapılmıĢ olduğu müzik odaları bulunması
Haftada iki saat olan ders süresinin haftanın her günü 1 saat olmak üzere 5 saate
çıkarılması
Müzikle öğretimin diğer derslerde de kullanılması
Müzik dersinde uygulamalı çalıĢmalara ağırlık verilmesi olarak sıralanmıĢtır.
KAYNAKÇA
American Association on Ġntellectual and Developmental Disabilities [Amerikan Zihinsel
ve GeliĢimsel Engelliler Derneği])>Ġntellectual Disability (Zihinsel Engel)>Definition
(Tanım). Web: http://www.aamr.org/content_100.cfm?navID=21 adresinden 18 Temmuz
2009‘da alınmıĢtır.
Eripek, Süleyman (2002). Geri Zekalı Çocuklar. Ataman, A.(Editör). Özel Eğitime
Muhtaç Çocuklar: Özel Eğitime Giriş. (11. Basım). Ankara:Karatepe Yayınları.
Ġlköğretim Okulu Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) Olan Çocuklar Müzik
Dersi Eğitim Programı (2001). Web: http://orgm.meb.gov.tr/ adresinden 17 Ağustos
2009‘da alınmıĢtır.
Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. (11. Basım). Ankara:
TekıĢık Web Ofset Tesisleri.
Resmi Ġstatistik Programı Yayını (2010). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 20092010. (1. Basım). Ankara: M.E.B. Yayınları.
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MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠNDE TOPLU SES EĞĠTĠMĠ
Yrd.Doç.Dr.Bülent HALVAġĠ, Marmara Üniversitesi
GĠRĠġ VE PROBLEM DURUMU
Müzik öğretmenliği anabilim dalı programları, ihtiyaçlarının ve uygulamalarının farklı
zamanlar içerisinde tartıĢılması nedeniyle, değiĢtirilmiĢ olup, son aĢamada 2005 yılında Ģu
anda kullanılan program haline getirilmiĢ ve halen kullanılmaktadır.
Toplu Ses Eğitimi ve Koro dersleri kapsamında araĢtırmak ve incelemek gerektiği
durumlarda; amacının öğrenme- öğretme becerilerinin anlaĢılabilir olmasını açıklamak
gereği doğmaktadır. Müzik öğretmeni olarak görev yapacak sanat eğitimcilerine;
kazandırılması hedeflenen ilkelerin, hangi yöntem, içerik ve tekniklerle, nasıl ve neden
uygulanması gerektiği; ortak nefes, ortak dil ve konuĢma eğitimi, ortak tını ve entonasyon
yönünden dikkatlice verilmesi amaçlanmakla birlikte, öncelikle kendilerinin seslerinin
özelliği açısından iyi tanımalarının önemine vurgu yapılarak kazanımların verilmesi
düĢünülmektedir. Bunun açıklanması ile beraber öncelik olarak ses eğitiminin net bir
Ģekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Ses eğitimi; bireylere öncelik olarak konuĢma
eyleminde ve temel olarak konuĢmanın alınıp daha sonra kazandırılması düĢünülen Ģarkı
söyleme de seslerini doğru, güzel ve etkili kullanabilmeleri için gereken davranıĢların
kazandırıldığı kuramsal ve uygulamalı çalıĢmalarını içine alarak planlı bir biçimde
yürütülen bir zaman dilimidir. Eğitimsel, bilimsel, sanatsal belli disiplinlerin eĢgüdümü
ile ve kendine özgü dinamik yapısı içinde gerçekleĢmekte olduğu düĢünülen bu süreç
içerisinde; doğrunun; anatomik ve fizyolojik yapıya, dil ve müzik özellikleri ile, güzelin;
söyleme biçimindeki uyum ve denge ile, etkilinin; dinleyenler üzerinde yani baĢkaları
üzerinde duygusal etki bırakabilme ile amaçlanması düĢünülmektedir.
Eğer ulusal Ģarkı söyleme geleneği oluĢturulması düĢünülecek olursa, ortak söylem
birliğini oluĢturacak, aynı ses eğitimi felsefesini ve sınıf uygulamalarına yönelik tutum ve
temrinler açısından bir düĢünen, bu düĢünce ve uygulamalar doğrultusunda eğitim
programı oluĢturan ve yürüten müzik eğitimcileri ve o eğitimcilerin yetiĢtirdikleri
eğitimciler çerçevesinde değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir. Bu; uzun zamanı
kapsayan ve aynı zamanda toplu ses eğitiminde; nefes teknikleri dahilinde kullanılan
zincirleme nefes gibi bir yaklaĢım olarak ; yani nöbetleĢerek ve yardımlaĢarak aynı tutum
ve davranıĢ içerisinde ortak tını ile çözülebilecek bir problem olarak karĢımıza
çıkmaktadır.
YetiĢtirilmiĢ ve yetiĢtirilen müzik eğitimcilerinin, görev yaptıkları ilköğretim ve orta
öğretim kurumlarındaki sınıf ve okul korolarında yapacakları çalıĢmaların temeli ve
basamaklandırılması kazanımları, ayrıca; ses eğitimi temel ilkeleri ve yöntemlerinin
anlaĢılabilir, uygulanabilir ve konuĢabilir olunması da, ayrıca sıkça karĢılaĢılan bir
problem olarak görülmektedir.
DURUM DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YAKLAġIMLAR
Toplu ses eğitimi, son yapılanma sonucundaki program incelendiğinde adının kaldırılmıĢ
olduğu görülmektedir. Koro I adı ile 1. Sınıf, 2. Dönem dersi olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Bu dönemden önce Bireysel ses eğitimi alan öğrenci ses eğitimi ne bireysel
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olarak baĢlamaktadır. Bu konu da tartıĢılabilecek ve de yeni yaklaĢımlara açık bir konu
olarak görülmektedir.
Öğrenciler dönem ve baĢarı sırasına göre; Koro II,III,IV,V,VI ve 4.sınıf 2. Döneminde;
Koro ve Yönetimi dersi ile okulda aldıkları eğitimi bu alan doğrultusunda
bitirmektedirler.
4 yıl süren eğitim dönemi içerisinde esas olan; ġarkı söylemeye birlikte baĢlayıp, birlikte
bitiren, söylem birliği içerisinde homojenlik kazanmıĢ, kaynaĢmıĢ bir tınıya ulaĢmıĢ, ne
söylediği anlaĢılabilir olan, dil ve fonetik yapı doğrultusunda ortak dil ile hareket eden,
nefes tekniklerini kullanabilir hale gelmiĢ ve nefesin sesle iliĢkisini sadece Ģarkı söylerken
kullanmayı düĢünmeyen ve ulusal Ģarkı söyleme biçimini hedefleyen bilinçli eğitimcilerin
yetiĢtirilmesidir.
Adı geçen konuları uygulayan ve uygulatmayı öğrenmiĢ eğitimcilerin, eğitimlerine
baĢlangıç noktaları; kendi seslerini iyi tanımaları ve kendi sesleri ile barıĢık olmalarından,
kendi seslerini sevmelerinden baĢladığı düĢünülmektedir. Bireylerin, kiĢisel bir özellik
çerçevesinde iletiĢim kurduğu nefes destekli olarak ki; doğru ya da yanlıĢ olarak
kullandığı bir sesi; tonu, tınısı, rengi, gürlüğü bulunmaktadır. Genelde ―doğal enstrüman‖,
―doğal çalgı‖ denilen özelliktir. Birey bu doğal yapısını tanımıyor ve hatta psikolojik
temellere dayalı sevmeme, çekinme gibi olumsuz bir tutum içinde varsayıldığında, toplu
ses eğitimi birinci basamağı kapsamında problemler doğurmaktadır. Öncelik ve hassas
olan nokta; birey olarak eğitimci adayların seslerini tanımaları ve çekinme duygularını
ortadan kaldıracak çalıĢmaların yapılmasına ve felsefesinin yerleĢtirilmesine yönelik
konuĢmaların ve egzersizlerin yerleĢtirilmesinin düĢünülmesidir. Bu tip örnekleri değiĢik
zamanlarda ve dönemlerde eğitimcilerden ve öğrencilerden duyma oranı azımsanmayacak
ölçüdedir.
Seslerini tanıyan ve bu konuda bilinçlendiği düĢünülen öğretmen adaylarının daha sonra
kazanacakları hedeflenen nokta; nefes birliği, ortak dil, ortak ses,ortak tını ve entonasyon
birliği kazanmalarıdır. Bunlar için gerekli çalıĢmaların baĢında nefes çalıĢmaları
gelmektedir. Nefes çalıĢmalarının çeĢitliliği ve etkinliliği için yazılmıĢların ve uygulanan
çalıĢmalar dıĢında , öğretmen adaylarının yaratıcılığına yönelik, verilecek çeĢitli
uygulamalı ödevlerin yararlı olacağı düĢünülmektedir. Bilinçli bir halde, farkında
olunarak alınan doğru ve etkili nefes üzerine inĢa edilmesi düĢünülen; küçük söz
bütünleri ve atasözleri, tekerlemeler, sayıĢmaları; çeneyi, dudak, yanak ve yüz kaslarını,
dil, sert ve yumuĢak damak etkinliğini doğru kullanarak, fonetik yapı kurallarına uygun,
doğru tonlamalar ile anlaĢılabilir olunmasının sağlanma çalıĢmalarıdır. Hep söylenen
―konuĢur gibi Ģarkı söylenmeli‖ ilkesi bu çerçevede anlam bulmaktadır. KonuĢması
yukarıdaki özellikler doğrultusunda olmayan bireylerin; ― konuĢur gibi Ģarkı söylenmeli‖
ilkesini nasıl gerçekleĢtiremeyeceği, çok açık Ģekilde anlaĢılmaktadır.
Güzel ve etkin tınlaması sağlanmaya çalıĢılan bir sesin, yumuĢak ve tınlamaya hazır bir
bedenden çıkartılabileceği gerçeğinden hareketle, vücut yumuĢaklığı ve rahatlığının
önemini öğretmen adaylarına bilinçli bir Ģekilde uygulayabilecekleri hale getirmelerinin
sağlanması, eğitim süreçleri dahilinde titizlikle verilmesi gereken bir yön olarak
düĢünülmektedir. Vücudun ses üretmesi ve tınlayabilmesi için, ; farkında olmuĢ, uyanmıĢ
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ve sesin oluĢması ile daha da zenginleĢmesi düĢünülmüĢ rezonans bölgelerine hakim
öğretmen adayları ile mümkün olabileceğinin altı çizilmektedir. Özellikle öğretmen
adaylarının rezonans bölgelerini ve uygulamalarını çok iyi kullanabilir olmaları ve
uygulamada anlatabilir olmaları, çok ince bir konudur. Meslek yaĢantılarına
baĢladıklarında öğrencilerine ilk öğretecekleri konulardan biri rezonans çalıĢmalarıdır.
Bu konuda; Moskova radyosu çocuk korosu Ģefi, Prof. Viktor POPOV 1989 yılında
Ankara radyosunda verdiği ve bir hafta süren seminerinde Ģöyle demiĢti: ―Çocuklara
ergenliğe girmeden rezonans çalıĢmaları yaptırılmalıdır.‖
Rezonans çalıĢmaları
Müzik eğitimi anabilim dalı eğitimi gören ve sesini; eğitim amaçlı konuĢma, Ģarkı
söylemede sıkça kullanan ve hedeflenmesi düĢünülen ses eğitimi temel ilkelerine hakim
olmuĢ öğretmen adaylarının; anlatılan özellikler doğrultusunda rezonans bölgelerini ve
rezonans çalıĢmalarını iyi bilmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Mesleklerindeki sınıf
performanslarının çok büyük bölümünü ve kendi ses sağlıklarının temelini, rezanatör
bölgelerin bilinmesi ve kullanabilmelerini sağladığı düĢünülmektedir.Eğitim verdikleri
grupların yaĢları hangi yaĢ olursa olsun, rezonans eğitimini alan ve seslerinin
zenginleĢtiğini farkeden bireylerin yaĢları ne kadar küçük olursa, farkındalık ve
algılamaları sağlanıp kendi doğallıklarına yerleĢtirilirse; ses eğitimcilerinin hedeflediği ve
doğru Ģarkı söylemeye ulaĢabilme çabaları da, o kadar erken ve baĢarıya ulaĢmıĢ
olabileceği düĢünülmektedir.
Bu çalıĢmaların temelinde; Çenenin açılıp ağız boĢluğunun sağlanabilmesi için gerekli
olduğu düĢünülen esneme çalıĢmaları, göğüs, omuz, sırt ve boyun kaslarını çalıĢtırmak
için; gerinme çalıĢmaları, sert damak, yumuĢak damak ve küçük dil indirilip kaldırılması
ile sağlanan; ağız ve geniz boĢluklarının farkedilmesi çalıĢmaları ile, burun rezonansının
sağlandığı; özellikle ―m‖, ―n‖ konson çalıĢmaları ile baĢlayıp, daha sonra burun, ağıze
geniz boĢluklarını da devreye sokarak; ―ng‖, ―nga‖ karıĢık egzersizleri yaptırarak, geniz
boĢluğunun kapalı ve açık Ģekilde uygulanması ile yani; yumuĢak damağın yukarıda
düĢünüldüğü esneme pozisyonunda ―ng‖,‖mg‖ konsonları ile titreĢimin burun boĢluğuna
verilmesinin sağlanması, yumuĢak damağın aĢağıya indirilmesi ama ağız pozisyonunun
aynı kalması koĢulu ile, ―nga‖,‖mga‖ ile de ―a‖ vokalinin ilave edilmesi çalıĢmaları
yaptırılarak rezonans sağlanması, öncelikli olarak düĢünülmektedir. Daha önce anlatılıp
yerleĢmesi sağlandığı düĢünülen doğru ve etkin nefes tekniğini üzerine konulacak doğru
rezonans ile daha sonra göğüs rezonansı ile daha da zenginleĢtirilmesi mümkün
olmaktadır. Böylece ilk olarak; ses ve göğüs rezonansı ile yanlıĢ yerleĢmesi olasılığı
yüksek olan; ―yanlıĢ bölgede konuĢma‖ oluĢturmanın da engellenebileceği
düĢünülmektedir. Yukarıda belirtilen birinci basamak rezonans çalıĢmalarını; mam, mom,
mum, nan, non, nun gibi hece çalıĢmaları ile zenginleĢtirmek mümkündür.
Öğretmen adaylarının, eğitimleri boyunca eski adı‖ toplu ses eğitimi ―yeni adı ―koro I‖
olan ve daha sonraki dönemlerde de edindikleri bilgiler ve kazanımlar doğrultusunda;
mesleklerini yaparken öğrencilerine uyguladıklarının, öğrencileri tarafından doğru yapıp
yapmadıkları ve anlaĢılabilir olup olmadıkları ve kontrollerin yapılabilmesinin zorluğu,
özellikle sınıfların kalabalık olduğu gerekçesi ile, önemli bir nokta olarak karĢımıza
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çıkmaktadır. YetiĢtirilen müzik öğretmenlerinin 3 R olarak adlandırılmıĢ olan, 1Respirasyon= Doğru solunum, 2- Rahatlama ve 3- Registrasyon yani doğru ses
perdesinin kullanılması özellikler bütününün uygulanmasına titizlik göstermesi
hedeflenmektedir.
Müzik öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin koro eğitimi açısından yetiĢtirilirken,
kendi eğitimleri sürecinde doğru ve dolu bir eğitim almaları, çok yönlü bakıĢ açısıyla
düĢünebilen yaratıcı olmaları hedeflenmektedir. Yurt içi ve yurt dıĢı hem konser verme
veya çeĢitli organizasyonlarda bulunup, seminer, çalıĢtay veya konferanslarla değiĢik ve
güncel bilgilere ders dıĢı etkinlikleri ile de ulaĢmalarının sağlanması prensip olarak
düĢünülmektedir. Yine hangi yaĢ grubuna? neyi? nasıl? uygulayacaklarını öğrenmeleri
ve bu bilgiler ıĢığında, çalıĢtırdıkları sınıfların veya grupların geliĢmelerini kaydetmeleri
ve gözlemlerinin sonuçlarını koro çizelgesi oluĢturarak bireylerin performanslarını yazılı
hale getirip somutlaĢtırmaları, ikinci prensip olarak düĢünülmektedir.
SONUÇ
Özellikle müzik öğretmeni yetiĢtiren kurumlarda ses eğitimini veren ve ses eğitimi ile
ilgili tüm öğretim elemanlarının, ses eğitimi temel ögeleri olan; nefes, vücut yumuĢaklığı
ve rahatlığı ile dil ve konuĢma doğrultusunda aynı prensipleri düĢündüklerini kabul
edilirse; ulusal Ģarkı söyleme geleneğini oturtabilmek kolaylaĢacaktır. Eğitim gören
öğretmen adaylarının seslerini ve kendilerinin kapasitelerini tanımaları, çıkardıkları
konuĢma tonundan Ģarkı söylemeye uzanan süreçte seslerinden zevk almaları da
kolaylaĢacaktır. Ġnteraktif eğitim çerçevesinde toplu söyleme felsefesini oluĢturmaları ve
her geçen gün bilgilerini daha fazla bilgi haline getirip, ders öğretim elemanları ile
projelerde görevler alıp bilgilerini; çocukların, gençlerin hizmetinde kullanmalarının
sağlanması, fakülte ortamında eksiklerin tamamlanmasına yönelik çalıĢmalara gerekçe
olacağından olumlu olarak değerlenecek ve geriye dönütlerin değerlendirilmesi sağlanmıĢ
olacaktır.
Ayrıca hizmet içi eğitimler ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki müzik
eğitimcilerine ve diğer branĢlardaki eğitimcilere de, önemli sayılan konuĢma eğitimi ile
ses eğitimi temel bilgilerinin güncellenmesi ve uygulama örnekleri seminerler veye
konferanslar ile bilgilenmelerinin sağlanmasına çalıĢılmalıdır.
KAYNAKLAR
ÇEVĠK Suna, ―Koro Eğitimi ve Yönetim Teknikleri‖, Doruk Yayıncılık, Ankara, 1990.
EGÜZ Saip, ― Toplu Ses Eğitimi I ‖ temel konular, Ayyıldız Matbaası, Ankara,1980.
FUCHS Viktor, ―Die Kunst des Singens‖,Barenreiter –Verlag Karl Vötterle Gmbh and
Co. Kassel,1967.
HALVAġĠ, Bülent,‖ Ulusal ġarkı Söyleme Geleneğinin OluĢturulmasına, Türk Dili ve
Fonetiğinin Etkileri ―, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul, 1990.
RÜDĠGER
Adolf, ―Was ich über meine Stimme wissen sollte‖, Alle Rechte
worbehalten,Barenreiter – Verlag Kassel,1954.
TÖREYĠN AyĢe Meral,‖ Ses Eğitimi- Temel Kavramlar- Ġlkeler- Yöntemler‖, Sözkesen
Matbaacılık, Ankara, 2008.

155

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

MÜZĠĞĠN ÇOCUKLARDA VE YETĠġKĠNLERDE UYANDIRDIĞI DUYGU
DURUMLARININ BELĠRLENMESĠ VE ĠLKÖĞRETĠM MÜZĠK DERSĠ
MÜZĠKSEL YARATICILIK ALANINDA KULLANILMASI
Bülent KÜÇÜK, TED Ġstanbul Koleji
Yrd. Doç. Dr. Levent DENĠZ, Marmara Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, dinletilen müzikler aracılığıyla çocuklarda ve yetişkinlerde
uyandırılan duygu durumlarının benzerliğinin sorgulanması ve çocuklarda uyandırılan
bu duygu durumlarının müzik dersinde yaratıcılık alanında kullanılmasıdır. Araştırma,
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Bölümü 4.sınıf öğrencileri, Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4.sınıf öğrencileri, Matematik
Öğretmenliği Bölümü 4.sınıf öğrencileri, Müzik Öğretmenliği Bölümü 4.sınıf öğrencileri
ve TED İstanbul Koleji 5. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu örneklem üzerinden
yürütülmüştür. Araştırmanın nicel verilerini sınamak amacıyla tarama modellerinden
genel tarama modeli kullanılmıştır. Nitel verilerinin çözümlemesi için içerik analizi
kullanılmıştır. Yetişkin ve çocukların dinledikleri müziklere yönelik duygu durumlarını
belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan bir işaret listesi kullanılmıştır.
Çocukların uygulama yapılan derse yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla
araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Bu ders kapsamında çocukların
dinledikleri müzikten edindikleri izlenimleri resim çizme aracılığıyla ifade etmeleri
istenmiştir. Uygulama sonucunda, yetişkin ve çocuklar arasında ortak duygu
durumlarının ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Çocukların uygulanan derse yönelik
düşüncelerinin olumlu olduğu, ders sırasında yapılan bu etkinliği keyifli buldukları,
etkinlik sırasında yaratıcılıklarının farkına vardıkları ve yaratıcılıklarını kullanabildikleri
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, müzikal yaratıcılık, müzikal algı, duygu durumları,
ilköğretim müzik dersi programı.
GĠRĠġ
Müzik, geliĢmiĢ ülkelerde baĢlı baĢına bir eğitim alanı ve aracı olarak algılanmaktadır.
Müzik derslerinde temel amaç bireyin yaratıcılığını arttırmak ve geliĢtirmektir. Bu amaçla
müzik dersleri öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmekte, onların mümkün olduğunca
katılımcı olmaları sağlanmaya çalıĢılmaktadır. Bu çalıĢmalarda çağın müzikal zenginliğini
aktaracak çeĢitli tür ve stillerde müzikler yer almaktadır. DeğiĢik müzik eğitim metotları
farklı yollardan müziği öğretmekle beraber, hepsi müziği çocuğun yaĢamının vazgeçilmez
bir parçası yapmayı hedeflemektedir. Bütün metotlar çocuk geliĢimini göz önünde tutarak,
müzik yaĢantıları sağlamak yoluyla müziği öğretmektedirler. Günümüzde müzik eğitimi,
ulusların birbirlerinin kültürlerini tanıması ve bu yolla karĢılıklı bir anlayıĢ ve hoĢgörünün
geliĢtirilmesinde en önemli araç olarak görülmektedir (YÖK, 2007).
Müzik eğitiminin geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde baĢlı baĢına bir eğitim alanı ve
aracı olarak algılanmasına kıyasla, ülkemizde verilen müzik eğitiminin niteliğinin bu
boyuttan uzak kaldığı düĢünülmektedir. Müzik, erken yaĢtan itibaren çocuğun geliĢiminde
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çok önemli bir yer tutmaktadır. Çocuğun çevresini tanıma ve anlama, insanlarla iletiĢim,
öğrenme ve geliĢim süreçlerinde müzik hep vardır. Müziğin, özellikle yaratıcılık alanında
çocuk için ne kadar önemli olduğu, ayrıca yaratıcılığın yine çocuk geliĢiminde ne büyük
bir yer tuttuğu da, özellikle eğitimleri ekolleĢmiĢ ülkelerde belirgin bir Ģekilde göze
çarpmaktadır.
M.E.B tarafından 2005-2006 öğretim yılında uygulanmaya baĢlanan programın olumlu
yönlerinin yanında, henüz yeni bir program olması nedeniyle özellikle uygulama alanı
için yeterli düzeyde materyalin bulunmadığı düĢünülmektedir. Ġlköğretim Müzik Dersi
Programı‘nın temel beceriler bölümünde yer alan müziksel yaratıcılık konusu, var olan
müzik dersi etkinliklerinin bu alana yönelik yeterli uygulama örnekleri yaratamaması
nedeniyle tam olarak iĢlenememektedir. Ġlköğretim çağındaki bir çocuk, somut düĢünme
döneminde olup, daha çok duyu organları yoluyla gözlem ve deneyime dayalı olarak bilgi
edinir ve yargıya varır. Bu nedenle ilkokul dönemindeki çocuklara duyu organlarını
kullanacakları ve yaparak, yaĢayarak öğrenme olanakları sağlanmalıdır. Ayrıca her
çocuğun ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarının bireysel farklılık gösterdiği gerçeği göz önünde
bulundurularak, müzik dersinde bu yetenekleri geliĢtirici uygulamalara yer verilmeli ve
karĢılıklı etkileĢimlerle özellikle duyuĢsal alandaki geliĢim de desteklenmelidir.
AraĢtırmanın örneklemini oluĢturan ilköğretim okulu beĢinci sınıfların da bulunduğu
birinci kademe programında, haftalık toplam 30 saat dersin yalnızca iki saati Müzik
dersine ayrılmıĢtır. Yağcı (1995) bu derslerde de sınıf öğretmenlerinin çoğunun Müzik
dersi yerine Matematik, Fen Bilgisi gibi derslerdeki eksiklikleri gidermeye çalıĢtığını
vurgulamaktadır. Diğer yandan, çocuğun müzikal geliĢim ihtiyaçlarına, bu yöndeki müzik
eğitimlerinin yetersizliği nedeniyle cevap veremeyen öğretmenler, ezbere dayalı Ģarkı
öğretimleri ile müzik dersleri yapmaktadırlar (Yağcı, 1995). Bu Ģekilde iĢlenen müzik
dersinin, çocukların kendini ifade edebilme becerisini geliĢtirmede çok yetersiz kaldığı,
ayrıca öğrenme, algılama ile doğrudan iliĢkisi bulunan bireysel farklılıklara yönelik
ihtiyaçların karĢılanamaması da eğitim sistemine bağlı amaçların sağlıklı
gerçekleĢmesinin önündeki en önemli engellerden biridir.
Müziğin, insan üzerinde yarattığı duygusal etkinin yorumu üzerine yapılan araĢtırmalar
literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Bu araĢtırmaların çoğu, çocuk ve yetiĢkinlerin
dinledikleri müziklere karĢı olan tepkilerinin birbiri arasındaki tutarlılığı belirleme üzerine
yoğunlaĢmıĢtır.
Dolgin ve Adelson (1990) tarafından yapılan araĢtırmada amaç, çocukların sözlü ve
sözsüz müziklerdeki duygusal niteliği tanımaya baĢladıkları yaĢı belirlemektir. Duygusal
kavramların kavranması için önteste tabi tutulmuĢ olan dört, yedi ve dokuz yaĢlarındaki
çocuklar; yetiĢkinler tarafından mutlu, üzgün, öfkeli ve korku kategorilerinde oylanmıĢ
parçaları dinlemiĢlerdir. Parçalar, solo viyola ve rastgele heceler söyleyen soprano sesi
olmak üzere iki Ģekilde sunuldular. AraĢtırma sonucunda, çocukların dinledikleri müziği
kavramsallaĢtırmada, çeĢitli yaĢ gruplarının ve müziğin sunum Ģeklinin sonuca etki ettiği
belirlenmiĢtir.
Bir baĢka araĢtırmada ise Kastner ve Crowder üç yaĢ çocukların majör ve minör akorlarla
pozitif (mutlu) ve negatif (üzgün, kızgın) duygu durumu simgeleyen insan yüzlerini
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eĢleĢtirmede yetiĢkinlerle yakın bir oran yakaladıklarını vurgulamıĢtır. Gregory ise 1996
yılında yaptığı araĢtırmada, çocukların dinledikleri müziklerde öfke ve korku duygu
durumunu karıĢtırdıklarını belirlemiĢtir. Yapılan bu araĢtırma, öfke ve korku duygu
durumlarının karıĢtırılmasının dikkate değer bir konu olduğunu vurgulamıĢtır. Bununla
birlikte bu durum, bestecinin öfke duygu durumunu ifade ediĢinin, dinleyicide korku
duygu durumu oluĢmasına yol açacak bir reaksiyona neden olduğu Ģeklinde de
değerlendirilebilir (Akt. Nawrot, 2003).
Nawrot‘ın 2003 yılında yaptığı çalıĢmada, müzikte duyguları algılama sürecinin geliĢimi
iki çalıĢmayla araĢtırılmıĢtır. Okul öncesi çocuklar ve yetiĢkinler dokuz müzik parçasını,
beĢ adet yüz ifadesini (mutlu, üzgün, kızgın, korkmuĢ ve nötr) gösteren fotoğraflarla
eĢleĢtirmiĢlerdir. Çoğu parçada çocuklar yetiĢkinlerin yorumlarıyla aynı görüĢü
paylaĢmazken, gerek fotoğraf seçimlerinde, gerekse anlık sözlü yakıĢtırmalarda
yetiĢkinlere benzer yanıtlar vermiĢlerdir. Bu ve daha önceki araĢtırmalardaki önemli
metodolojik farklılıklar bu tutarsızlıkları açıklayabilmektedir.
Heftner (1977; akt. Bilkan, 1998), Avusturya‘daki bir rehabilitasyon merkezinde yaptığı
araĢtırmalar sonucunda, fon müziği ile güdümsüz olarak resim yapma sırasında, insan
kiĢiliğinin gizil güçlerinden yararlanılabileceğini, bilinçaltı duyguların resim aracılığı ile
sözle anlatım öncesi bir serbestliğe kavuĢturulabileceğini, sonra duygusal yaĢantıların
bireyin kendince psikolojik danıĢma süreci içinde sözel anlatımlara dönüĢtürülebileceğini
ortaya koymuĢtur.
Zajonc (1980, 1984; akt. Webster ve Weir, 2005), yaptığı araĢtırmaların sonuçlarına
dayanarak, biliĢsel ve duyuĢsal süreçlerin beyinde ayrı yollardan geçtiğini ve duygusal
reaksiyonların bilinçli düĢüncelerden önce geldiğini ileri sürmektedir. Krumhansl (2002;
akt. Webster ve Weir, 2005), müziğe karĢı gösterilen tepkilerin, biliĢsel ve duyuĢsal
zihinle ilgili süreçlerdeki karĢılıklı etkileĢimin bir sonucu olabileceğini ileri sürmektedir.
Örneğin, müzikal pasajlardaki sıradanlık ve sürpriz etkisi yaratan kadans noktaları ele
alındığında; insanların hissettiği duyguların, beklentiye yönelik dinamik biliĢsel sürecin
bir sonucu olabileceği düĢünülmektedir.
Bu araĢtırmalara yönelik örnekler çoğaltılabilir. Ancak aynı konuda ülkemizde yapılan
araĢtırmaların sayısının yok denecek kadar az olması, bu konuda çalıĢma yapılmasına
sevk eden en önemli unsur olmuĢtur. Ġnsan yaĢamının farklı iki dönemi olan çocukluk ve
yetiĢkinliğin, algısal ve dıĢavurumsal boyutlarının, müziğin uyandırdığı duygu durumları
açısından incelenmesinin, yetiĢkin ve çocukların, bu duygu durumlarını algılama
sürecinin, geliĢiminin incelenmesi açısından önemli olduğu düĢünülmektedir. Ayrıca yine
bu araĢtırmada, bireyde müzik aracılığıyla ortaya çıkan duygu durumlarının ifadesinde,
yaĢ döneminin etkisi incelenmiĢtir. AraĢtırmanın, çocukların dinletilen müzikleri duygusal
olarak anlamlandırmalarına, temel üç duygu durumunu müzik aracılığıyla hissetmelerine
ve yine dinledikleri müzikler yoluyla, duygu durumlarını kavramsallaĢtırmalarına katkıda
bulunacağı düĢünülmektedir. AraĢtırmayla, yapılandırmacılık anlayıĢında olduğu gibi,
çocuğun, belirli duyguları daha önceki beceri ve yaĢantı süzgecinden geçirip yeniden
yorumlaması ve kendi zihninde tasavvur etmesi amaçlanmıĢtır. Ayrıca yine bu araĢtırma
ile 5. sınıf müzik dersi programında yer alan ―dinlediği müziklerle ilgili duygu ve
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düĢüncelerini farklı anlatım yollarıyla ifade eder‖ kazanımına yönelik olarak, örnek
uygulamalar yapılmıĢ ve bir müzik albümü oluĢturulmuĢtur. AraĢtırmanın sonucunda elde
edilen bulguların, müzik dersi programında yer alan amaçların gerçekleĢtirilmesine
yönelik, yöntem ve teknik üretme konusuna katkıda bulunacağı, bunun da eğitimin
kalitesini ve içerik zenginliğini arttıracağı öngörülmüĢtür.
Bu düĢüncelerden hareketle, araĢtırmanın genel amacını; dinletilen müzikler aracılığıyla
çocuklarda ve yetiĢkinlerde uyandırılan duygu durumlarının benzerliğinin sorgulanması
ve çocuklarda uyandırılan bu duygu durumlarının müzik dersinde yaratıcılık alanında
kullanılması oluĢturmaktadır. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar üzerinde yapılacak
bu tür bir çalıĢmanın, müzik ve yaratıcılık iliĢkisine yönelik önemli bir veri sağlayacağı
düĢünülmüĢtür.
AraĢtırmanın genel amacı çerçevesinde aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır:
1. Hazırlanan müzik albümünde yer alan eserlerin çocuklarda ve farklı yetiĢkin
gruplarında uyandırdığı duygu durumları benzeĢmekte midir?
2. Dinletilen müziğin uyandırdığı duygu durumlarının resim ile ifadesinin müzik dersi
yaratıcılık alanında kullanılma durumları nelerdir?
2.1. Çocukların dinledikleri müziğe yönelik olarak yaptıkları resimlerinde yansıttıkları
duygu durumları nelerdir?
2.2. Çocukların dinledikleri müziğe yönelik olarak yaptıkları resimlerinde yansıttıkları
duygu durumlarının ifade edilmesindeki unsurlar nelerdir?
2.3. Çocukların, dinledikleri müzikte farklı duygular hisseden arkadaĢları ve bunun
sebepleri hakkındaki görüĢleri ne Ģekildedir?
2.4. Çocukların uygulanan derse yönelik düĢünceleri nelerdir?
YÖNTEM
Bu araĢtırmada nicel ve nitel yöntem kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın nicel verilerini sınamak
amacıyla tarama modeli kullanılmıĢtır. Tarama modeli, geçmiĢte ya da halen var olan bir
durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araĢtırma yaklaĢımıdır (Karasar,
1995). AraĢtırmanın nitel verilerini çözümlemek için durum çalıĢması modeli
kullanılmıĢtır. Durum çalıĢması, güncel bir olguyu kendi gerçekliği içinde çalıĢan, olgu ve
içinde bulunulan içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belli olmadığı ve birden fazla
veri kaynağının olduğu durumlarda kullanılan bir araĢtırma yöntemidir (Yinn, 1984; akt.
Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008, s.257).
Ayrıca, çocukların resimleri yorumlamalarında ölçme ve değerlendirme araçlarından
Mülakat/ GörüĢme, Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme yöntemi kullanılmıĢtır.
Bu yöntemler, çocukların dinledikleri müziğe yönelik uyanan duygu durumlarını
yansıttıkları resimlerin kendileri ve akranları tarafından değerlendirilmesinde
kullanılmıĢtır.
ÇalıĢma Grubu
Bu çalıĢmada araĢtırmanın nicel ve nitel kısımlarında farklı araĢtırma grupları üzerinde
çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmanın yetiĢkinlerle ilgili çalıĢma grubunu Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Bölümü 4.sınıf öğrencileri
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(n=31), Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4.sınıf öğrencileri (n=42), Matematik Öğretmenliği
Bölümü 4.sınıf öğrencileri (n=50) ve Müzik Öğretmenliği Bölümü 4.sınıf öğrencileri
(n=30) oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın çocuklarla ilgili bölümündeki çalıĢma grubunu ise
TED Ġstanbul Koleji 5. sınıf öğrencileri (n=42) oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın ikinci
aĢamasını oluĢturan, çocukların dinledikleri müziğe yönelik uyanan duygu durumlarını
resim çizme aracılığıyla yansıtmaları, araĢtırmanın nitel yapısına dayandığından, bu
aĢamada TED Ġstanbul Koleji 5.sınıf öğrencilerinden seçilen 23 kiĢilik bir öğrenci grubu
çalıĢma grubu olarak ele alınmıĢtır.
Veri Toplama Araçları
AraĢtırmada kullanılan veri toplama araçları olarak; çocuk ve yetiĢkinlerin dinledikleri
müziklere iliĢkin duygu durumlarını belirlemek amacıyla hazırlanan müzik albümü,
çocukların dinledikleri müziğe yönelik uyanan duygu durumlarını yansıttıkları çocuk
resimleri ve bu uygulamanın yapıldığı derse yönelik görüĢlerinin belirlenmesi için
oluĢturulan derse iliĢkin değerlendirme formu kullanılmıĢtır.
Duygu durumlarını belirlemek amacıyla hazırlanan müzik albümü, M.E.B. Ġlköğretim
5.sınıf Müzik Dersi Öğrenme alanının açıklamalar kısmında yer alan ―Müziklerin sözsüz
olmasına ve seçkin eserlerden oluĢmasına dikkat edilmelidir‖ ibaresine uygun olarak,
klasik müzik tarihinin 19. ve 20. yüzyılları arasını temsil eden orkestral/sözsüz eserlerden
oluĢturulmuĢtur. AraĢtırmacı tarafından uzman görüĢüne baĢvurmak üzere hazırlanan
müzik albümünün üç duygu durumunu yansıtıp yansıtmadığını belirlemek amacıyla
uzman görüĢüne (n=7) baĢvurulmuĢtur. Bu albümde yer alan eserler, araĢtırmacı
tarafından uzman görüĢüne baĢvurmak üzere üç duygu durumuna göre aĢağıdaki Ģekilde
gruplandırılmıĢtır.
Grup 1: Mutluluk
1.
2.
3.
4.

E.Grieg / Holberg Suite Praludium Allegro
P.I.Tchaikowsky / Danse Russe Trepak
J.Brahms / Hungarian Dances No. 10 in F major
K.Penderecki / Menuet

Grup 2: Korku
1. E.Grieg / Peer Gynt's Journey Home
2. E.Grieg / In the Hall of the Mountain King
3. S.Prokofiev / Die Liebe su den drei Orangen - Part 1
4. A.Webern / 5 Pieces for Orch - III Sehr Bewegte Viertel
5. A.Webern / Symphony, op. 21: 2. Variationen - Sehr ruhig
6. A.Webern /10 – 5 Pieces for Orchestra, Op. 10 - II. Lebhaft und zart beweg
Grup 3: Üzüntü
5.
6.
7.
8.

P.I.Tchaikowsky / The Nutcracker Ballet Suite, Danse character
J.Brahms / Hungarian Dances No. 16 in F minor
E.Elgar / Enigma: Andante
K.Penderecki /Aria
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9. C.Saint-Saens / Aquarium
Müzik albümünde yer alan eserlerin, belirlenen duygu durumlarını yansıtıp
yansıtmadığını belirlemek üzere alınan uzman görüĢü için yapılan yüzde frekans
hesaplamaları tablo 1‘de sunulmuĢtur.
Tablo 1: Müzik Albümüne Yönelik BaĢvurulan Uzman GörüĢü Ġçin Yapılan Yüzde
Frekans Analizi Sonuçları
Grup 1:Mutluluk

1-E.Grieg / Holberg Suite Praludium Allegro

Uygun

Uygun
Değil

f

f

%

%

6 85.7 1 14.3

2-P.I.Tchaikowsky / Danse Russe Trepak

7 100

-

-

3-J.Brahms / Hungarian Dances No. 10 in F major

7 100

-

-

4-K.Penderecki / Menuet

Grup 2: Korku

6 85.7 1 14.3
Uygun

Uygun
Değil

f

f

%

%

1-E.Grieg / Peer Gynt's Journey Home

5 71.4 2 28.6

2-E.Grieg / In the Hall of the Mountain King

3 42.9 4 57.1

3-S.Prokofiev / Die Liebe su den drei Orangen - Part 1

4 57.1 3 42.9

4-A.Webern / 5 Pieces for Orch - III Sehr Bewegte Viertel

7 100

-

-

5-A.Webern / Symphony, op. 21: 2. Variationen - Sehr ruhig

7 100

-

-

6-A.Webern /10 – 5 Pieces for Orchestra, Op. 10 - II. Lebhaft und zart beweg 7 100

-

-

Grup 3: Üzüntü

1-P.I.Tchaikowsky / The Nutcracker Ballet Suite, Danse character
2-J.Brahms / Hungarian Dances No. 16 in F minor

Uygun

Uygun
Değil

f

%

f

%

7 100

-

-

4 57.1 3 42.9

3-E.Elgar / Enigma: Andante

7 100

-

-

4-K.Penderecki /Aria

7 100

-

-

5-C.Saint-Saens / Aquarium

4 57.1 3 42.9

Uzmanlardan alınan görüĢler dahilinde üç duygu durumunu daha az yansıttığı belirlenen
eserler albümden çıkarılmıĢ, uzman görüĢüne göre daha anlamlı bulunan ve uzunlukları
37 saniye ile 2 dakika 10 saniye arasında değiĢen 6 eserden oluĢan yeni bir albüm
oluĢturulmuĢtur. Uzmanlardan alınan görüĢler doğrultusunda duygu durumunu
yansıtmada anlamlı bulunan fakat diğer eserlere göre daha uzun süre teĢkil eden iki eser
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daha uygulamanın ders saati içinde yapılmasından dolayı yeniden Ģekillendirilen müzik
albümünden çıkarılmıĢtır.
AraĢtırmanın birinci aĢamasında yetiĢkin ve çocukların dinledikleri müziklere yönelik
duygu durumlarını belirlemek amacıyla oluĢturulan müzik albümü, araĢtırmacı tarafından
bir iĢaret listesi olarak kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın ikinci aĢamasında, çocuklardan,
dinledikleri müziğe yönelik uyanan duygu durumlarını, resim çizme aracılığıyla
yansıtmaları istenmiĢtir. Çocukların dinledikleri müziklerden edindikleri izlenimleri resim
çizme aracılığıyla ifade etmeleriyle ilgili yapılan uygulamadan sonra, bu uygulamanın
yapıldığı derse yönelik görüĢlerinin belirlenmesi için bir anket formu hazırlanmıĢtır.
Verilerin Çözümlenmesi
Müzik albümünde yer alan eserlerin, belirlenen duygu durumlarını yansıtıp
yansıtmadığını ve eserlerin duygu durumundan hangisini uyandırdığını belirlemek üzere
alınan uzman görüĢüne yönelik yüzde frekans hesaplamaları yapılmıĢtır.
Ġkinci aĢamada, M.E.B. Ġlköğretim 5.sınıf müzik dersi programının ―Müziksel Yaratıcılık‖
öğrenme alanında yer alan ―Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düĢüncelerini ifade eder‖
kazanımına yönelik olarak örnek bir ders planı hazırlanmıĢ ve bu plan 40 dakikalık bir
ders saati içinde uygulanmıĢtır. Bu derste çocuklar dinledikleri müziklerden edindikleri
izlenimleri resim çizme aracılığıyla ifade etmiĢlerdir. Bu uygulama için müzik
albümünden seçilen J.Brahms‘ın 10 numaralı Macar Dansı, çocukların resim çizdiği süre
boyunca birkaç kez dinletilmiĢtir. Yapılan uygulama (örnek ders) kapsamında çocukların
çizdikleri resimler de, içerik analizi yapılmak üzere birer veri kaynağı olarak
kullanılmıĢtır. Dinletilen müzik, uzman görüĢleri doğrultusunda mutluluk ile
iliĢkilendirilmiĢ olmakla birlikte, çocuklarda bu müzikten hareketle ortaya çıkan
duyguların belirlenmesi için her resim araĢtırmacı tarafından duygu durumlarına göre
sınıflanmıĢtır. Bu aĢamada sınıflamanın güvenilirliğinin sağlanması amacıyla aynı
resimler, çalıĢmanın amacı anlatılarak eğitim bilimleri alanında uzman olan bir baĢka
öğretim üyesi tarafından da değerlendirilmiĢtir. Bu yaklaĢımla araĢtırmacılar arasındaki
güvenilirlik sağlanmıĢtır. AraĢtırmacılar arasındaki güvenilirliğin hesaplanmasında,
aĢağıda yer alan formül kullanılmıĢtır (Miles ve Huberman, 1994, s.64; akt. TavĢancıl ve
Aslan, 2001, s.81):
Güvenilirlik= UzlaĢma Sayısı (20) / UzlaĢma (20)+ UzlaĢmama Sayısı (3)
Güvenilirlik= 0,87
Yapılan değerlendirme sonrasında araĢtırmacı ve uzman arasındaki güvenilirlik %87
olarak bulunmuĢtur. Ġçerik analizi yönteminde belgenin değiĢik araĢtırmacılara verilerek
hesaplanan güvenilirlik katsayısı, aynı belgenin iki farklı zamanda aynı kiĢilere
verilmesinden daha iyi sonuç verir. Bunun nedeni, araĢtırmacılar arasındaki güvenilirlik
katsayısı yüksek olduğunda, zaman açısından güvenilirlik katsayısının da yüksek
olmasıdır. Ayrıca birinci yol hafızanın bozucu etkisine karĢı dirençlidir ve uygulaması da
kolaydır. (Miles ve Huberman, 1994, s.64; akt. TavĢancıl ve Aslan, 2001, s.81). Bu tür bir
değerlendirmede elde edilecek değerin %70‘den daha yüksek olması beklendiğinden, %87
olarak bulunan bu güvenilirlik yüzdesi, araĢtırmacı tarafından yapılan çözümlemenin
nesnelliğini ortaya koymaktadır.
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Çocuklar, çizdikleri resimleri tamamladıklarında, örnek resimler seçilerek, bu resimlerin,
resmi çizen çocuk tarafından anlatılması sağlanmıĢtır. Ayrıca bu uygulamadan elde edilen
veriler, ölçme değerlendirme araçlarından ―Öz Değerlendirme‖ ve ―Akran
Değerlendirme‖ ile çözümlenmiĢtir. Çocukların uygulamanın yapıldığı derse yönelik
görüĢlerini belirlemek üzere hazırlanan anket formundan elde edilen veriler üzerinde
yüzde ve frekans hesaplamaları yapılmıĢtır.
BULGULAR ve YORUM
1.Müzik albümünde yer alan eserlerin çocuklarda ve farklı yetiĢkin gruplarında
uyandırdığı duygu durumları benzeĢmekte midir?
Çocukların ve yetiĢkinlerin dinledikleri müziklere iliĢkin uyanan duygu durumlarının
belirlenmesi için mutluluk, üzüntü ve korku duygu durumlarını içeren bir form
kullanılmıĢtır. Elde edilen veriler, frekans ve yüzde hesapları yapılarak sayısallaĢtırılmıĢ
ve Tablo 2‘de verilmiĢtir.
Tablo 2: Çocukların ve yetiĢkinlerin dinledikleri müziklere iliĢkin uyanan duygu
durumlarının frekans ve yüzde Analizi Sonuçları
Rus Trepak Dansı
Çocuklar

n

Mutluluk
f (%)

Üzüntü
f (%)

Korku
f (%)

42

37 (88.1)

-

5 (11.9)

156

123 (78.8)

6 (3.9)

27 (17.3)

198

160 (80.8)

6 (3.1)

32 (16.1)

n

Mutluluk
f (%)

Üzüntü
f (%)

Korku
f (%)

Çocuklar

42

1 (2.4)

YetiĢkin

156

7 (4.5)

TOPLAM

198

8 (4)

188 (95)

2 (1)

Sehr Bewegte
Viertel

n

Mutluluk
f (%)

Üzüntü
f (%)

Korku
f (%)

YetiĢkin
TOPLAM
Enigma: Andante

41 (97.6)
147(94.2)

2 (1.3 )

Çocuklar

42

-

-

YetiĢkin

156

4 (2.6)

2 (1.2)

TOPLAM

198

4 (2)

2(1)

192 (97)

n

Mutluluk
f (%)

Üzüntü
f (%)

Korku
f (%)

Çocuklar

42

1 (2.4)

YetiĢkin

156

8 (5.1)

TOPLAM

198

9 (4.6)

185(93.4)

4 (2)

n

Mutluluk
f (%)

Üzüntü
f (%)

Korku
f (%)

Aria

Macar Dansı

41 (97.6)
145 (93)

42 (100)
150(96.2)

3 (1.9)

Çocuklar

42

42 (100)

-

-

YetiĢkin

156

148 (94.8)

1 (0.6)

7 (4.6)

TOPLAM

198

190 (96)

1 (0.5)

7 (3.5)

n

Mutluluk
f (%)

Üzüntü
f (%)

Korku
f (%)

Lebhaft und zart beweg
Çocuklar

42

-

-

42 (100)

YetiĢkin

156

3 (2)

5 (3.2)

148 (94.8)

TOPLAM

198

190 (96)

1 (0.5)

7 (3.5)
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Tablo 2‘de görüldüğü gibi, 1.eserin mutluluk duygu durumunu uyandırdığı doğrultusunda
en yüksek ve birbirine yakın yüzde oranları çocuklarda %88.1 olarak, Müzik
Öğretmenliği Bölümü 4.sınıf öğrencilerinde ise %90 olarak hesaplanmıĢtır. Matematik
Öğretmenliği Bölümü, PDR Bölümü ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4.sınıf
öğrencilerinin yüzde oranları ise en düĢüğü Matematik Öğretmenliği Bölümü‘nde %70
olmak üzere sırasıyla PDR Bölümü‘nde %77.4 ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü‘nde
%82.2 Ģeklinde belirlenmiĢtir. Sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde, çalıĢmaya
katılan tüm bireylerin P.I.Tchaikowsky‘nin ―Rus Trepak Dansı‖ adlı eserine yönelik
olarak, %80.8 oranıyla mutluluk duygu durumunu uyandırdığı yönünde uzlaĢtığı
görülmüĢtür.
E.Elgar‘ın ―Enigma: Andante‖ adlı eserinin üzüntü duygu durumunu uyandırdığı
doğrultusunda tüm gruplarda birbirine oldukça yakın yüzde oranları saptanmıĢtır. Bu
oranların en düĢüğü %91.2 ile Türkçe Öğretmenliği Bölümü‘nde görülürken en yüksek
oran ise %97.6 ile çocuklarda hesaplanmıĢtır. Sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde,
çalıĢmaya katılan tüm bireylerin, Elgar‘ın ―Enigma: Andante‖ adlı eserinin %95 oranıyla
üzüntü duygu durumunu uyandırdığı yönünde uzlaĢtığı görülmüĢtür.
A.Webern‘in ―Orkestra için 5 parça: III Sehr Bewegte Viertel‖ adlı eserinin tüm gruplarda
korku duygu durumunu uyandırdığına yönelik oldukça yüksek ve birbirine yakın yüzde
oranları gözlemlenmiĢtir. Bu oranların en düĢüğü %92 ile Matematik Öğretmenliği
Bölümü‘nde görülürken en yüksek oran ise %100 ile çocuklarda ve PDR Bölümü‘nde
hesaplanmıĢtır. Sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde, çalıĢmaya katılan tüm
bireylerin, A.Webern‘in ―Orkestra için 5 parça: III Sehr Bewegte Viertel‖ adlı eserinin
%97 oranıyla korku duygu durumunu uyandırdığı yönünde uzlaĢtığı görülmüĢtür.
K.Penderecki‘nin ―Aria‖ adlı eserinin üzüntü duygu durumunu uyandırdığı doğrultusunda
en yüksek ve birbirine yakın yüzde oranları çocuklarda %97.6, Müzik Öğretmenliği
Bölümü‘nde %96.6 ve Matematik Öğretmenliği Bölümü‘nde %98 olarak hesaplanmıĢtır.
Türkçe Öğretmenliği Bölümü ise %15.6 ile bu parçanın mutluluk duygu durumunu
uyandırdığı yönünde görüĢ belirtmiĢtir. Sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde,
çalıĢmaya katılan tüm bireylerin, K.Penderecki‘nin ―Aria‖ adlı eserinin %93.4 oranıyla
üzüntü duygu durumunu uyandırdığı yönünde uzlaĢtığı görülmüĢtür.
Tüm bölümler %90‘ın üzerinde oranlarla, J.Brahms‘ın ―10 numaralı Macar Dansı‖ adlı
eserinin mutluluk duygu durumunu uyandırdığı yönünde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu
oranların en yükseği %100 ile çocuklarda, Müzik Öğretmenliği Bölümü ve PDR
Bölümü‘nde gözlemlenirken, en düĢük oran ise %91.2 ile Türkçe Öğretmenliği
Bölümü‘nde saptanmıĢtır. Sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde, çalıĢmaya katılan
tüm bireylerin, J.Brahms‘ın ―10 numaralı Macar Dansı‖ adlı eserinin %96 oranıyla
mutluluk duygu durumunu uyandırdığı yönünde uzlaĢtığı görülmüĢtür.
A.Webern‘in ―Orkestra için 5 parça: II Lebhaft und zart beweg‖ adlı eserinin tüm
gruplarda korku duygu durumunu uyandırdığına yönelik oldukça yüksek ve birbirine
yakın yüzde oranları gözlemlenmiĢtir. Bu oranların en yükseği %100 ile çocuklarda ve
Müzik Öğretmenliği Bölümü‘nde gözlemlenirken, en düĢük oran ise %90.3 ile PDR
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Bölümü‘nde hesaplanmıĢtır. Sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde, çalıĢmaya katılan
tüm bireylerin, A.Webern‘in ―Orkestra için 5 parça: II Lebhaft und zart beweg‖ adlı
eserinin %96 oranıyla korku duygu durumunu uyandırdığı yönünde uzlaĢtığı görülmüĢtür.
Elde edilen bulgulara dayanarak, yetiĢkin ve çocukların hazırlanan müzik albümündeki
eserlere yönelik benzer nitelikle duygu durumu yansıttıkları gözlenmiĢtir. Müzik
albümünde yer alan altı eserin ikisi majör, ikisi minör ve ikisi de atonal yapıdadır. Altı
eserin, çocuk ve yetiĢkinlerin duygu durumları üzerindeki etkisinin incelenmesi
sonucunda, majör yapıdaki iki eserin her iki yaĢ grubu üzerinde mutluluk duygusu
uyandırdığı, minör yapıdaki iki eserin ise üzüntü duygusu yarattığı yapılan yüzde frekans
hesaplamalarıyla belirlenmiĢtir. Atonal yapıdaki iki eserin ise çocuk ve yetiĢkinler
üzerinde korku duygusu uyandırdığı saptanmıĢtır. Bu sonuçlardan hareketle, majör
yapıdaki eserlerin mutluluk duygusu, minör yapıdaki eserlerin üzüntü duygusu, atonal
yapıdaki eserlerin ise korku duygusu uyandırdığı söylenebilir. Bu sonuçlar, bu alanda
yapılmıĢ diğer çalıĢmaların sonuçlarıyla çeliĢmemektedir (Heifetz,; Webster, G. D. ve
Weir C. G., 2005, Nawrot, 2003).
1. Dinletilen müziğin uyandırdığı duygu durumlarının resim ile ifadesinin müzik dersi
yaratıcılık alanında kullanılma durumları nelerdir?
2.1 Çocukların dinledikleri müziğe yönelik olarak yaptıkları resimlerinde yansıttıkları
duygu durumları nelerdir?
2.2 Çocukların dinledikleri müziğe yönelik olarak yaptıkları resimlerinde yansıttıkları
duygu durumlarının ifade edilmesindeki unsurlar nelerdir?
2.3 Çocukların, dinledikleri müzikte farklı duygular hisseden arkadaĢları ve bunun
sebepleri hakkındaki görüĢleri ne Ģekildedir?
2.4 Çocukların uygulanan derse yönelik düĢünceleri nelerdir?
Çocukların dinledikleri ―J. Brahms‘ın 10 numaralı Macar Dansı‖ eserine yönelik olarak
yaptıkları resimlerde yansıttıkları duygu durumlarının dağılımı Tablo 3‘de verilmiĢtir.
Çocukların dinledikleri müziklerdeki duygu durumları, yapmıĢ oldukları resimler dikkate
alınarak incelendiğinde, mutluluk, korku, üzüntü ve her üç duygunun da birlikte olduğu
resimler belirlenmiĢtir.
Tablo 3: Çocukların, Dinledikleri Müzikteki Duygu Durumlarına Yönelik Çizdikleri
Resimlerin Ġçerdiği Duygu Durumları Bakımından f ve % Analizi Sonuçları
Resimlerde Yer Alan Duygu Durumları
Mutluluk
Üzüntü
Korku
KarıĢık (mutluluk, üzüntü, korku)
TOPLAM

f
14
1
8
23

(%)
(60.8)
(4.3)
(30.5)
(100)

Tablo 3‗de görüldüğü gibi çocuklar çizdikleri resimler aracılığıyla, kendilerine dinletilen
müzikte mutluluk, üzüntü ve karıĢık duygu durumlarının var olduğuna yönelik
bildirimlerde bulunmuĢlardır. Ġncelenen resimlerde tek baĢına korku duygu durumuna
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rastlanmamıĢtır. KarıĢık duygu durumu barındıran resimlerde mutluluk-üzüntü, mutlulukkorku ve her üç duygu durumunun da varlığı gözlemlenmiĢtir. Öğrenciler bu duygu
durumlarını ifade ederlerken her bir duygu durumunu anlatmak için farklı ifade biçimleri
kullanmıĢlardır. Farklı duygu durumlarına ayrılan resimlerden bu duygu durumlarının ne
tür ifade biçimleri kullanılarak resmedildiğine yönelik bir inceleme yapılmıĢ ve sonuçlar
Tablo 4‘da verilmiĢtir.

Mutlu yüz

Dans figürleri /
müzik

Müzikal
semboller

Üzüntülü yüz

SavaĢ/Korku
figürleri

Korkulu yüz

Sınıflanamayan

Tablo 4: Farklı Duygu Durumlarına Ayrılan Resimlerin Ġfade Biçimlerine Yönelik
frekans Analizi

f

f

f

f

f

f

f

Mutluluk

21

13

4

-

-

-

-

Üzüntü

4

-

-

4

-

-

-

Korku

9

-

-

-

4

4

2

Tablo 4‘de görüldüğü gibi çocukların 21‘i, dinledikleri müziğe yönelik çizdikleri
resimlerde mutlu yüzlü insan ya da insanlar resmetmiĢlerdir. Bu resimlerin 13‘ünde
mutluluk duygu durumu, dans figürleri ve müzikle anlatılırken dört resimde de müzikal
sembollere rastlanmıĢtır. Resimlerin dört tanesinde mutluluk duygu durumunun yanı sıra
üzüntü duygu durumu da gözlemlenmiĢ ve bu resimleri yapan çocuklarla yapılan
görüĢmelerde, bu çocukların dinledikleri müzikte birden çok duygu durumu algıladığı ve
bunları resmettikleri anlaĢılmıĢtır. Resimlerin dokuzunda ise mutluluk ve üzüntü duygu
durumunun yanı sıra, korkulu yüz ve savaĢ/korku figürleri aracılığıyla canlandırılan korku
duygu durumuna da rastlanmıĢtır.
Farklı duygu durumları içeren resimleri yapan öğrenciler de, seçilen diğer bazı öğrenciler
gibi, müzik tekrar dinletilirken resimlerini yorumlamıĢlar ve bu süreç video kaydına
alınmıĢtır. Video kayıtlarının analizi sonucunda birden çok duygu durumu yansıtan
resimleri yapan çocuklar, bu durumun müzikteki ses Ģiddetinin yükselmesi ya da
alçalması gibi nüansların yol açtığı bir olgu olduğu yönünde fikir beyan etmiĢlerdir.
Uygulamaya katılan 23 çocuktan 17‘si, dinledikleri müzikte farklı duygular hisseden
arkadaĢlarının fikirlerine saygı duyduğunu ve bu farklılığın, herkesin düĢüncelerinin farklı
olmasından kaynaklanabileceği yorumunu yapmıĢlardır. Örneğin Ö2, herkesin kendine ait
duyguları olmasının böyle bir farklılık yaratabileceğini savunurken Ö15, kendisinin dans
olarak algıladığı uyarıcıyı baĢka bir çocuğun savaĢ diye yorumlamasını yine herkesin
düĢüncelerinin ve duygularının farklı olmasına yormuĢtur. Kalan çocukların 2‘si,
arkadaĢlarının resimlerinin farklı olmasını bu resmi çizen çocukların Ģımarıklıklarına
yorarken, bir çocuk hayal etme gücümüze bağlı olarak birçok duygu yaĢayabileceğimizi,
diğer bir çocuk ise bu farklılığın herkesin farklı karakterde olmasına bağlamıĢtır.

166

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Öğrencilerin, uygulanan derse yönelik düĢünceleri, araĢtırmacı tarafından hazırlanan
anketle toplanmıĢ ve frekans yüzde hesaplaması yapılarak Tablo 5‘te sayısallaĢtırılmıĢtır.
Tablo 5: Çocukların Uygulanan Derse Yönelik DüĢüncelerinin Yüzde ve Frekans Analizi
Çocukların, uygulanan derse yönelik düĢünceleri

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

f

%

f

%

f

%

1. Bu etkinlik sırasında çok keyif aldım

1

4.4

4

17.4

18

78.2

2. Bu etkinlik sırasında yaratıcılığımın farkına vardım.

1

4.4

3

13

19

82.6

3.Bu etkinlik sırasında yaratıcılığımı kullandım

2

11.6

4

17.4

17

74

4.Bu etkinlik sırasında müzikle duygularım arasında bir bağ
kurabildim

1

4.4

3

13

19

82.6

5.Bu etkinliğin müzik ve insan duygusu arasındaki iliĢkiyi
anlamamda yararlı olduğunu düĢünüyorum

2

11.6

3

13

18

78.2

6. Bu etkinlik, kendimi ifade etme becerimi geliĢtirmeme
katkı sağladı

1

4.4

6

26

16

69.6

7.Bu etkinlik, arkadaĢlarımın hissettiği duyguları anlamama
katkı sağladı.

2

11.6

3

13

18

78.2

8.Bu etkinlik, yaratıcılığımın geliĢmesine katkı sağladı

2

11.6

3

13

18

78.2

Çocukların 18‘i, uygulanan derse yönelik olarak, %78.2‘lik bir yüzdeyle bu etkinlik
sırasında çok keyif aldıklarını, dördü ise dersin bu özelliği açısından kararsız olduklarını
belirtmiĢlerdir. Bu etkinliğin, kendilerindeki yaratıcılığın farkına vardırma etkisine ise
%82.6‘lık bir oranla 19 çocuk katılırken, yine bu etkinlikte yaratıcılıklarını
kullandıklarına yönelik önermeye ise %74‘lük bir oranla 17 çocuk olumlu bir cevap
vermiĢtir. Çocukların 19‘u %82.6‘lık bir oranla etkinlik sırasında müzikle duyguları
arasında bağ kurabildiğine yönelik cevap verirken, %13‘lük oranı oluĢturan üç çocuk,
etkinliğin bu özelliği konusunda kararsız kalmıĢtır. %78.2‘lik bir oranı oluĢturan 18
çocuk, etkinliğin, müzik ve insan duygusu arasındaki iliĢkiyi anlamada yararı olduğuna
yönelik önermeye olumlu bildirimde bulunmuĢlardır. Çocuklar, bu etkinliğin kendini
ifade etme becerisini geliĢtirdiği yönündeki önermeye %69.6‘lık bir oranla katılırken, altı
çocuk etkinliğin bu özelliği konusunda kararsızlıklarını dile getirmiĢlerdir. Etkinliğin,
arkadaĢlarının hissettiği duyguları anlamalarına katkısı olduğu yönündeki önermeye
%78.2‘lik bir oranla 18 çocuk olumlu cevap verirken, bu etkinliğin yaratıcılıklarının
geliĢimine katkı sağladığı yönündeki önermeye yine 18 çocuk olumlu yanıt vermiĢtir.
SONUÇ, TARTIġMA ve ÖNERĠLER
Dinletilen eserler sınırlı sayıda çocuk ve yetiĢkinde farklı duygu durumları yansıtsa da,
sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, gerek yetiĢkinlerle çocuklar arasında, gerekse
farklı yetiĢkin grupları arasında ortak duygu durumlarının ortaya çıktığı gözlemlenmiĢtir.
Bununla birlikte, tüm eserler incelendiğinde, E.Elgar‘ın ―Enigma: Andante‖ adlı eserinin
%95 oranında üzüntü duygu durumunu, A.Webern‘in ―Orkestra Ġçin 5 Parça: III Sehr
Bewegte Viertel‖ adlı eserinin %97 oranında korku duygu durumunu, J.Brahms‘ın ―10
Numaralı Macar Dansı‖ adlı eserinin %96 oranında mutluluk duygu durumunu ve yine
A.Webern‘in ―Orkestra Ġçin 5 Parça: II Lebhaft Und Zart Beweg‖ adlı eserinin %96
oranında korku duygu durumunu yansıttığı saptanmıĢtır.
Mutluluk duygu durumuna yönelik bir eserin (J.Brahms 10 numaralı Macar Dansı)
araĢtırmacı tarafından seçilip, müzik dersi yaratıcılık alanında farklı bir öğrenci grubuna
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uygulanması sonucunda, araĢtırmanın bir önceki amacını destekler nitelikte benzer duygu
durumlarında yoğunlaĢıldığı belirlenmiĢtir. Bu aĢamada, araĢtırmaya katılan 23
öğrencinin 14‘ünün (%60.9) dinledikleri müziğe yönelik olarak çizdikleri resimlerde tek
baĢına mutluluk duygu durumuna rastlanmıĢtır. Bununla birlikte, sınırlı sayıda da olsa
farklı duygu durumu ifade eden öğrencilerin oluĢturduğu çeĢitlilikten yararlanılarak
yapılan çözümlemede bu öğrencilerin, duygularını farklı biçimlerle ifade ettiği, farklı
duygu ifade eden diğer arkadaĢlarını anladıkları ve dersi yararlı buldukları sonucuna
varılmıĢtır.
Çocukların uygulanan derse yönelik düĢüncelerinin olumlu olduğu, ders sırasında yapılan
bu etkinliği keyifli buldukları, etkinlik sırasında yaratıcılıklarının farkına vardıkları ve
yaratıcılıklarını kullanabildikleri belirlenmiĢtir. Çocuklar, etkinlik sırasında müzikle
duyguları arasında bir bağ kurabildiği yönünde fikir beyan etmiĢ, ayrıca etkinliğin müzik
ve insan duygusu arasındaki iliĢkiyi anlamalarında yardımcı olduğunu belirtmiĢlerdir.
Etkinlik, çocukların çoğunluğu tarafından, kendilerini ifade etme becerisini geliĢtirmeye
sağladığı katkı bakımından yararlı bulunmuĢtur. Çocuklar etkinliğin, arkadaĢlarının
hissettiği duyguları anlamalarına katkıda bulunduğunu belirtmiĢlerdir. Ayrıca bu
etkinliğin yaratıcılıklarının geliĢmesine katkı sağladığı yönünde fikir beyan etmiĢlerdir.
AraĢtırmanın doğrudan amaçları içinde yer almamakla birlikte, araĢtırmanın birinci
aĢamasında gerek uzmanlardan alınan görüĢler gerekse yetiĢkin grupları ve çocuklar
üzerinde yapılan uygulamalar sonucu, her üç duygu durumunu (mutluluk, üzüntü, korku)
çağrıĢtırdığı sonucuna varılan parçalardan oluĢan bir müzik albümü ortaya çıkarılmıĢtır.
AraĢtırmanın sonuçlarına dayanarak geliĢtirilen öneriler aĢağıda açıklanmıĢtır.
1. Müzik dersi yaratıcılık alanındaki kazanımları sağlamak için farklı duygu durumlarını
temsil eden eserlerin farklı yaklaĢımlarla kullanılması ve bu sayede ders sürecinin ders
yöntem ve teknikleri ile içerik açısından zenginleĢtirilmesi sağlanabilir. Bu kapsamda
yapılabilecek farklı uygulamalar Ģunlar olabilir:
Öğretmenlerin, müzik eğitiminde yaratıcılık alanını destekleyici uygulamalar geliĢtirme
aĢamasında, araĢtırma kapsamında ortaya konan ve farklı duygu durumlarını temsil eden
eserlerden yararlanmaları önerilir.
Çocukların dinledikleri müziklere yönelik oluĢan duygu durumlarının drama, düzyazı,
sözlü anlatım v.b. gibi farklı yöntemlerle ifade edilmesine iliĢkin uygulamalar yapılabilir.
Bu araĢtırma kapsamında klasik müzik eserleri kullanılmıĢtır. Sınıftaki uygulamalar,
farklı tür müzikler kullanılarak da yapılabilir.
Bu araĢtırmada çalınan eserlerin süreleri sınırlı tutulmuĢtur. Öğrencilerin yaĢ seviyelerine
göre daha uzun süreli eserler kullanılabilir.
2. Dinletilen müzikler ile duygu durumlarının belirlenmesine yönelik yapılabilecek
araĢtırmalar için geliĢtirilen öneriler Ģunlar olabilir:
Dinletilen müziklerin uyandırdığı mutluluk, üzüntü ve korku dıĢındaki diğer duygu
durumlarına (öfke, ĢaĢkınlık, gurur, sevgi, nefret, kaygı gibi…) yönelik araĢtırmalar
yapılabilir.
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AraĢtırma kapsamında düzenlenen etkinliklerin daha geniĢ bir örneklem grubu üzerinde
uygulanması önerilebilir.
Farklı kültürler ya da belirgin yaĢantı farklılıkları olan gruplar üzerinde yapılacak
araĢtırmalarla, müziğin bu gruplarda uyandırdığı duygu durumları sorgulanabilir.
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2006 ĠLKÖĞRETĠM MÜZĠK PROGRAMININ TEMEL ÖZELLĠKLERĠNĠN VE
PROGRAMIN UYGULANMA ġARTLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ
DESTEĞĠNDE ĠNCELENMESĠ
Yrd. Doç. Dr. Cahit AKSU, Atatürk Üniversitesi
GĠRĠġ
Müzik eğitim programı; öğrencilerde müzikle ilgili beklenen öğrenmeleri veya davranıĢ
değiĢikliklerini gerçekleĢtirmeye dönük tüm düzenlemeleri ve etkinlikleri içine alan çok
yönlü ve çok kapsamlı bir bütündür. (Uçan, 2005:61)
Özellikle günümüzde insan hak ve özgürlüklerinin ön plana çıktığı daha demokratik
süreçlerin, eğitim uygulamalarına daha fazla yansıtılması ve bireylerin ilgi ve
ihtiyaçlarının önem kazanması, eğitim programlarında da çeĢitliliğe gidilmesi, belli bir
disipline ve o disiplinin alt unsurlarına hizmet eden farklı eğitim programlarının
oluĢturulmasına zemin hazırlamaktadır. Bu konuda Karakaya; ―Eğitimde insan
geliĢiminin merkeze alınması; bireysel farklılıkların esas alınmasını, eğitim kaynaklarının
zenginliğini, öğretim yöntemlerinin ve tekniklerinin çeĢitliliğini, öğretmen niteliklerinin
arttırılmasını, bireysel farklılıklara uygun olarak hedeflerde farklılıkların olduğu, çok
amaçlı eğitim programlarının geliĢtirilmesini ve öğretimi mümkün olduğu kadar
bireyselleĢtiren eğitim politikalarının hazırlanmasını ve uygulanmasını gerektirir‖ der.
(Karakaya, 2004)
Woody; (2007) ―Popular Music in School: Remixing The Issues‖ isimli çalıĢmasında
―Bütün farklı müzik stilleri ve enstruman toplulukları ile içinde yaĢadığımız inanılmaz
büyük müzikal dünyada, yalnızca gelenekle sınırlandırılmıĢ sınırlı bir program
oluĢturmamamız konusunda dikkatli olmamız gerektiğini‖ vurgular. Esnek müzik
programları ile öğrencilere müzik türünü seçme özgürlüğü verilmeli, onu programın
öngördüğü türlerle sınırlamamalıdır. Macropodis bu konuda, Yunanistan‘daki müzik
eğitiminin geliĢmesinde önemli faktörlerden birisi olarak ―öğrenciye en sevdiği türü
seçme özgürlüğü veren geleneksel, jazz ve farklı türlerdeki çağdaĢ müziğin (rock, pop,
vb.) yaratılmıĢ olmasını göstermektedir (Macropodis, 2002:226). 21. yüzyılda eğitimciler
okul müzik eğitiminde baĢarılı veya baĢarısız, yetenekli veya yeteneksiz grupların
olmaması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bunun yerine müzik eğitiminin kalitesi ve
bireysel olarak kazandırdıkları üzerinde yoğunlaĢılmasının gerektiğini belirtmektedirler
(Öztürk, 2002:300). Eğer bir okul, okulun dıĢında daha geniĢ bir toplumsal yapı içinde
yaĢayan çocukların karĢılaĢtıkları müzikal güçlüklere cevap veren, yaĢayan bir müzikal
değerler sistemi kurabilirse, çocukların müzikal öğrenmelerinin ve deneyimlerinin kalitesi
çok daha geliĢtirilmiĢ olacaktır. (Glover-Young, 1999:5)
Tüm bu görüĢler çağdaĢ müzik eğitimi için hazırlanan ve yeni oluĢumlara göre sürekli
geliĢtirilmesi gereken müzik programlarının, bir yandan felsefi ve toplumsal temellerine
dikkatleri çekerken, bir yandan da programın içeriği
hakkında çeĢitli ipuçları
vermektedir.
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Konunun detayına girmeden önce, Türkiye‘deki müzik coğrafyası hakkında bazı
saptamalarda bulunmak gerekir. Günümüzde Türkiye Müzik Coğrafyası‘nın genel
görünümü, ağırlıklı olarak güncel-popüler müziklerin kendi içlerinde farklılaĢmıĢ pek
çok türüyle, halk müziğinin otantik, beste, melez biçimleri, Türk sanat müziğinin klasik
ve güncel- popüler türleri, batı müziğinin klasik ve popüler türleri, Eğitim müziği adı
altında bestelenmiĢ özgün eserler ve farklı ülkelerin ve farklı etnik grupların müziklerinin
sergilendiği, sürekli tekrar edildiği, üretildiği ve ithal edildiği bir görüntüyü
yansıtmaktadır. Bu durum, bazı sitem ve eleĢtirilerin odaklandığı kaotik bir yapı olarak
görüldüğü gibi (anormal), çok hızlı değiĢimin ve teknolojik iletiĢimin Ģekillendirdiği ve
demokratik süreçlerin olanakları ile etkileĢen yeni insan tipinin, değer-estetik-beğeni
anlayıĢlarının tüketime yansımıĢ durumu (normal) olarak ta görülmektedir.
Ülkemizde yetmiĢli ve seksenli yıllar ―arabesk müzik‖ türünün, doksanlı yıllar daha çok
―pop müzik‖ ve sınırsız etkileĢim sonucu oluĢan ―arabesk-pop‖ türünün, içinde
bulunduğumuz ikibinli yıllar da, içinde, yukarıda sayılanlarla beraber pek çok alt türü
barındıran ve üzerinde çokça konuĢulan (belki de hiç konuĢulmayan) genel olarak
―popüler‖ denilen müziklerin damgalarını vurdukları süreçlerdir. (Aksu, 2008:21-22)
Özellikle 80‘li ve 90‘lı yılların kuĢağı, geleneksel ve çoksesli müziğimizi
içselleĢtiremeden, arabesk-pop türünün damgasını vurduğu bir ortamda doğmuĢ ve
etkilenmiĢlerdir. Çünkü popüler müziklerin ağırlıklı olarak yayınlandığı çok kanallı
televizyonlar ve sürekli tekrarlanan müzik videoları, bu kuĢağın döneminde yayına
baĢlamıĢ ve yaygınlaĢmıĢtır. Bu açıdan, sözü edilen kuĢak, önceki kuĢaklardan farklı bir
müzikal etkileĢim içinde büyümüĢler ve farklı müzikal öğrenmeler ve beğeniler
geliĢtirmiĢlerdir.
Müzik derslerinin liselerimizde seçmeli ders statüsüne getirilmesi, müzik eğitiminin en
yoğun olarak gerçekleĢtirildiği okul aĢaması olan ilköğretim kademesinin önemini bir kat
daha arttırmıĢtır. Öyle ki; çok farklı lise yapılanmaları ile bazılarında hiç müzik dersi
olmayan, bazılarında da eğer seçerse veya seçtirilirse müzik dersi alabilecek olan bir Türk
genci, ilköğretim kademesi dıĢında belki de hayatının hiçbir aĢamasında, ‗örgün müzik
eğitimi‘yle etkileĢim içinde olmayacaktır. Bu durum Ġlköğretim Müzik Dersi‘ne olan
dikkatleri daha da arttırırken sosyo-kültürel değiĢimlerin ilköğretim müzik programlarına
ve dolayısıyla öğretim materyallerine (ders kitabı, müzik teknolojisi, müzik enstrumanları
ve araç-gereçleri, donanımlı müzikal ortam vb.) yansıması da kaçınılmaz olmuĢtur.
BULGULAR VE YORUM
1.Programın Ġçeriği ve Yapısı Ġle Ġlgili Temel Bulgular
Bu çalıĢmaya konu olan 2006 Müzik Eğitim Programlarının temel özellikleri ile ilgili
bulgular ve yorumları aĢağıdaki gibidir.
a) 1994 yılında geliĢtirilmek üzere kabul edilip 1995-1996 eğitim-öğretim yılından
itibaren yürürlüğe giren eski program ―Konu-Hedef Ağırlıklı Ġlköğretim Müzik Programı‖
dır. (MEB,1995) 2006 yılında değiĢtirilerek yapısalcı program anlayıĢına göre kurgulanan
program ise ―Etkinlik ve Kazanım Ağırlıklı Program Modeli‖ biçiminde oluĢturulmuĢ bir
müzik programıdır. (MEB, 2007)
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Ülkemizde 2000 li yılların baĢına kadar ―Konu Merkezli‖ eğitim programları
kullanılmaktaydı. Özellikle ilköğretim programlarının ―Öğrenci Merkezli‖ olacak
biçimde düzenlenmesiyle Ġlköğretim Müzik Programı da öğrenciyi merkeze alan, onların
ilgi ve ihtiyaçlarından hareket eden ―Yapılandırmacı (Constructivist) Program‖ anlayıĢı
ile yeniden oluĢturuldu. Eski program hakkında Uçan; 1994 programının, programların
farklılaĢtırılması aĢamasındaki geçiĢ döneminin zorunlu kıldığı konu ağırlıklı geleneksel
yaklaĢım ile, hedef ağırlıklı modern yaklaĢımın bağdaĢtırılmaya-uzlaĢtırılmaya çalıĢıldığı
bir program olduğunu belirtir. (Uçan ve Diğerleri,1999:7)
Yeni program ise hem müzik öğretmenleri, hem de okullardaki müzik etkinliklerinin
organizasyonu açısından oldukça farklı yaklaĢımlar gerektiren bir programdır. Bu
programının giriĢ bölümünde,
yapısalcı program modelinin gerektirdiği ilkeler
açıklanmıĢ ve programda nelerin temele alınması gerektiği ile ilgili açıklamalara yer
verilmiĢtir. Buna göre genellendiğinde; programın öğrenci merkezli olması, nota
eğitiminin amaç değil araç olması, öğrencilerin etkinliklere aktif olarak katılması,
öğrenilen bilgilerin yaĢam içinde pratik kullanıma dönük olması, öğrencinin yetenek ve
yaratıcılığının geliĢtirilmesinin esas alınması, müzik eğitiminin kavramlar ve kurallar
bütünü olarak algılanması yerine, müziğin tüm boyutlarının hissettirilmesi ve eyleme
geçirilmesi ve bunun için de müziğin yaĢayarak ve yaĢatılarak içselleĢtirilmesi gerektiği
yönünde ilkeler sıralanmıĢtır. (M.E.B., 2007)
Yapılandırmacı anlayıĢın temel ilkeleri bu Ģekilde sıralandıktan sonra teknolojik
imkanların kesinlikle ortama sokulması gerektiği, öğrencilere kendi bilgilerini sınayacak
çeĢitli öğrenme yaĢantıları ve fırsatlarının sunulması gerektiği ve program öğrenci
merkezli olsa da, öğretmenin de kısmen kendi öğretim stratejilerini ortama sokabileceği
belirtilmektedir (M.E.B., 2007).
1994 programı, yerelden evrene açılan temel müzik kültürünün kazandırılmasını
amaçlayan bunun için hem ulusal bazda yaĢayan farklı müzik türlerine, hem de sadece
Avrupa‘nın değil, dünyamızdaki farklı ülkelerin, farklı müziklerine de atıfta bulunan bir
programdır. Programın daha öncekilere kıyasla, temel müzik kültürüne geniĢ bir
yelpazeden bakması, onun üstün taraflarından birisi olmuĢtur. Programın bu geniĢ
yelpazeli yapısı, programdaki ünite ve konuları örneklendirmede ve kullanılacak
müzikleri tespit etmede, müzik öğretmenlerine ve müzik ders kitaplarını hazırlayan müzik
eğitimcilerine belli oranda zorluklar getirebilmiĢti. Ancak bu zorluk, eksikliği hissedilen
eğitim müziklerinin tespiti ve üretilmesinde de itici bir güç oluĢturmuĢtu. Özellikle Türk
Pop Müziği ve Türk Sanat Müziği alanında mevcut olan Ģarkı ihtiyacı bu noktada göze
batmıĢtır.
Yeni, ―Etkinlik-Kazanım‖ ağırlıklı ―Ġlköğretim Müzik Programında‖ da eski programdaki
kadar olmasa da farklı müzik türlerinin kapsandığını görmekteyiz. Geleneksel Türk Halk,
Türk Sanat Müziği, Pop müzik ve ÇağdaĢ Çok Sesli Türk Müziği ve uluslar arası
müzikler gibi müzik türleri programın genellikle ―Dinleme-Söyleme-Çalma‖ öğrenme
alanında öngörülmüĢ müzik türleridir. (M.E.B.,2007) Ancak bu müzik türleri ile ilgili
kazanımları oluĢturacak müzik eserleri çok sınırlı biçimde kılavuz ve çalıĢma kitaplarına
yansıtılmıĢtır.
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b) Ġki program arasında hedef veya kazanımların detaylandırılması anlamında bazı
farklar vardır. Ġki programda da hedeflenen davranıĢların biliĢsel, deviniĢsel, duyuĢsal ve
seziĢsel boyutları kapsanmakla beraber; Hedef-Konu Temelli 1994 Ġlköğretim Müzik
programında her beceri için oluĢturulan hedefler ve hedef davranıĢlar, hedefin hangi
alanla ilgili olduğunu belirgin bir açıklıkla verirken, Etkinlik ağırlıklı programda bu
alanlar öğrenme alanları içinde ayrı bir dikkatle gözlenmektedir.
Bu durum; öğretmene, kısa zaman içinde farklı ölçme ve değerlendirme araçlarını
etkinlikle kullanabilme becerisini ve bunun için çok ayrı dikkat noktalarını
gerektirmektedir.
c) ―Etkinlik-Kazanım ağırlıklı ―Ġlköğretim Müzik Programında‖ Geleneksel Türk Halk,
Türk Sanat Müziği, Pop müzik ve ÇağdaĢ Çok Sesli Türk Müziği gibi müzik türleri
öngörülmekle birlikte (M.E.B., 2007) programın kılavuz ve çalıĢma kitaplarında, bu
müzik türlerini yansıtacak farklı eserlere ve özellikle Popüler Müzik ve Türk Sanat
Müziği eserlerine yeterince yer verilmemiĢtir. Eski program paralelinde hazırlanan farklı
ders kitaplarında müzik türlerini örneklendiren çok daha fazla örnekler mevcuttu. Bunun
nedeni yeni program için sadece bir kılavuz kitabın öngörülmüĢ olması nedeniyle kitabın
kapasitesinin veya kapsamının daha sınırlı tutulması, müzik türleri ile ilgili farklı
örneklerin tanıtımının müzik teknolojisi araçlarına bırakılmıĢ olması veya bir baĢka neden
olabilir.
Yeni programda popüler müziklerle ilgili kazanımlar öngörülmekle birlikte Öğretmen
Kılavuz Kitapları‘nda çok az popüler müzik eseri örneklendirilmiĢ ve mevcut olanlar da
ağırlıklı olarak yabancı ülkelerin popüler müzik örnekleri olarak ele alınmıĢlardır.
d) Müzik eğitim programlarının uygulanma Ģartlarındaki farklılıklar, programların
amaçlarına ulaĢmasında öğretmen açısından artan boyutlarda baskı oluĢturmuĢtur. Eski
programda yetersiz ders saati, yetersiz müzik dersi ortamı, yetersiz müzikal araç-gereç,
farklı öğretim yöntemleri vd. gibi nedenlerle daha merkezde olmak zorunda kalan
öğretmen, ülkemizin müzik eğitimi Ģartları açısından bakıldığında, ‗öğrenci merkezli‘
olarak desenlenen yeni programda da merkezde olmak durumundadır. Bu konuda
Türkmen; nedenlerini de açıklayarak ―yeni ilköğretim programı öğretmenlerden,
öğrencileri derste aktif kılarken aslında kendilerinin aktif olmalarını beklemektedir‖
demektedir. (Türkmen, 2009:192)
Kağıt üzerinde, olması gerektiği gibi duran ve ―ideal‖ i yansıtan Yapılandırmacı Program
Modeli‘nin, müzik eğitimi uygulamalarında hayati önem taĢıyan ve müzik eğitiminin
çıktıları üzerinde en çok etkili olan bazı prensipleri; ―öğrencilerin farklılıklarının ve nasıl
öğrendiklerinin dikkate alınması‖, ―öğrenme sürecinde önceki yaĢantılara önem veriyor
olması‖, ―öğrencinin sosyal bir çevre içinde öğrenmesi gerektiği anlayıĢını savunması‖dır.
Bu prensipler paralelindeki etkinliklerle ulaĢılacak kazanımların nitelikleri ve nicelikleri
sözkonusu programın baĢarısını tayin eden çok önemli unsurlardır. ġöyle ki;
1. Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkların ve onların nasıl öğrendiklerinin dikkate
alınması aĢamasında müzik öğretmenine çok önemli görevler düĢmektedir. Öğretmen‘in
çoklu zeka kuramına dönük araĢtırma ve değerlendirme faaliyetlerini ve farklı öğrenme
zekalarına sahip öğrenciler için farklı öğrenme yaĢantıları sağlayabilecek kapsamlı
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donanımlar edinmesi gerekmektedir. Öğretmen farklı öğrenciler için ne kadar farklı iĢlem
basamağı oluĢturabilirse ve o farklı etkinlikleri ölçüp değerlendirmek için ne kadar farklı
ve doğru ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanabilirse, o kadar çok öğrenciye
ulaĢabilir.
2. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, çarpık kentleĢme ve göç olgusunun değiĢtirmiĢ
olduğu sosyal yapıların yansıdığı sınıf ortamında, öğretmenin karĢısında çok farklı
toplumsal tabakalardan ve çok farklı kültürlerden öğrenciler bulunmaktadır. Bu anlamda
müzik öğretmeni, öğrenciler arasındaki farklılıkların bir baĢka boyutu ile karĢı karĢıya
gelmektedir. Özellikle farklı sosyal yapılardan gelen öğrencilerin müzik disiplini ile ilgili
ön öğrenmeleri ve hazırbulunuĢlukları arasında önemli farklar mevcuttur. Bazı öğrenciler
ilköğretim birinci kademedeki müzik derslerini hiç yapamamıĢ, bazıları sınıf öğretmeni
ile yapmıĢ, bazı öğrenciler müzik branĢ öğretmeni ile yapmıĢ olabilmektedirler.
Öğrenciler arasında temel müzik kültürünün kazanımları ile ilgili oldukça farklı seviyeler
sözkonusu olabilmektedir. Farklı öğrenme seviyelerindeki ve farklı ilgi ve ihtiyaçlardaki
öğrenciler için, farklı okul müzikleri ve farklı müzikal araç-gereçler
gerekecektir.Yapısalcı program modeli önceki yaĢantılardan hareket eden ve onlara önem
veren bir anlayıĢa temellenir. Böyle durumlarda öğretmenin süreç baĢı değerlendirmelerle
‗GiriĢ DavranıĢları‘nın biliĢsel, deviniĢsel ve duyuĢsal boyutlarını tespit etmesi ve
sınıfındaki etkinliklerin niteliğini ve niceliğini bu değerlendirmelere göre planlaması
gerekmektedir.
3. Yeni programda etkinliklerin niteliği ve niceliği ile ilgili tespitler büyük oranda
öğretmenlerin yönlendirmesi eĢliğinde öğrencilerin ön öğrenmelerine, ilgi ve ihtiyaçlarına
bırakılmıĢ ve öğretmenin bu etkinlikleri dikkatlice planlaması gerektiğine vurgu
yapılmıĢtır. (MEB, 2007) Burada yine öğretmenin öğrenci kadar ve hatta öğrenciden daha
fazla yaratıcı olması gerektiği gözlenebilmektedir. Öğretmenin öğrenci seviyesini doğru
tespit edebilmesi, etkinlikler esnasında sınıfı daha dikkatli yönetebilmesi, etkinlikleri
zaten çok kısıtlı olan ders saati içine sığdırabilmesi, ders kitabını destekleyecek
multimedya teknolojisini etkinlikle kullanabilmesi, dersini diğer disiplinlerle
iliĢkilendirebilecek donanımda olması, genel ve özel öğretim yöntemlerine hakim olması
(özellikle Orff, Kodaly, Dalcroze yöntemleri) ve özellikle Anadolu‘da oldukçu kısıtlı olan
ders dıĢı etkinlikler için gerekli sosyal çevre Ģartlarını sağlama becerisine sahip olabilmesi
gibi önemli konular, programın gerektirdiği öğretmen niteliklerinin önemli bir bölümünü
yansıtmaktadır.
Özetlenirse, yapısalcı program modelinin gerektirdiği öğrenci farklılıklarının ve nasıl
öğrendiklerinin dikkate alınması, öğrenme sürecinde önceki yaĢantılara önem veriyor
olması ve sosyal bir çevre içinde öğrenme etkinliklerinin sunulması gibi değiĢkenler,
programın can alıcı değiĢkenleridir.
Yeni programın uygulama sonuçları ile ilgili yeterince akademik çalıĢma yapılmamıĢ
olmasından dolayı, program kazanımlarının gerçekleĢmesini etkileyen olumsuz faktörlerin
olup olmadığı, eğer varsa, bu faktörlerin neler olduğu konusunda yeterli veri henüz
yoktur. Ancak yapılandırmacı programla birlikte, eski programların sonuçlarını olumsuz
olarak etkileyen ve günümüz açısından bakıldığında çokça da değiĢmemiĢ olan Ģartların
kesinlikle olumlu yönde değiĢtirilmesi gerçeği daha da ön plana çıkmıĢtır.
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2.Öğretmen GörüĢleri‟nden Elde Edilen Bulgular
Yeni müzik programı ile ilgili olarak, çoğunluğu Erzurum ilimiz ve ilçelerinde olmak
üzere, Ġstanbul, Ankara, Antalya, Konya, Trabzon, Artvin ve Kars illerimizde görev yapan
18 müzik öğretmenine bir görüĢme formu uygulanmıĢtır. Bulgular, örneklemin yetersiz
olması açısından daha sağlıklı genellemelere ulaĢmamızı engellese de, yine de bir fikir
vermesi açısından önemli görülmüĢtür. GörüĢmeden elde edilen bulgular aĢağıdaki
gibidir. (Form için Bkz. Ek )
a) Öğretmenlerin % 56‘sının okulunda özel müzik dersliği bulunmamaktadır.
b) Öğretmenlerin % 67‘sinin sınıfında yeterli müzik araç-gereç-donanım mevcut
değildir.
c) Öğretmenlerin % 78‘i Öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalıĢma kitabında kapsanan
okul müziklerinin etkinlikler için yeterli çeĢitliliği yansıtmadığını belirtmektedirler.
d) Öğretmenlerin % 100‘ü müzik ders saatlerinin, programın gerektirdiği etkinlikleri
gerçekleĢtirmek için yeterli olmadığını belirtmiĢlerdir.
e) Öğretmenlerin % 61‘i, ―Orff-Dalcroze-Kodally‖ gibi özel müzik öğretim yöntemleri
konusunda yeterli donanıma sahip olmadıklarını belirtmiĢlerdir.
f) Öğretmenlerin % 100‘ü, programla ilgili seminerler ve hizmet içi eğitimlerin yeterli
düzeyde olmadığını belirtmektedirler.
h) Müzik eğitimi ile ilgili sorunların programdan mı, yoksa programın uygulanma
Ģartlarından mı kaynakladığı yönündeki soruya; öğretmenlerin % 33‘ü programdan, %
22‘si uygulanma Ģartlarından, % 45‘i ise sorunların hem programdan, hem de programın
uygulanma Ģartlarından kaynaklandığını düĢünmektedirler.
ı) Öğretmenler, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemek aĢamasında farklı çalıĢmalar
içinde bulunmaktadırlar. Bazı öğretmenler dönem baĢı yaptıkları sözlü mülakatlarla,
bazıları süreç baĢı değerlendirmelerden daha ziyade süreç içinde öğrencileri
gözlemleyerek, bazı öğretmenler de okul zamanı içinde ve dıĢında düzenledikleri konser,
kurs, koro vb. faaliyetlere olan ilgiyi esas alarak ilgi ve ihtiyaç tespit etmektedirler.
i) Programın kendisinden ve uygulanma Ģartlarından kaynaklanan önemli problemlere
rağmen, öğretmenlerin %56‘sı, yeni programın kendilerine daha fazla sorumluluk ve
yük getirmediğini düĢünmektedirler. Öğretmenlerden bazıları bunun nedeninin,
programın öğrenci merkezli olarak hazırlanmasının kendilerini artı bir yükten kurtarması
ve ders iĢleme metodunun çocuklara daha fazla hitap etmesi olduğunu, bazıları bunun
nedenini; programın zaten kendileri açısından yetersiz görülmesi, önceki programdan çok
ta farklı olmaması ve bu nedenle kazanımların istenilen düzeyde olamayacağı Ģeklinde
ifade etmiĢlerdir. Öğretmenlerin % 44‘ lük bölümü de yeni programın kendilerine daha
fazla yük ve sorumluluk yüklediğini belirtmiĢler ve bazı öğretmenler bunun nedenini;
programın etkinlikler için gerekli olan ders öncesi hazırlık aĢamasının kapsamlı olmasına,
bazıları da öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları ile seviyelerinin program kazanımları açısından
dengesiz bir dağılım gösterdiğini ve bunun da öğretmene artı bir yük getirdiğini
belirtmiĢlerdir.
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
Özellikle ülkemizin eğitim sisteminde ortak standartların yakalanamamıĢ olması,
uygulanan herhangi bir programın ülkenin her tarafında aynı sonuçları vermesini mümkün
kılamamaktadır. Programdan ziyade, programın uygulanma koĢullarının aynı olmaması,
program hedeflerine ulaĢmada oldukça farklı sonuçlara sebep olmaktadır. Sosyo-kültürel
değiĢimler doğal olarak eğitim programlarındaki değiĢimleri de tetiklerken, program
geliĢtirme çalıĢmaları, sağlam olmayan altyapılara modern üstyapıların tesis edilmeye
çalıĢıldığı bir görüntüyü yansıtmaktadır. Eğitim sistemimizin program hazırlamadan
sorumlu birimleri, yeni bir programın uygulanması için diğer alt yapı yetersizliklerinin
çözümünün beklenemeyeceğini, program geliĢtirmenin dinamik bir süreç olmasından
dolayı, sorunların uygulama alanında, aynı anda çözülmeye çalıĢılmasının gerektiğini
belirtmektedirler. Programların uygulanma koĢulları ile ilgili bu kaotik durum müzik
eğitimi programlarında ve programların uygulanma Ģartlarında da kendisini
göstermektedir.
1. Bu çalıĢmaya konu olan 2007 tarihli Yapılandırmacı Müzik Eğitimi Programının
çağımızın zorunlu kıldığı, ‗Öğrenen‘i merkeze alan, O‘nun ilgi ve ihtiyaçlarından hareket
eden, öğrenmeyi etkinliklerle gerçekleĢtiren ve öğretmeni sadece etkinliklere yön veren
bir rehber konumuna taĢıyan anlayıĢla desenlendiğini görmekteyiz. Çünkü teknolojik
geliĢmeler, müzikal açıdan bakıldığında; bir bilgisayar, bir MP3 çalar, bir IPhone, bir
IPod, internet ve arama motorları ile, eğitimin öznesi olan öğrencileri, okul içindeki toplu
müzik eğitimi uygulamalarından daha fazla kuĢatmaktadır. Bir baĢka deyiĢle günümüzde
okul dıĢı öğrenmeler, okul içi öğrenmelerden çok daha etkin olmakta ve öğrenci bu
etkinlikleri tek baĢına gerçekleĢtirebilmektedir. Dolayısıyla günümüz modern eğitim
programları, bireyi mümkün olduğunca, yine tek baĢına merkeze alacak biçimde
desenlenmektedirler.
Ancak ―Yapılandırmacı Program‖ modeline; ülkemizin mevcut durumu açısından
bakıldığında Ģu söylenebilir. Yeni programın; yeterli ve verimli etkinliklerin yapılması
için daha kapsamlı fiziksel altyapı, çok daha geliĢmiĢ müziksel donanım (Müzik ders
kitapları, müzik enstrumanları, müzik teknolojisi vd.) çok daha fazla sayıda ve nitelikli
formasyonda müzik öğretmeni gerektirmesi, pekçok okulumuzda, yeni programın
eskisinden daha da etkisiz kalabileceği ihtimalini arttırmaktadır. Çünkü Konu-Hedef
ağırlıklı program modeli‘nde (eski program) temel olarak hedefler ve hedef davranıĢlar
daha net ve belirgin olduğu için, etkinliklere yeterli düzeyde dayalı olmasa da, temel
müzik kültürünün belli bir oranda oluĢturulması mümkün olabilmekteydi. Oysa yukarıda
sayılan nedenlerle etkinlik yapılamayan herhangi bir müzik sınıfında derslerin belirgin
amaçlardan uzak ve verimsiz geçmesi ihtimali yüksektir. ġüphesiz yeterli altyapılara
sahip müzik sınıfları için etkinlik ağırlıklı program modeli en uygun modeldir. Ancak bu
altyapılara sahip olamayan pek çok okulumuzun müzik öğretmenleri için bu durum çok
önemli açmazlara neden olabilir.
2. Günümüzde dünyamızın pek çok müzik coğrafyasında popüler müzikler ağırlıklarını
hissettirmektedirler. Ülkemizde de aynı durum sözkonusudur. Popüler müziklerin kolay
algılanabilir ritmleri, oynamaya, dans etmeye ve ritimlemeye uygun içerik, teknik ve ses

176

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

yapısı, kolay ezberlenebilir olması, her türlü konuya açık olabilmeleri gibi özellikleri,
temel müzik eğitimi süreçlerindeki bireyler için yeniden organize edilip, müzik eğitim
programlarında kapsamlı olarak yer almalıdırlar. Bu alan içinde sorun olarak algılanan
olgular varsa, bu sorunlar kaçarak değil, sorunun içine daha fazla girerek çözümlenebilir.
Bu nedenle yeni programlarımızda daha fazla popüler müzik örnekleri kapsanmalıdır.
3. Sosyo-kültürel değiĢimlerin müzik programlarına yansıması Ģüphesiz kaçınılmazdır.
Ancak bir eğitim programının görevi sadece kültürel değiĢimlere öncülük etmek değil, o
kültürü oluĢturan temel yapı taĢlarının da korunmasını sağlamaktır. Bu paralelde mevcut
müzik programında Geleneksel Türk Müziği‘ne ait eserler seçkin örnekleriyle
çoğaltılmalıdır. Özellikle Türk Sanat Müziği alanında okul müziğine dönük eserler
oldukça az sayıdadır ve mevcut eserler de okul kitaplarına yeterince yansıtılmamaktadır.
Aynı Ģekilde Türk Kültür Coğrafyası‘nı ve Türk duygu ve estetiğini yansıtan Türk Halk
Müziği‘mizin, çok daha karakteristik örnekleri, bu ders kitaplarına yansıtılmalıdır.
Mevcut eserler Türk Kültürü‘nü sağlıklı biçimde yansıtmaktan uzaktır.
4. Müzik öğretmenleri program kadar, programın uygulanma Ģartlarından kaynaklanan
zorluklardan da olumsuz yönde etkilenmektedirler. Program ne kadar üstün olursa olsun,
bu Ģartlar iyileĢtirilmedikçe hedeflenen kazanımlar tam anlamı ile oluĢamaz. Dolayısı ile
temel odaklanma alanı, müzik derslerinin gerektirdiği altyapıların eksiksiz olarak bir an
önce tamamlanması olmalıdır.
5. Müzik öğretmenliği lisans programı, ilköğretim programının gerektirdiği özel öğretim
yöntemleri (Orff, Kodally, Dalcroze) üzerinde daha fazla odaklanmalıdır.
6. ÇeĢitli eğitim seminerleri ile, özellikle özel öğretim yöntemleri, ilgi ve ihtiyaç tespitine
dönük süreç baĢı, süreç içi ve süreç sonu ölçme değerlendirme yöntemleri hakkında tüm
müzik öğretmenleri yeniden bilgilendirilmelidir.
Bu ve benzeri sorunların çözümü için; zaten değiĢik biçimlerde kendi çözüm yöntemlerini
geliĢtirmek durumunda olan müzik öğretmenlerine belli bir esneklik tanıyan farklı
programların kullanılması ve bu paralelde de altyapı eksikliği bulunan okullarımızda eski
ve yeni program modellerinin belli bir dönemi kapsayacak biçimde birarada
sürdürülebilmesi konusunda, daha töleranslı davranmak gerekmektedir.
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EK 1
MÜZĠK ÖĞRETMENLERĠ GÖRÜġME FORMU
Yönerge: Değerli Müzik Öğretmeni; ―Etkinlik-Kazanım‖ağırlıklı yeni müzik programıyla ilgili olan
bu çalıĢmanın yapıldığı okul ve öğretmen isimleri kesinlikle çalıĢmaya yansıtılmayacaktır.
Yardımlarınız için sonsuz teĢekkür ediyorum.
1. Okulunuzda Müzik Dersi‟ni yaptığınız özel bir sınıfınız var mı?
2. Okulunuzda veya varsa müzik sınıfınızda gerekli müzik etkinlikleri için yeterli müzik
enstrumanınız ve müzik araç-gereciniz var mı?
3. “Etkinlik-Kazanım” ağırlıklı program paralelinde hazırlanan müzik dersi öğretmen
kılavuz kitabındaki okul müzikleri, etkinlikler için yeterli çeĢitliliği yansıtıyor mu?
4. Müzik ders saatleri, “Etkinlik-Kazanım”ağırlıklı programın gerektirdiği etkinlikleri
gerçekleĢtirmek için yeterli midir?
5. “Etkinlik-Kazanım” ağırlıklı programda kapsanan “Orff-Dalcroze-Kodally” gibi özel
müzik öğretim yöntemleri ile ilgili yeterli donanıma sahip olduğunuzu düĢünüyor musunuz?
6. Öğrenci seviyeleri ve ilgi-ihtiyaçlarını belirlemek için gerekli iĢlemler konusunda sizlere
yeterli bilgilendirmelerin yapıldığını düĢünüyor musunuz?
7. Öğrenci seviyeleri ve ilgi-ihtiyaçlarını belirlemek için genellikle ne gibi çalıĢmalar
yapıyorsunuz? Kısaca belirtir misiniz?
8. “Etkinlik-Kazanım” ağırlıklı müzik programyla ilgili seminerler ve hizmet içi eğitimlerin
yeterli düzeyde olduğunu düĢünüyor musunuz?
9. Size göre müzik eğitimi ile ilgili sorunlar birincil olarak eğitim programlarından mı yoksa
programların uygulanma Ģartlarından mı kaynaklanmaktadır.?
10. Yeni programın müzik öğretmeni olarak sizlere daha fazla yük ve sorumluluk getirdiğini
düĢünüyor musunuz? Nedenini kısaca belirtir misiniz?
Not: Sayfanın arkasını kullanabilirsiniz. Lütfen gerekli gördüğünüz diğer fikirlerinizi de belirtiniz.
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AVUSTURYA VE TÜRKĠYE‟DEN TARĠHSEL ÖRNEKLERLE ULUSAL MÜZĠK
EĞĠTĠMĠNE KARġILAġTIRMALI BAKIġLAR
Can Aksel AKIN
Müzik eğitimi ulusal olmasına rağmen, evrensel değerlere göre düzenlenmiĢ olmalıdır.
BaĢarılı sistemler, tüm dünyada sınır tanımayarak yankı bulurken, Ulusal Müzik Eğitim
Sistemi‘nin bu örneklerden etkilenmemesi söz konusu değildir. Elbette Venezuela‘da
Simon Bolivar Gençlik Orkestrası ile yakalanan baĢarı birçok Avrupa ülkesinde ve
halklarında büyük beğeni ve heyecan ile takip edilmektedir. Orff Merkezleri, tüm
dünyadan müzik pedagogları tarafından ilgiyle takip edilmekte ve Orff Metodu
uygulanmaktadır.
GeliĢmiĢ bir Müzik Eğitim Sistemi‘ne sahip olan ülkelerde ve geliĢmiĢ bir Müzik Eğitim
Sistemi‘ne sahip olması arzulanan ülkemizde ortak bir soru akıllardadır. Müzik
eğitimcilerinin, müzik bilim araĢtırmacılarının, sanatçıların, kısmen aielelerin ve
öğrencilerin cevabıni aradıkları bu önemli soru; 21. yüzyılda müzik eğitiminin nasıl
olacağı sorusudur. Bu soruya uluslararası ve ulusal yanıtlar üretilmesi bugünden önem arz
etmektedir.
IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu‘nda da bu soruya çeĢitli açılardan
yaklaĢılacağından eminim. Özellikle politikacı ve yerel yöneticilerin ve bakanlık
çalıĢanlarının da bu soruya ilgi duyması gerekmektedir. GeliĢtirilen yeni projelerin
deneme, geliĢim ve uygulama alanına ihtiyacı vardır. Alman besteci Carl Orff‘un, Macar
besteci Zoltan Kodaly‘in, ve Japon (keman yapımcısı bir ailenin keman virtüözü oğlu)
Suzuki‘nin uygun ortam sağlanmadan bugün tüm dünyada uygulanan eğitim yöntemlerini
geliĢtirmiĢ olmalarının imkanı yoktur. Gustavo Dudamel‘in Simón Bolívar Gençlik
Senfoni Orkestrası‘nın ve El Sistema‘nın baĢarısı da aynı derecede Venezuela‘nın
baĢarısıdır.
Belki ‗okul‘ kelimesinin gerçek anlamı önemlidir. Yunanca anlamıyla okul bugünkü
içeriğinden uzak bir yerdedir. Yunancada Schola (okunuĢu Skola)‘ dan gelmektedir.
Ġlham, sakinlik, serbest zaman, bağımsız ruhani uğraĢ anlamındadır. 1 Ne yazık ki bugün
tüm dünyada okul yani ‗schola‘ rahatlık ve sakinlikle çağrıĢtırılan bir yer olmaktan
uzaklaĢmıĢtır.
Müzik eğitiminde kreĢ, anakolu, ilkokul, müzik kursları, müzik okulları, müzik liseleri,
konservatuvar ve müzik üniversitesine giden bir genel yolda öğrenciler bilgilendirilir.
Müzik eğitimcileri; amatör, profesyonel müzisyenleri ve müzikseverleri yetiĢtirme amacı
taĢımaktadırlar.
Endüstri toplumlarından bilgi toplumuna giden yolda ‗Sürekli Kendini GeliĢtirme‘ ilkesi
doğrultusunda ‗genel bilgiden giderek uzmanlaĢmaya gidilmesi‘ ilkesi insan hayatının en
önemli belirliyenlerindendir. Müzik yaparak çocukların, gençlerin ve yetiĢkinlerin sadece
müzik tüketicisi olarak değil, okuyucu ve icracı olarak da kendilerini ifade edebilmeleri,

1

Anselm Ernst, „Die Zukunftsfähige Musikschule―, (Geleceğe Uygun Müzik Okulu)
Musik Pädagogische Schriftenreihe Band 19., s.16, Nepomuk Musik Verlag, Aarau, 2006
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soluk almaları, sağlıklı bir toplum için sağlıklı bireyler olmaları son derece önemlidir.
Sosyal hayatta müzik etkinliklerinin yeri yadsınamaz ve gözardı edilemez.
Bugün, geliĢmiĢ bir müzik eğitim sistemine sahip Avusturya-Almanya-Ġsviçre‘deki
uygulamalardan özellikle Avusturya‘daki üç temel konudaki tartıĢma, uygulama ve
geliĢmelerden derlediklerimi sizlerle paylaĢmak istiyorum.
1. Vokal Müziğin Okullarda Kullanımı
2. Geleceğin Müzik Okulu
3. Müzik Eğitiminin Finansmanı
Müzik Eğitimi, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde kurulan kurumlar aracılığı ile
gerçekleĢtirilen,geliĢmiĢ bir Müzik Eğitimi Sistemi‘ne sahip olan Avusturya‘da üç ana
baĢlık altında hem Türkiye hem de farklı ülkeler için geçerli olabilecek tablolar sunmak
istiyorum.
Öncelikle müzik eğitiminin gerekliliği üzerinde sorularla konuya giriĢ yapacağım.
Müzik eğitiminin yapıldığı okullar neden önem taĢımaktadır? 21. yüzyılın endüstri ve
bilgi toplumlarında müzik yapma olgusu niye önem taĢımaktadır? Devletin ve yerel
yönetimlerin müzik eğitimine daha fazla katkı için ikna edilmesi neden gereklidir? Bu
sorulara hepimizin ortak yönleri de olan farklı cevaplar vereceğinden eminim. Ancak
toplumun ve sosyal hayatın müzik eğitiminden faydalandığını kesin bir Ģekilde
göstermek, bilimsel olarak tekrar tekrar ispatlamak bizlerin görevidir.
Süre darlığı nedeni ile üç baĢlıkta Avusturya ve Türkiye‘deki Müzik Sistemlerini
karĢılaĢtıracağım. Üniversitede müzik eğitimi, konservatuvar eğitimi, müzik okullarında
eğitim, yaz kurslarında müzik eğitimi araĢtırılması ve tartıĢılması gereken diğer
tablolardandır.
1. Tablo:
Vokal Müziğin Okullarda Kullanımı:
Avusturya‘da Müzik Eğitiminin EnstitüleĢmesi 1800‘lü yılların ortalarına dayanır. Bu
dönemde yaygın eğitim kurulmasına ve herkes için temel eğitimin zorunlu olması ile
beraber, okullarda ses eğitiminin öneminin farkına varılır. Seküler sistemin henüz hayat
bulmadığı bu dönemde her ders gününde eğitime bir dini Ģarkı söylenerek baĢlanıyor ve
bitiriliyordu. ġarkılar kulaktan, nota yazısı kullanılmadan öğrenilmekteydi.
Bugün hepimiz için doğal olan altı-yedi yaĢından itibaren çocukların okula baĢlamaları,
1800‘lü yıllarda hiç de normal değildi. MonarĢi‘nin çıkarmıĢ olduğu temel eğitim
zorunluluğuna rağmen, fakir kırsal toplum, düĢük de olsa okul ücretini ödeyemiyordu.
Yine bu dönemin öğretmenlerinde herhangi bir kalite Ģartı aranmıyordu. Terzi kalfaları
okullara öğretmen olarak atanabiliyordu. Neredeyse her öğretmenin ikinci hatta üçüncü
bir iĢi vardı. Bu dönemde çocuklar sınıflarında yaĢ farkı gözetmeden topluca eğitim
alıyorlardı. Teoloji fakültesini bitirmiĢ olmak, öğretmenlik için en uygun Ģart olarak
görülen bu dönemde üniversitelere herhangi bir lise eğitimi almadan girilebiliyordu. Bu
bilgileri de parantez içerisinde sunmak istiyorum. Çünkü Türkiye‘de bu dönemden kalma
uygulamalar karĢımıza çıkıyor. Terziler müzik öğretmenliği yapmıyor, ancak müzik
öğretmenleri birçok farklı iĢ yapmak durumunda bırakılabiliyor.
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1920‘li yıllara gelindiğinde, eğitim sisteminin ilkokul, ortaokul ve lise olarak
ĢekillendirilmiĢ olduğunu görüyoruz. Gençlerin ve çocukların Ģarkı söyleme ihtiyacı o
dönemki tabiri ile ‗Sokak ġarkıları‘ ve anne babalarından öğrendikleri Ģarkılar ile
karĢılanamadığı için, Sosyalist Gençlik ve günümüze göre çok kuvvetli olan ĠĢçi Hareketi
Gençliği‘nin birleĢmesi sonucu özgürlükçü, eĢitlik Ģarkıları dini melodilerin yerini
almıĢlardı. 1920‘li yılların kalkınma atağından sonra gelen 1930‘lu yıllardaki ekonomik
kriz ortamında, bu Ģarkların sözleri değiĢtirilerek Nasyonal Sosyalist yani Hitler
iktidarının Ģarkı repertuvarına talihsiz bir Ģekilde dönüĢtürülmüĢtür. Avusturya‘nın 1933
yılında Almanya ile birleĢiminin ardından sosyalist Ģarkılar burada da sağcı marĢlara
dönüĢmüĢtür.
2. Dünya SavaĢı sonrasında önemli bir dönüĢüm yaĢanır. 1950‘li yıllardan itibaren Beatles
fırtınası ile birlikte, gençlerin müzik eğitiminde popüler ve caz müziklerinin kullanımı
baĢlamıĢtır.
Günümüzde müzik derslerinde tüm seviyelerde ve yaĢ guruplarında klasik müziğin yanı
sıra, etnik müzikler, pop müzik, caz müziği, dans, vs. (ritm ağırlıklı müzikler, rap müziği)
eğitimde kullanılmaktadır.
Bu konuda hemen bir sorun ortaya çıkıyor, o da müzik öğretmenlerinin her zaman yeni
akımları takip edecek fırsat bulamamaları, ya da bunlara giriĢ yapacak bağlantı noktasını
kurmasında ve kaynak bulmada çektikleri zorluklardır.
Türkiye‘de olanları daha kısa özetlersek:
1800 lü yıllarda eğitim: Medreselerde, usta-çırak iliĢkisi ile devam ettirilen bir yapı var.
Cumhuriyetin kuruluĢundan itibaren devlet tarafından öğretmenlere özel
gösterilmiĢtir. Zorunlu müzik dersleri bu dönemden itibaren hayata geçirilmiĢtir.

ilgi

Türkiye‘nin en büyük problemlerinden biri nüfus baĢına düĢen müzik okulu sayısının
azlığıdır. Müzik zevkini genç yaĢta aĢılayamazsanız o zevkin bir daha yerleĢmesi çok
zordur. Bu konu araĢtırmalarla ıspatlanmıĢtır.
Endüstri toplumunun geliĢmesi ile birlikte müzik dersleri daha da önem kazanmıĢtır. 19.
Yüzyıl baĢında az olan iyi örnekler yaygınlaĢtırılmaya baĢlamıĢtır. Bir gezginin
anılarından 19. Yüzyıl‘da Leipzig‘deki okul müziğinden o dönem için çok iyi bir örnek
tablo sunmak istiyorum. O dönemde Leipzig‘de bulunan Amerikalı müzik pedagogu
Lowell Mason (1792-1872) Thomas Okul Korosu hakkındaki gözlemlerini Ģu Ģekilde
tasvir etmiĢtir. 26.3.1852 tarihli mektubundan bir kesit sunuyorum. 2
―Yaklaşık 50 koristten oluşan Thomas Okulu ve Thomas Kilisesi korosu söyledi: Soprano
ve Alto seslerinde erkek çocukları vardı. Eşliksiz olarak söylediler. (...) Bizim için
Amerika‘da hiç tanınmamış derecede zor bir koro müziğini seslendirdiler. (...) Hiçbir
zaman böyle kendini vererek müzik yapıldığına tanık olmamıştım. (...) Tüm koristler
fiziksel ve ruhani güçlerini müziğin canlandırılması için ortaya koymaktaydılar.

2

Wilfrid Gruhn, „Geschichte der Musikerziehung―, (Müzik Eğitimi Tarihi), s.31,
Wolkeverlag, Hofheim, 2003
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Korist öğrencilerin seslerine tamamen hakim oldukları görülüyordu tıpkı tuşlarda çalan
bir piyanist ya da yayına hakim bir kemancı kadar kendilerinden emindiler. Özensizliğin,
dikkatsizliğin, aptalca hafifliğin, (...) bu koroda yeri yoktu (...).‖
Günümüzde Viyana‘da yeni bir popülerlikle geliĢtirilen eski bir uygulama: ‗Singschule‘
yani ġarkı Okulu ile ilgilidir. Aslında yıllardır Türkiye de çeĢitli dönemlerde
yaygınlaĢtırılması çalıĢılan projenin bir benzeri Kız Çocukları Korosu, Erkek Çocukları
Korosu, Karma Gençlik Korosu olarak neredeyse Viyana‘daki 23 Halk Eğitim
Merkezinin tamamında eğitim veren korolardır. Bu uygulama Türkiye‘de baĢta babam
Cenan Akın olmak üzere birçok besteci, sanatçı tarafından on yıllarca teĢvik edilmiĢtir.
Halen nüfusa göre koro ve temel ses eğitimi almıĢ nüfus sayısı Türkiye‘de çok düĢüktür.
Bu konuda sürekliliği olan bir politika gerekmektedir.
2. KarĢılaĢtırma
Müzik Okullarının felsefesi ve iĢlevleri:
Müzik okullarının Avusturya/Almanya ve Ġsviçre‘deki tartıĢmalar ıĢığında geliĢtirilmesi
gereken yön olarak:
Klasik müziğin yanı sıra, yerel müzik kültürlerinin öğretilmesi, toplu müzik yapma
kültürünün verilmesi, yetenekli öğrencilerin teĢvik edilmesi, genel müzik eğitimi
bulunmaktadır.
Müzik Okullarının hitap ettiği kesim:
Çocuk ve gençlerin yanı sıra yetiĢkinler/emekliler için müzik okulunun kapısının açılması
söz konusu olacaktır. Göçmenler ve özürlüler ayrıca teĢvik edileceklerdir.
Küçük çocukların müzik eğitimine kreĢler dıĢında da baĢlamalarının yaygınlaĢtırılması
sağlanacaktır.
21. yüzyılın müzik okulunda çalgı ve ses eğitimiverilecek, her türden müzik yapılacak,
kurslar/projeler desteklenecek, toplu derslerin sayısı daha da artırılacaktır. Orkestralar,
çeĢitli dernekler, müzeler, yerel yönetimler, vakıflar, kreĢ ve anaokulları, diğer okullar,
üniversiteler (bu liste daha da uzatılabilir) ile iĢbirlikleri daha da önem kazanacaktır.
Geleceğin müzik okulu, normal okulların yanında eĢ zamanlı olarak devam edilen bir
yapıyı oluĢturmaktadır. Bu yeni müzik okullarında müzik eğitimi okul öncesi, ilkokul, lise
ve üniversite/konservatuvara hazırlık aĢamalarından oluĢacaktır.
3.KarĢılaĢtırma
Sistemin finansmanı hakkında:
Avusturya‘da devlet, Eğitim Sisteminin bir parçası olarak müzik eğitimini otonom bir
yapı içerisinde yürütmektedir. Eğitim devletin asli görevlerindendir. Türkiye‘de de müzik
eğitimi öncelikle bu alanın da sosyal devlet ilkesi içinde ele alınmalıdır. Kaliteli bir müzik
eğitiminin toplum için ödenebilir olması gerekmektedir. Bu konuda atılması gereken
birçok adım olduğu açıktır.
Sonuç:
GeliĢmiĢ bir Müzik Okulu Sistemi‘nin Türkiye‘ye kazançlarını kısaca anlatarak müzik
eğitiminin niteliğinin yükseltilmesindeki önemi vurgulamak istedim. Gelecek yıllarda
bakanlık ve üniversitelerin gelistirecekleri pilot projeleriyle daha fazla destek ve
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motivasyon sağlanarak müzik eğitimcilerinin zor çalıĢma Ģartlarında bile geliĢmiĢ bir
müzik okulu sistemine ulaĢılabilinir.
21. Yüzyıl için geç kalınmıĢ değildir, Ģüphesiz yapılacak çok iĢ vardır. Bu geliĢmeleri
yapabilmek için zamanında Goethe‘yi görevlendirebilen politik bilince bugün de ihtiyaç
duyulmaktadır. Müzik pedagogları, araĢtırmacıları ve sanatçıları olarak Türkiye‘de yeterli
birikim bulunmaktadır.
KAYNAKLAR
Wilfrid Gruhn, „Geschichte der Musikerziehung―, (Müzik Eğitimi Tarihi), Wolkeverlag,
Hofheim, 2003
Anselm Ernst, „Die Zukunftsfähige Musikschule―, (Geleceğe Uygun Müzik Okulu)
Musik Pädagogische Schriftenreihe Band 19., Nepomuk Musik Verlag, Aarau, 2006
Geschichte der Musikpädagogik, Handbuch der Musikpädagogik 1 (Müzik Pedagojisi El
Kitabı, Bärenreiter, Kassel, 1986
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EĞĠTĠM FAKÜLTELERĠ BÜNYESĠNDE VERĠLEN MÜZĠK DERSLERĠ
Yrd. Doç. Dr. Cengiz ġENGÜL, Atatürk Üniversitesi
Özet
Türkiye‘de öğretmen ihtiyacı, üniversiteler bünyesinde kurulan Eğitim Fakülteleri
tarafından yürütülmektedir. Eğitim Fakülteleri bünyesinde, 11 bölüm ve 33 ana bilim
dalı bulunmaktadır. Mesleki müzik eğitimi veren, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı dışında;
Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi, Beden Eğitimi ve Spor, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
Zihin Engelliler ve Üstün Zekâlılar Ana Bilim Dallarında ―Müzik‖ dersi bulunmaktadır.
Müzik eğitimi ile ilgili konuların, disiplinler arası çalışmaları sağlamak ve uygun olan
diğer ana bilim dallarında da ―Müzik‖ derslerinin olması için, var olan müzik derslerinin
program ve kredi saat yönünden incelenmesi ve sayılarının belirlenmesi gerekmektedir.
GĠRĠġ
―Türkiye, öğretmen yetiĢtirme sistemi bakımından köklü bir geleneğe sahip ülkeler
arasındadır. 16 Mart 1848‘de baĢlayıp, daha sonraki yıllarda Ģekillenen yapısıyla,
Cumhuriyet yönetimine devrolan bu deneyim, Cumhuriyet döneminde eğitimin laik ve
bilimsel eksene oturtulmasıyla daha da zenginleĢmiĢ, özellikle Cumhuriyetin ilk
yıllarında, baĢkaca ülkelere örnek olabilecek birbirinden özgün modeller bulunmuĢtur.‖
(Teziç,2007). ―Öğretmen yetiĢtirme açısından 1923‘den günümüze uzanan döneme göz
attığımızda, 1923-1946 döneminde, eğitimin öteki alanlarında olduğu gibi, öğretmen
yetiĢtirme alanında da büyük baĢarılara imza atıldığı dikkati çekmektedir. Bu anlamda ilk
önemli adım, Cumhuriyetten önce varolan ―Öğretmen Okulları‖ ve ―Yüksek Öğretmen
Okulu‖nun, Öğretim Birliği Yasasına ve Cumhuriyetin eğitim ilkelerine göre yeniden
yapılandırılarak geliĢtirilmesi olmuĢtur. Ortaokullara öğretmen yetiĢtirmek üzere kurulan
―Gazi Eğitim Enstitüsü, daha sonra açılacak ―Eğitim Enstitüleri‖ için yeni bir öğretmen
yetiĢtirme modeli olarak tanınmaktadır. Köye öğretmen yetiĢtirilmesi, Cumhuriyetin
öncelikli hedefleri arasında gelmiĢtir. Bu amaca yönelik olarak açılan ―Köy Öğretmen
Okulları‖, ―Köy Eğitmen Kursları‖ ile baĢlayan model arayıĢları, özgün yapısıyla ―Köy
Enstitüleri‖ modelini ortaya çıkarmıĢtır. Eğitimde ve öğretmen yetiĢtirmede,
Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleĢtirilen baĢarıda en büyük etken, Cumhuriyetin
Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk‘ün eğitime ve öğretmene verdiği önem
olmuĢtur. Bir baĢka etken de Türkiye‘nin o dönemde, Mustafa Necati, Hasan Âli Yücel ve
Ġsmail Hakkı Tonguç gibi eğitimcilere sahip olmasıdır. Öğretmen yetiĢtirme açısından, 85
yıllık Cumhuriyet döneminde bazı önemli kilometre taĢları bulunmaktadır. Bunlardan biri
de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan öğretmen yetiĢtiren kurumların, 1982‘de
üniversite bünyesine alınması kararıdır. ―Eğitim Fakültesi‖ adı ile üniversite bünyesinde
yer alan bu yeni öğretmen yetiĢtirme modelinin üzerinden 25 yıl geçmiĢtir. Bu dönemde
dikkati çeken en önemli geliĢme, 1997 yılında gerçekleĢtirilen ―Eğitim Fakültelerinde
Yeniden Yapılanma‖ çalıĢmasıdır. Eğitim fakültelerinde yapılanma ile ilgili ikinci
çalıĢma, 2006 yılında baĢlatılmıĢtır. Bu çalıĢma kapsamında, öğretmen yetiĢtirme
programları, uygulayıcılardan gelen talepler doğrultusunda ve paydaĢların da katkılarıyla
güncelleĢtirilmiĢ, programlara bazı esneklikler getirilmiĢtir. Aynı kapsamdaki düzenleme
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ile öğretmen eğitiminde, 1997 programlarının zayıf kalan genel kültür boyutu
zenginleĢtirilmiĢ, geçmiĢ yıllardaki uygulamanın ıĢığında, yapılanma ile ilgili bazı yeni
düzenlemelere gidilmiĢtir.‖ (EĢme,2007)
Cumhuriyetin baĢlangıcından günümüze Türkiye‘nin hem eğitim hem de öğretmen
yetiĢtirme politikalarına yön veren iki temel giriĢimden söz edilebilir. Bunlar; millî eğitim
Ģûraları ve kalkınma planlarıdır. Her iki giriĢim ve bunlar sonucunda oluĢturulan
politikalar ve ortaya konan belgeler tarihsel geliĢim içerisinde öğretmen yetiĢtirme
politika ve uygulamalarını etkilemiĢtir. (YÖK, 2007)
Türkiye‘de öğretmen ihtiyacı, üniversiteler bünyesinde kurulan Eğitim Fakülteleri
tarafından yürütülmektedir. 1982 yılında Eğitim Enstitüleri‘nin Eğitim Fakültelerine
dönüĢtürülmesi ile yapılan yapılandırma süreci, 1997 ve 2006 yıllarında da devam
etmiĢtir. 2006 yılında yapılan çalıĢma kapsamında, öğretmen yetiĢtirme programları Ģu
Ģekilde oluĢturulmuĢtur.
Tablo 1: Eğitim Fakültelerinin 2006-2007 Öğretim Yılı, Bölüm, Anabilim Dalı ve
Program Tablosu
BÖLÜM

ANABĠLĠM DALI
1.1 Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı
1.2 Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

1.
ĠLKÖĞRETĠM
BÖLÜMÜ

1.3 Fen Bilgisi Anabilim Dalı
1.4 Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
1.5 Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.Dalı

2. TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ
BÖLÜMÜ

2.1 Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
3.1 Ġngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
3.2 Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

3. YABANCI DĠLLER
EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ

3.3 Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
3.4 Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
3.5 Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı

4.
GÜZEL
SANATLAR
EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ

4.1 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

5. BEDEN EĞĠTĠMĠ
ve SPOR BÖLÜMÜ

5.1 Beden Eğitimi ve Spor Anabilim
Dalı

6. ÖZEL
BÖLÜMÜ

6.1 ĠĢitme Engelliler Eğitimi Ana B.D.

EĞĠTĠM

4.2 Resim-ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı

6.2 Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim
Dalı

PROGRAMLAR
Okulöncesi
Öğretmenliği
Programı
Sınıf Öğretmenliği Programı
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Programı
Ġlköğretim
Matematik
Öğretmenliği Prog.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Programı
Türkçe
Programı
Ġngilizce
Programı
Almanca
Programı
Fransızca
Programı
Arapça
Programı
Japonca
Programı
Müzik
Programı
Resim-ĠĢ
Programı

Öğretmenliği
Öğretmenliği
Öğretmenliği
Öğretmenliği
Öğretmenliği
Öğretmenliği
Öğretmenliği
Öğretmenliği

Beden Eğitimi
Öğretmenliği

ve

Spor

ĠĢitme
Engelliler
Öğretmenliği Programı
Zihin
Engelliler
Öğretmenliği Programı
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6.3 Görme Engelliler Eğitimi Ana B.D.
6.4 Çok Engelliler Eğitimi Ana B.D.
6.5 Üstün Zekâlılar Eğitimi Ana B.D.
7.
EĞĠTĠM
BĠLĠMLERĠ
BÖLÜMÜ

8. BĠLGĠSAYAR VE
ÖĞRETĠM
TEKNOLOJĠLERĠ
EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ
9. ORTAÖĞRETĠM
FEN
VE
MATEMATĠK
ALANLAR EĞĠTĠMĠ
BÖLÜMÜ

7.1 Eğitim Yönetimi, TeftiĢi,Planlaması
ve Ekonomisi Anabilim Dalı
7.2 Eğitim Prog. ve Öğretimi Ana B.D.
7.3 Eğitimde Ölçme ve Değer. Ana B.D.
7.4 Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana
B.D.
8.1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Anabilim Dalı
9.1 Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
9.2 Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
9.3 Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
9.4 Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
10.1 Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

10.ORTAÖĞRETĠM
SOSYAL ALANLAR
EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ

10.2 Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı
10.3 Felsefe Grubu Eğitimi Ana B.D.
10.4 Türk Dili ve Edebi. Eğt. Ana B.D.

11. DĠN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK BĠLGĠSĠ
EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ

11.1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Eğitimi Bölümü

Görme
Engelliler
Öğretmenliği Programı
Çok Engelliler Öğretmenliği
Programı
Üstün
Zekâlılar
Öğretmenliği Programı

Rehberlik ve Psikolojik
DanıĢmanlık Prog.
Bilgisayar
ve
Öğretim
Teknolojileri
Öğretmenliği Programı
Matematik
Öğretmenliği
Programı
Fizik Öğretmenliği Programı
Kimya
Öğretmenliği
Programı
Biyoloji
Öğretmenliği
Programı
Tarih
Öğretmenliği
Programı
Coğrafya
Öğretmenliği
Programı
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Programı
Türk Dili ve Edebiyatı
Öğret. Programı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği Programı

Eğitim Fakülteleri bünyesinde, 11 bölüm ve 33 ana bilim dalı bulunmaktadır. Mesleki
müzik eğitimi veren Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı dıĢında; Sınıf Öğretmenliği, Okul
Öncesi, Beden Eğitimi ve Spor, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Zihin Engelliler ve Üstün
Zekâlılar Ana Bilim Dallarında ―Müzik‖ dersi bulunmaktadır. Müzik eğitimi ile ilgili
konuların, disiplinler arası çalıĢmaları sağlamak ve uygun olan diğer ana bilim dallarında
da ―Müzik‖ derslerinin olması için, var olan müzik derslerinin program ve kredi saat
yönünden incelenmesi ve sayılarının belirlenmesi gerekmektedir.
BULGULAR ve YORUM
Türkiye‘de, Yükseköğretim Kurumu‘na (YÖK) bağlı 71 tane Eğitim Fakültesi, 1 tane de
Eğitim Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır. 71 Eğitim Fakültesi‘nin 64‘ü devlet, 7‘si vakıf
üniversiteleri bünyesindedir.
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Tablo 2: 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı YÖK‟e Bağlı Üniversitelerin Eğitim
Fakültelerinde Müzik Dersi alan Öğrenci Sayılarının Dağılımı
MÜZĠK
EĞĠTĠMĠ
ÖĞRT.

SINIF ÖĞRT.

OKUL ÖNCESĠ
ÖĞRT.

DĠN KÜL. VE
AHL.BĠL.ÖĞRT.

BEDEN EĞĠT.
ÖĞRT..

I.Öğrt.

II.Öğrt.

I.Öğrt.

I.Öğrt.

II.Öğrt.

I.Öğrt.

85

85

55

105

105

45

85

85

50

AFYON KOCATEPE

75

75

55

55

AĞRI
ÇEÇEN

100

100

85

85

85

85

50

AHĠ EVRAN

95

95

45

AKDENĠZ

75

75

75

AKSARAY

45

AMASYA

95

95

45

ANADOLU

95

ÜNĠVERSĠTE ADI

I.Öğrt.

ABANT
BAYSAL

ĠZZET

30

ADIYAMAN
ADNAN MENDERES

30

ĠBRAHĠM

II.Öğrt.

II.Öğrt.

75
40

55

ANADOLU
(ACIKÖĞRT.)

2000

ANKARA

75

ARTVĠN ÇORUH

65

65

30

100

100

55

40

55

55

45

ATATÜRK
K.K.E.F.

/

BALIKESĠR
NECATĠBEY

/

BAġKENT

40

BAYBURT

85

65

70

55

90

90

50

50

80

80

44

50
85

BOĞAZĠÇĠ

55

CELAL BAYAR
CUMHURĠYET
ÇANAKKALE
MART

18

100

100

30

100

100

100

100

30

95

95

55

55

100

100

45

45

80

80

60

ÇUKUROVA
DĠCLE
GÖKALP
DOKUZ
/BUCA

II.Öğrt.

/ZĠYA
EYLÜL

80

100

100

95

95

DUMLUPINAR

55

55

35

35

EGE

55

55

55

ERCĠYES

65

ERZĠNCAN

30

30

ESKĠġEHĠR
OSMANGAZĠ
FIRAT
GAZĠ

50

GAZĠANTEP
GAZĠOSMANPAġA

65

65

90

150

150

55

55

55

55

55

110

110

80

40

70

70

50

80

55
95

95

140

140

HACETTEPE

120

HAKKARĠ

25

25

50
40

HARRAN

40

40

ĠNÖNÜ

30

85

75
75

85

55

ĠSTANBUL AYDIN

124

ĠSTANBUL
/H.A.YÜCEL

50

KAFKAS

85

85

45

120

120

100

KASTAMONU

90

50

GĠRESUN

KARAD.TEKNĠK
/FATĠH

80

50

120

80

80

100
70

100

65
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KIRIKKALE

90

90

KĠLĠS7Aralık/Muallim
R.

55

55

55

KOCAELĠ

45

45

55

MALTEPE

40
50

44

MARMARA
/ATATÜRK

50

100

100

100

100

M.A.ERSOY

30

120

120

45

45

55

55

45

45

75

75

55

100

100

MERSĠN
MUĞLA

30

MUSTAFA KEMAL
MUġ ALPARSLAN
NĠĞDE
19 MAYIS
ORTA
TEKNĠK

85
30

95

30

100

45
100

DOĞU

PAMUKKALE

65

65

30

120

120

120

120

85

85

SAKARYA

55

55

45

45

120

120

55

SĠĠRT

85

85

SĠNOP

75

/Ahmet

40

40

80

80

110

110

80

80

75

55

30

100

100

55

55

ULUDAĞ

40

110

110

45

45

55

55

75

75

55

UġAK
30

ZĠRVE

40
90

TRAKYA

100. YIL

110

50

RĠZE
SELÇUK
KeleĢoğlu

50

90

70

75
40

60

ZONGULDAK
K.ERE.

90

90

45

45

TOPLAM BÖLÜM

23

64

49

49

20

23

14

8

TOPLAM
ÖĞRENCĠ

785

5439

4345

4874

1310

1665

1085

369

Tablo 2‘de de görüldüğü üzere, Eğitim Fakülteleri bünyesinde müzik dersi bulunan
toplam 7 Ana Bilim Dalı bulunmaktadır. Bu Ana Bilim Dallarının Türkiye ‗deki toplam
sayısı 183, toplam öğrenci sayısı ise 21264‘tür.
Tablo 3: Eğitim Fakültelerinde Müzik Dersi Olan Bölüm ve Öğrenci Sayıları
Bölüm Adı

Bölüm Sayısı

Toplam Öğrenci

Müzik Öğretmenliği

23

785

Sınıf Öğretmenliği

64

9784

Okul Öncesi Öğretmenliği

49

6184

Din. Kül. ve Ahl. Bil.Öğrt.

23

2750

Beden Eğit. Öğretmenliği

8

369

Zihin Engelliler Öğretmenliği

14

1053

Üstün Zekâlılar Öğretmenliği
Toplam 7 Ana Bilim Dalı

2

73

183

21264

Tablo 3‘te de görüldüğü üzere, Eğitim Fakülteleri bünyesinde ―Müzik‖ dersi toplam 7 ana
bilim dalında bulunmaktadır. Müzik öğretmenliği ana bilim dalı, öğrenci sayıları
bakımından 5. sırada yer almaktadır.
Tablo 4: Eğitim Fakülteleri Bünyesinde Verilen Müzik Derslerinin Dönem,
Uygulama Durumu ve Kredi Saati
Bölüm Adı

Dönem

Sınıf Öğretmenliği

III

Uygulama
Durumu
Alan

Kredi
T-U-K
1-2-2 (3 saat)
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IV
V
VI
III
V

Alan
Alan
Alan
Gen. Kül.
Alan

Beden Eğit. Öğretmenliği

II

Gen. Kül.

Zihin Engelliler Öğretmenliği

V

Alan

Üstün Zekâlılar Öğretmenliği

IV

Alan

Okul Öncesi Öğretmenliği
Din. Kül. ve Ahl. Bil.Öğrt.

1-2-2
1-2-2
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-2-2

(3 saat)
(3 saat)
(4 saat)
(3 saat)
(3 saat)
(3 saat)

3-0-3 (3 saat)
1-2-2 (3 saat)

Tablo 4‘te de görüldüğü üzere; Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında, III. dönemde yer
alan dersin ismi ―Müzik‖, 3 saatlik ―Alan‖ dersi, IV. dönemdeki dersin ismi ―Müzik
Öğretimi‖, 3 saat ―Alan‖ dersi olarak yer almaktadır.
Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında, V. dönemde yer alan dersin ismi ―Müzik
Eğitimi‖, 3 saatlik ―Alan‖ dersi, VI. dönemde yer alan dersin ismi ―Müzik Eğitimi‖,4
saatlik ―Alan‖ dersi olarak yer almaktadır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında, III. dönemde yer alan
dersin ismi ―Müzik ‖, 3 saatlik ―Genel Kültür‖ dersi olarak, V. dönemde yer alan dersin
ismi ―Türk Din Müziği ‖, 3 saatlik ―Alan‖ dersi olarak yer almaktadır.
Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında, II. dönemde yer alan dersin ismi ―Genel
Müzik Eğitimi‖, 3 saatlik ―Genel Kültür‖ dersi olarak yer almaktadır.
Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında, V. dönemde yer alan dersin ismi
―Zihin Engellilere Oyun ve ġarkı Öğretimi‖, 3 saatlik ―Alan‖ dersi olarak yer almaktadır.
Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Ana Bilim Dalında, IV. dönemde yer alan dersin ismi
―Üstün Zekâlı ve Yeteneklilere Müzik Öğretimi‖, 3 saatlik ―Alan‖ dersi olarak yer
almaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Eğitim Fakülteleri bünyesinde, 11 bölüm ve 33 ana bilim dalı bulunmaktadır. Müzik
eğitimi ana bilim dalı dıĢında 6 ana bilim dalında ―Müzik‖ dersi bulunmaktadır. Bunlar:
Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi, Beden Eğitimi ve Spor, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
Zihin Engelliler ve Üstün Zekâlılar Ana Bilim Dalları‘dır.
Müzik eğitimi ile ilgili konuların, disiplinler arası çalıĢmalar ile daha verimli hale
dönüĢtürebilmek için, eğitim fakültesi bünyesinde var olan 33 ana bilim dalı içerisinde
uygun olan ana bilim dallarında ―Müzik‖ dersinin ―alan‖ veya ―genel kültür‖ dersi olarak
yer alması, öğretmenlik mesleği açısından da verimli olacağı düĢünülmektedir.
Örneğin, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Resim-ĠĢ Eğitimi, Eğitimde Psikolojik
Hizmetler, Felsefe Grubu Eğitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dallarında
―Müzik‖ dersi yer alabilir.
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalında, dilin öğreniminde müziğin etkisi
isimli kitapların yer aldığı bilinmektedir.
Diğer alanlar ile ilgili ―müzik‖ derslerinin ―uygulama durumu‖ ve ―kredi saatleri‖,
oluĢturulacak komisyonlarca ve ilgili alan uzmanlarının görüĢü alınarak ders isimleri ve
dönemleri belirlenebilir.
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Eğitim Fakültelerinin bünyesinde bulunan Ana Bilim Dallarında, müziğin, çocuğun
geliĢimine etkileri olan dil geliĢimi, bedensel, psikomotor ve sosyal geliĢimi göz önünde
bulundurularak, öğretmen adaylarının bu kapsamda genel kültür olarak geliĢtirilmeleri,
çocukların eğitimlerine katkıda faydalı olacağı düĢünülmektedir.
KAYNAKLAR
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MÜZĠKTE TEKNOLOJĠK SÜREÇ ve SÜREÇTEKĠ DEĞĠġĠMĠYLE MÜZĠK
TEKNOLOJĠSĠ EĞĠTĠMĠ
Doç. Dr. Cihan IġIKHAN, Dokuz Eylül Üniversitesi

MÜZĠKTE TEKNOLOJĠK SÜREÇ
Latin Ģair Ovidius‘un masalında Echo‘nun sesini dağlara kaydetmesini, Ġ.Ö 4.yy‘da
Plato‘nun suyla çalıĢan ve saat baĢlarında bir ezgi çaldığı söylenen mekanik çalgısını,
13.yy.‘da KeĢiĢ Magnus‘un insan sesi çıkartabilen makinesini (Ünlü 2004: 27) ve tüm
bunlara ek olarak, daha gerçekçi ve nispeten bir o kadar yakın tarihe sahip örnek olan
Theobald Boehm‘ün üfleme çalgıya mekanik bir kapakçık takmasını bir tarafa bırakacak
olursak; müzik teknolojisinin baĢlangıcı kesin bir ifadeyle ses kaydı üzerine yapılan ilk
çalıĢmalarla, yani 19.yy sonlarında Martinville, Bell ve Edison ile baĢlar. Bu baĢlangıç
üzerine kurulan müzik teknolojisi her geçen yıl toplumsal etkileriyle öyle bir endüstriyel
süreç izlemiĢtir ki, kayıt yapabilen ilk aygıt olan fonotograf ile günümüz iĢletim sistemine
dayalı profesyonel donanımlar arasında ancak tüketim miktarı kadar fark yaratmıĢtır.
Dolayısıyla bu süre içinde üretilen ve hedefi tüketici endeksli tüm kayıtlar ve kayıt
donanımları, önceleri mekanik ancak sonraları giderek elektrik-elektronik geliĢimleriyle
çizgisel ama bir o kadar da popüler bir süreci oluĢturur. Örneğin sürecin baĢını oluĢturan
fonotograf, 1860‘lı yılların baĢında Fransız mucit Édouard-Léon Scott de Martinville
tarafından geliĢtirilen dünyada bilinen ilk ses kayıt aygıtıdır. 2008 yılının Mart ayında ses
tarihçi David Giovanni tarafından gün yüzüne çıkarılan bu aygıttaki ilk kayıtta, ―Au Clair
de la Lune‖ adlı parçanın on saniyelik seslendiriliĢi bulunmaktadır1.
Fonotograf sonrası sırasıyla fonograf, grafofon ve gramofon ile geliĢimini sürdüren kayıt
endüstrisi ve dolayısıyla müzik teknolojisinde, çalgıları kayıt altına alabilmek için doğal
olarak önceleri mekanik imkânlardan yararlanır. Kayıt sırasında ses kaynağının önüne
yerleĢtirilen huni, titreĢimleri diyafram ve iğne yardımıyla mekanik olarak silindire
çizitler. Önceleri teknik yetersizlikler ve maliyet nedeniyle ―tek kaynak-tek kayıt (vokalfonograf veya piyano-fonograf)‖ ilkesiyle ve ġekil 1‘de gösterilen basit bir teknikle
yapılan kayıtlar, sonraları çok kaynak-çok kayıt olarak karĢımıza çıkar. Böylece özellikle
müzik-eğlence ortamlarının yaygınlaĢtığı kentlerde ses kayıt stüdyoları giderek
çoğalmaya baĢlar.

1

David Giovanni, "First Sounds Initiatives", Conference Recordings, 42nd Annual
Conference of the Association for Recorded Sound Collections, Stanford University, Palo
Alto, California, USA, 26-29 March 2008
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ġekil 1: Stüdyoda Fonografa Yapılan Piyano Kaydı.
Önceleri tek kaynakla baĢlayan ancak sonraları orkestra kaydına kadar uzanan ve
gramofon ile doruğa ulaĢan ilk kayıtlar, Philadelphia 12. Caddede Fred Gaisberg
tarafından açılan ses kayıt stüdyosunda uzunca bir süre sürdürülür. Bu ve buna benzer
stüdyolardaki orkestra kayıtlarında, tüm orkestrayı olabildiğince içine alan çok büyük
hunili bir gramofon ve yer-yer orkestra çalgı gruplarına dağıtılan ilkine göre daha küçük
hunili diğer gramofonlarla aynı anda kayıt baĢlar. Tüm bu kaydedilen silindir veya plaklar
son bir gramofona tekrar çalınarak kayıt tamamlanır (Bkz. ġekil 2).

ġekil 2: Tek Bir Mikrofonla (Huniyle) Orkestra Kaydı.
Bu yöntemle yapılan kayıtlar Türkiye‘de Orfeon Record Ģirketiyle gündemdedir. Bunu
sonraları Sahibinin Sesi fabrika ve kayıt stüdyoları takip eder. Türkiye‘nin müzik ve
teknoloji karĢılaĢmasını en iyi örnekleyen Orfeon Record‘un kayıt teknisyeni Jack Beresi,
20.yy. baĢlarında Tanburi Cemil Bey‘in stüdyoda fonografa nasıl kayıt yaptığını
anılarında Ģöyle anlatır:
―Cemil Bey sabahları bir fayton dolusu çalgıyla stüdyoya gelirdi. Balmumu kalıpların
yumuşak kalmaları ve kolay işlenmesi için, iyice ısıtılmış bir odadır kayıt stüdyosu.
Gramofon hunilerinin daha büyükçe bir benzeri olan huni, sazıyla önünde duran Cemil
Bey‘i sanki içine alacak gibi tasarlanmıştır. Cemil Bey istediği çalgıyı alır, onunla çalışır,
keyfi gelip de canı çektiğinde çalmaya başlar. Çalmaya başlayınca kayda geçilir, yapılan
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kayıt hemen Cemil Bey‘e dinletilirdi. Eğer beğenmezse kalıp bozulur, ancak Cemil Bey‘in
tamam dediği kayıtlar yayınlanırdı.‖ (Ünlü 2004: 51)
Türkiye‘de ilk yapılan kayıtlara bakıldığında, kayıt tekniği olarak eldeki mekanik
imkânların kullanıldığını, ancak bununla birlikte aynı imkânların çalgı kaynaklarını
seçime zorladığını görürüz. Kayıt ortamı ve kayıt aygıtı iliĢkisinde, mekanik olanakların
daha çok tiz sesli kaynaklarda yoğunlaĢmıĢtır. Yani çalgının ürettiği frekans aralığı ne
olursa olsun, eldeki mekanik imkânların bu çalgıdan çıkan tiz frekansları kayda daha
sağlıklı aktardığı bir gerçektir. Örneğin bir tambur ustası olan Cemil Bey‘in ilk
plaklarında tamburu değil kemençeyi tercih etmesi veya yine ilk kayıtlarda erkek yerine
kadın sesi aranması ve dönemin siyasi yapısı gereği kadın ses için de çoğunlukla Rum
veya Ermeni asıllı Ģarkıcıların ön plana çıkması bu yüzdendir.
Ġstanbul merkezli baĢlayan müzik kayıtları, sonrasında ‗ulusal bir müzik yaratmak‘
düĢüncesiyle müzik bilimci ve eğitimciler tarafından devlet desteği de alınarak
Anadolu‘ya yayılır. En ilk 1926 tarihli ve yöneticiliğini Ġstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuarı müdürü Yusuf Ziya Bey‘in yaptığı bir derleme heyeti Anadolu‘yu
dolaĢarak çalgı ve vokal kayıtlarına baĢlar. Daha sonraki yıllarda Mahmut Ragıp
(Gazimihal), Bela Bartok, Alman Arkeolog Felix Von Luschan gibi bilim adamları, çeĢitli
araĢtırma ve derleme çalıĢmaları için Anadolu‘ya giderek ses kayıtları yaparlar.
20.yy. ilk yarısı sonrası tüm dünya için değiĢim yıllarıdır. Bu değiĢimi Serhad Durmaz Ģu
ifadelerle en iyi özetliyor (Durmaz 2003: 142):
― …müzikli eğlence yerlerinin sayılarındaki tırmanış, elektrikli müzik aletleri üretimi,
elektrik gitar piyasasında patlayan satışlar, sahnelerde kırılan gitarlar, gece-gündüz
süren dev organizasyonlu açık hava konserleri, New York yapımcılarının kulüp-kulüp
dolaşıp adeta yetenek avına çıkmaları, savaş karşıtı kitle hareketleri, yazılan şarkılar ve
ağıtlar, 20 yıl içinde sadece %30 artan dünya nüfusuna karşın yalnızca Avrupa‘da tam üç
katı artış gösteren albüm satışları, kayıt stüdyosu sayılarındaki inanılmaz artışlar, fan
kulüpler, uyuşturucu pazarında kaygı verici boyutlara varan değişimler…‖
Plaktan kasete kadar geçen sürede Türkiye‘deki ilk stüdyoların Ġstanbul‘da ve belgelere
göre çoğunlukla yabancıların sahipliğinde varlığını sürdürdüğünü biliyoruz. 1980‘li
yılların sonuna kadar geçen sürede, Ġstanbul‘daki ses kayıt stüdyoları hakkındaki
araĢtırmasıyla Merve Arkunlar Ģunları söylüyor2:
―Enstrüman çalan, şarkı besteleyen, albüm çıkarmak isteyen, işinde uzmanlaşmış
müzisyenler çalgılarıyla stüdyoların kapısını çalar, maliyetini kurtaracak harcamalar
yapılırdı. Neşet Ertaş‘ın Kırşehir‘den güçlükle bulduğu bir miktar para ile İstanbul‘a
gelişi ve Sençalar Plak‘a girişi ile kitlelere ulaşması da bu tarz bir hikâyedir. Benzer
şekilde bahsedebileceğimiz Coşkun Plak, Mihran Gürciyan önderliğindeki Grafson
Müzik, Sahibinin Sesi gibi plak şirketleriydi stüdyo sahipleri. Türkiye‘nin ilk plak
şirketlerinden Odeon, Türkiye‘ye 1924 yılında Jak Grünberg tarafından Almanya‘dan

2

http://www.timeoutistanbul.com/index.php?sid=77002#feature-article

(EriĢim:26.11.2010)
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temsilciliği alınarak getirilmişti. Sirkeci Sultanhamam Hamdi Bey Geçidi‘nde bulunan
Topalyan Han‘da bir apartman katında çalışmalarına başlamış, ilk kayıtları borulara
yapmıştı. Bu kayıtlar, İstanbul‘a yılda bir iki kez gelip iki aya yakın burada kalan Alman
teknisyenler tarafından mum kalıplara geçirilip, bu şekilde Almanya‘daki merkeze
yollanıyordu. 1960‘lı yıllara kadar 78 devirli plak kayıtları yerini 45‘liklere bırakmıştı.
70‘li yıllarda 33‘lük long play‘ler çıkmış ve sonlarında artık plak yavaş-yavaş yerini
kasete bırakmıştı.‖
Dünyadaki teknolojik değiĢim ve geliĢim o kadar hızlı ilerler ki, Türkiye‘nin gerek siyasi
gerekse sosyal yapısı, 1970‘li ve 80‘li yıllarda bile halen plak endüstrisine hizmet veren
ses kayıt stüdyolarını teknik anlamda oldukça zayıf ve hatta dünyadaki örneklerine göre
son derece yetersiz kılar. Bu yıllar arasında varlığını Ġstanbul‘da sürdüren ve önceleri
33‘lük plaklar, sonraları kaset kayıtlarıyla Türk Müziği kayıtlarında ön plana çıkan çok az
sayıda stüdyoya rastlıyoruz. Örneğin TRT teknisyeni Kami Acim‘in kurduğu ―Stüdyo
Elektronik‖ ve Ermeni asıllı bir Türk'ün iĢlettiği ―Stüdyo Grafson‖, aralarında BarıĢ
Manço, Zeki Müren, ġerif YüzbaĢıoğlu, Garo Mafyan, Timur Selçuk, Onno Tunç, Metin
Özülkü, Turhan Yükseler gibi dönemin popüler isimlerinin çalıĢtığı stüdyolar olurlar.
Merve Arkunlar‘ın, stüdyo elektroniğin kurucusu Kami Acim‘in oğlu Doç. Dr. Server
Acim ile yaptığı söyleĢi, o dönem kayıtlarının teknik olarak nasıl olduğu hakkında fikir
verir nitelikte3:
―Kayıtlar kendi içinde departmanlara ayrılırdı. Birinci departman olan altyapıda bas
gitar, davul, piyano, elektrik veya akustik gitar kayıtlar; ikinci departman olan üstyapıda
ise yaylılar, tahta veya bakır nefesliler kaydedilir, üçüncü aşamada geri vokaller ve son
olarak, dördüncü aşamada da solist kaydedilirdi. İki adet stereo makara teyp vardı. Önce,
altyapı bir makara teybe kaydedilir, sonra birinci makara teypten altyapı çalınır, o sırada
miks yapılarak üst yapı ile birlikte ikinci makara teybe kayıt yapılırdı ve bu işlem bu
şekilde devam ederdi. Yani eskiden işler şimdiki gibi kolay değildi. Günümüzdeki
koşullara kıyasla o zamanlarda gerçek müzisyenler, gerçek şarkıcılar olmak şarttı. Kayıt
sırasında, parçanın orta yerinde müzisyenin yapacağı ufak bir hata, tüm parçanın
kaydının baştan alınması demekti.‖

3

http://www.timeoutistanbul.com/index.php?sid=77002#feature-article

(EriĢim:26.11.2010)
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ġekil 3: Türkiye‟de 80‟li Yıllara Ait Bir Ses Kayıt Stüdyosu.
1980‘li yıllara kadar Türkiye‘deki ses kayıt teknolojisi dünyadaki örneklerine göre o
kadar yetersizdir ki, Tayfun Balarısı ―artık batıdaki benzerlerine yakın plaklar
üretebileceğiz‖ Ģeklinde bir açıklamayla 24 kanallı YTH (Yusuf-Tayfun-Halis)
stüdyosunu açtığını ancak 1983 yılında duyurur. O dönemde etkinliklerini sürdüren Arı,
Arla ve MarĢandiz stüdyolarının 8 kanal, Ġstanbul GeliĢim ve Ġstanbul Ses Kayıt
stüdyolarının 18 kanal olduğu göz önüne alınacak olursa, YTH‘nin inanılmazı baĢlattığını
söyleyebiliriz (Durmaz 2001: 143). Diğer taraftan o dönemlerde Türkiye‘de yapılan ses
kayıtlarının sayıca yarısından fazlasını TRT Radyo‘su üstlenmiĢtir diyebiliriz. Tahmin
edilenin aksine teknik olarak bir arayıĢın olmadığı bu kayıtlarda, ister tek bir çalgı ister
orkestra olsun tek bir stüdyo mikrofonu kullanıldığını biliyoruz. Çelik tabanlı özel radyo
plaklarına yapılan bu kayıtlarda ise genellikle 15-20 dakikalık kayıtlar 40cm çaplı
plaklara kaydedilmiĢtir.
1990‘lı yıllara gelindiğinde, dünyada hızla yayılan dijital teknolojinin geçmiĢtekinin
aksine Türkiye‘de de olabildiğince takip edildiğini görüyoruz. Bunda kuĢkusuz serbest
piyasa ekonomisinin hayata geçmesiyle ithal ürünler için sağlanan kolaylıklar ve bunun
paralelinde giderek hızlanan özelleĢtirme çabalarının büyük rolü vardır. Özellikle TRT
tekelinden kurtularak hızla açılan yayın kuruluĢları ve stüdyolarının, aynı zamanda TRT
kökenli ses teknisyenlerini transfer etmeleriyle büyük bir değiĢimin baĢlangıcını oluĢturur
90‘lar. Buna bir de giderek küçülen ve ucuzlayan bilgisayar teknolojisi de eklenince,
günümüze kadar geçen süreçte dünyadaki sayılı örneklerini aratmayacak Ġmaj, Raks
MarĢandiz gibi profesyonel ses kayıt stüdyoları artık ileri düzey ses kayıt teknolojisinin de
Türkiye‘deki lokomotifi olurlar. Bugün için Ġstanbul baĢta olmak üzere Türkiye geneline
yayılmıĢ sayıları tahmin bile edilemeyen irili ufaklı birçok profesyonel stüdyo ve müzik
teknolojisine yönelik lisans/lisansüstü düzeydeki özel/devlet eğitim-öğretim kurumları,
geçmiĢtekinin aksine dünya ile aynı hızda geliĢmelere sahiplenerek ses kayıt teknolojisi
ve dolayısıyla müzik teknolojisinin Türkiye‘deki potansiyel mekânları olmuĢtur.

ġekil 4: Türkiye‟de 2000‟li Yıllara Ait Bir Ses Kayıt Stüdyosu.
(Kaynak: http://www.imajonline.com/Post/Sound/SSL9000J.htm)
Müzik ve teknoloji birlikteliğiyle Ģekillenen müzik teknolojisini, yurtdıĢındaki
geliĢmelerin üzerine hareketini sürdüren günümüz ulusal boyutlarıyla birlikte tarihsel
süreç içinde kısaca bu Ģekilde özetleyebiliriz. Süreç içindeki serüveniyle açıkça
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görülmektedir ki, fonotograf veya fonografla baĢlayan ve günümüzde hard disk
ortamlarda stüdyolarda gerçekleĢtirilen ses kayıtları, müzik teknolojisinin en önemli
yapıtaĢını, yani kayıt endüstrisi ve literatürde yaygın olarak kullanılan ―tonmaysterlik‖
hizmetlerini temel alır. Dolayısıyla tonmaysterlik, içinde bulunduğumuz dönemde müzik
teknolojisi eğitim ve öğretiminde baĢlıca hedeftir. Ancak bununla birlikte, kayıt sonrası
veya bağımsız olarak müzisyenlerin dinler kitleyle iletiĢimini sağlayan konser ortamları
da müzik teknolojisinin seslendirme sistemleriyle olan iliĢkisini doğurmuĢtur. Ses kayıt
stüdyolarından seslendirmeyle birlikte konser ortamına taĢınan ve hatta tv, sinema gibi
görsel sanatlarla birlikte yayıncılık üzerine de odaklanan tonmaysterlik hizmeti, her üç
alanda eğitim gerektiren bir oluĢumu zorunlu kılar. Dolayısıyla kayıt stüdyoları ve konser
ortamlarındaki tonmaysterliğin yanında, özellikle popüler müzik üretiminde en ilk
faktörlerden biri olan müzik altyapı düzenleme, mekan seslendirimi, prodüksiyon
hizmetleri, film-dizi setleri, radyo-tv yayıncılığı gibi pek çok alan veya sektör,
günümüzde müzik teknolojisinin en temel alanlarını oluĢturmaktadır.
ġekil 5 ile özetleyebileceğimiz bu sürecin devamında, aynı Ģekil üzerinde belirtilen
akustik, elektronik, fizik vb. alanlarındaki bilgi birikimi müzik teknolojisi eğitiminde
Ģarttır. Dolayısıyla kabaca tonmaysterlik olarak tanımladığımız üst meslek, kuramda
gerekli diğer disiplinlerle birleĢtiğinde farklı bir boyut kazanır çünkü kuramsal birikim
için gerekli ġekil 5‘de belirtilen her disiplin, aslında, müzik teknolojisinde teknik
ölçümleme ve analiz yöntemlerinin ortaya çıkardığı doğal bir sonuçtur. Müzik teknolojisi
eğitimi için zorunluluk olan ölçümleme ve analiz yöntemleri, özellikle günümüzdeki
bilgisayar teknolojisiyle birleĢtiğinde ileri düzey çok farklı araĢtırma alanlarına kapı açar.
Böylece müzik teknolojisi için ġekil 5 ile özetlenebilecek sistematik bir bütün oluĢur.

MÜZĠK TEKNOLOJĠSĠ
Sorgulama Sistemleri,
Simülasyonlar, Müzik
Analizi vs…

Çalgılar
MÜZĠK KAYIT (tonmayster)

Müzik
Altyapı

MIDI
Otomasyon

Ölçümleme ve Analiz

Sahne
Seslendirme

Yayıncılık

Konser Salonu

Radyo - TV

Tiyatro/Opera

Sinema

Konferans

PostProduction

Akustik
Elektroakustik
Psikoakustik
Matematik
Fizik
Elektrik
Elektronik

ġekil 5: Tarihsel Süreçle Birlikte Giderek Kendine Özgü Bir Disiplin Haline Gelen Müzik
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Teknolojisinin Doğrudan Ortaya Çıkardığı ÇalıĢma Alanları ve EtkileĢim Zinciri

MÜZĠK TEKNOLOJĠSĠ EĞĠTĠMĠ
Önceleri çalgı-teknoloji iliĢkisiyle baĢlayan ancak sonraları kayıt olanaklarının
geliĢmesiyle tonmaysterlik uygulamalarıyla bütünleĢen müzik teknolojisi, tarih içinde ilk
―tonmaysterlik‖ öğretisiyle eĢleĢmiĢtir. Bu alanda bilinen en eski kurum, Almanya
Paderborn Üniversitesi‘ne bağlı Detmold Müzik Yüksekokulu (Detmold Hochschule for
Music). Fizik ve matematik bilimci Erich Thienhaus tarafından 1949 yılında kurulan
tonmaysterlik bölümü, günümüzde halen aynı adla eğitimini sürdürmekte. 1950 sonrası
Almanya‘da kurulmaya baĢlayan tonmaysterlik okulları4, 1970‘li yıllardan sonra Ġngiltere
baĢta olmak üzere giderek tüm dünyada yaygınlaĢmaya baĢlar. Bu sürecin doğal bir
parçası olarak da ―tonmeister‖ kelimesi, eğitimin Ġngiltere‘ye sıçramasıyla birlikte
Ġngilizceye ―sound engineering‖ olarak çevrilir ve bir takım istisnaların dıĢında5
tonmaysterlik mesleği ve eğitimi tüm dünyaya ses mühendisliği adıyla yayılır. Ġlerleyen
yıllarda teknolojinin geliĢmesiyle birlikte elektrik ortamındaki ses için kullanılan ―audio‖
terimi doğal ortamdaki sesi tanımlamak için kullanılan ―sound‖ teriminden ayrıĢtırılır ve
ses mühendisliği için ―sound engineereing‖ veya ―audio engineering‖ tanımları ayrı-ayrı
kullanılmaya baĢlanır. 1970‘li yılların sonuna doğru Avustralyalı ses mühendisi (audio
engineer) Tom Misner, SAE (Sound and Audio Engineering) adı altında özel bir eğitim
kurumunu kurar ve bu kurum günümüzde Ġstanbul da içinde olmak üzere tüm dünyadaki
Ģubeleriyle ses mühendisliği alanında en saygın eğitim kurumlarından birine dönüĢür.
Öyle ki SAE günümüzde, tarihsel süreçteki değiĢimiyle müzik teknolojisi eğitimini gerek
kuramsal gerek uygulamalarıyla en iyi yansıtan ve birçok kurumun müzik teknolojisi
eğitimi için referans aldığı köklü bir kurum haline dönüĢmüĢtür.
ĠĢte bu üniversitelerden biri de Dokuz Eylül Üniversitesi‘dir (DEÜ). Henüz 1976 yılında
DEU (o yıllarda Ege Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Müzik Bilimlerinin
kurucusu Prof. Dr. Gültekin Oransay‘ın ―tonmaysterlik‖ adıyla bölümde vermeyi
amaçladığı dersler hayata geçirilememiĢ; ancak 1991 yılında gerek ekonomik gerekse
siyasi Ģartların olgunlaĢmasıyla tonmaysterlik eğitimi ―Elektro-Akustik Ses Tekniği‖
resmi adıyla ve opsiyon olarak DEÜ‘de baĢlamıĢtır. 5 yıllık bir geçiĢ sürecinden sonra
eğitim önce 1996 yılında ―Müzik Teknolojisi Programı‖ ve nihayet 2008 yılında ―Müzik
Teknolojisi Anabilimdalı (MTA)6‖ yapılanmasıyla halen devam etmektedir.
KuruluĢundaki ilk kuramsal çalıĢmaları ve 1991 sonrası beĢ yıllık geçiĢ sürecini bir
kenara bıraktığımızda kurum, dersleri ve içeriklerini SAE örnek yapılandırmasından
almıĢtır. Bu çerçevede sırasıyla kayıt teknikleri, stüdyo donanımları ve uygulamaları,
müzik altyapı düzenleme teknikleri, MIDI, elektroakustik, konser seslendirme sistemleri,

4

Information zum Studiengang Tonmeister an der Universität der Künste Berlin
Information zum Studiengang Ton an der Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) 'Konrad Wolf'
Potsdam-Babelsberg
5

University of Surrey,
Institute of Sound Recording, Tonmeister Cources
(http://www3.surrey.ac.uk/soundrec/)
6
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teknolojisi
Anabilimdalı yerine yazı boyunca kısaca MTA kısaltımı kullanılacaktır.
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yayıncılık sektöründe ses teknolojisi, müzik ve medya vs. dersler müzik teknolojisi
eğitimi içinde yer alır. 2008 yılındaki MTA yapılandırmasından sonra dersler ve
içerikleri, kurum çalıĢanlarının akademik bilgi birikimi ve özellikle uygulamalı
derslerdeki yazılım-donanım olanaklarıyla birlikte giderek ġekil 5‘de belirtilen müzik
teknolojisini kapsayan spesifik alanlara doğru ayrıĢtırılır.
Kurumdaki 1991 yılı aktif müzik teknolojisi eğitim baĢlangıcı, doğal olarak yurdumuzda
bu tarihten itibaren çeĢitli üniversitelerde kurulan diğer müzik teknolojisi amaçlı
kurumlara öncülük eder. BaĢka bir deyiĢle MTA‘nın oluĢumunda SAE örneklemi neyse,
diğer kurumlar için MTA aynı özelliği taĢır. Bu kurumlardan bazıları olarak Ġnönü
Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi‘ni sayabiliriz.
Zamanla bunlara eklenen diğer devlet üniversiteleriyle birlikte yoğunluğu Ġstanbul‘da
bulunan birçok vakıf üniversitesi ve özel kuruluĢlar, günümüzde halen çoğu kendilerine
özgü ve olabildiğince müzik teknolojisi kapsamındaki lisans ders ve içerikleriyle
eğitimlerini sürdürmekteler7.
Dersler
Müzik teknolojisine yönelik tarihsel süreç ve bu konuda lisans düzeyinde eğitim veren
ulusal kurumları karĢılaĢtırdığımızda, hemen-hemen tüm kurumlarda bir-iki olağan
ortaklık dıĢında farklı dersler ve içeriklerin olduğunu görmekteyiz. Ancak daha da
genelden bakıldığında, müzik teknolojisi eğitimi veren devlet veya vakıf üniversiteleriyle
aynı eğitimi veren özel kuruluĢların müfredatları ciddi bir Ģekilde birbirlerinden
ayrılmaktadır. Özel kuruluĢlar doğrudan mesleki uygulamalara dayalı teknik ve doğal
olarak ticari bir müfredat yürütürken, üniversiteler ağırlığı (neredeyse tamamına yakını)
müzik içerikli dersleriyle (çalgı, solfej, müzik teorisi, armoni vs.) müzik teknolojisi
eğitimini sürdürmekteler ancak müfredatındaki oluĢumunu doğrudan SAE örnekleminden
alan MTA hariç.
MTA, daha önce de belirtildiği gibi, aslında 1996 yılındaki müfredat değiĢikliğiyle tam
olarak müzik teknolojisi lisans eğitimine baĢlamıĢtır. Bu tarihten önceki 7 yıl bir tür
ısınma ve geçiĢ evresidir. Dolayısıyla 1996, SAE‘nin ilk örnek alındığı yıldır. Bu nedenle
yurdumuzda hiçbir üniversitede görülmeyen müzik teknolojisine yönelik ders ve
içerikleriyle müzik derslerini gerektiği kadar birleĢtirebilen tek kurumdur MTA.
MTA‘nın lisans eğitimini içeren derslere ġekil 6‘da yakından bakacak olursak, derslerin
hem yıl içinde birbirleriyle hem de diğer yıllardaki gelecek derslerle olan bağlantısını
görebiliriz. Örneğin 2. yılda ―mikrofonlama teknikleri‖ ile ―sinyal akıĢı ve yönlendirme‖,
stüdyoda doğrudan tonmaysterlik eğitimi için ortak baĢlangıcı oluĢtururken, son sınıftaki
―stüdyo uygulaması‖ ve ―edit-mix-mastering‖, 3. yıl ile birlikte bu derslerin devamı
niteliğindedir. Ancak bu dersler, MTA‘nın yaklaĢık 20 yıllık tecrübesi sonrasında genelde
hemen her müzik teknolojisi eğitiminde ortak olarak verilen ―kayıt teknikleri‖ dersinin
daha alt parçalara bölünmesiyle ortaya çıkan derslerdir. Dolayısıyla MTA ders programı,
bir taraftan kendi içinde bir sistematik yaratma çabası güderken, diğer taraftan müzik

Bu üniversite ve kuruluĢlardan bazıları: YTÜ – Duysal (Ses) Sanatlar Tasarım, ĠTÜ – Müzik
Teknolojisi Bölümü, Galatasaray ITM, Ġstanbul Modern Müzik Akademisi vs.
7
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teknolojisinin tarihsel süreçteki değiĢimiyle ortaya çıkan/çıkmak zorunda olan bir
yapılanmayla oluĢturulmuĢtur.
1.YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

Solfej

Y. Sekt. Audio Tek.

Staj - Tez

Armoni

Konser S. Sist.

Projelendirme

Mikr. Teknikleri

Stüdyo

Stüdyo Uygulaması

Stüdyo Donanımları

Edit-Mix-Mastering

Akustik

Müzik ve Medya

Ses Tasarımı

MIDI

B. Ses Teknol.

Altyapı Düzenleme

Popüler Müzik /
Türk Müziği

Temel Yazılım B.

Ġleri Yazılım Bilgisi

Temel M. Kavraml.
Solfej
Ses Elektroniği
Sinyal A. ve Yönl.
Ses Fiziği
Stüdyo Elektroniği
Batı Sanat Müziği

ġekil 6: Yıllara Göre BelirtilmiĢ MTA Lisans Dersleri. Programda Uygulanan
Derslerin Tamamı, Müzik Teknolojisinin Yan Dallarını Da Olabildiğince Kapsayan
Bir Özellik Ġçeriyor
Yetenek Sınavı
Müzik teknolojisi eğitimi, daha önce belirtilen nedenlerden dolayı özellikle günümüzde
giderek mühendislik disiplinlere doğru bir ivme gösterse de temelini müzik sanatından
alır. Bu nedenle eğitim, bireyin müzik yeteneğiyle baĢlayan ancak ilerleyen yıllarda bu
yeteneğin üzerine yerleĢtirilebilen mühendislik bilgileriyle bir anlam kazanır. Bu nedenle,
ilgili kurumda eğitim alacak adaydan mutlaka bir müzik altyapısının, kabaca müzik
kulağının olması beklenir ve gereklidir de.
Ancak giderek değiĢen süreçle birlikte adaydan beklenen müziksel altyapının yanında,
müzik teknolojisinin kendine özgü bazı spesifik yetenekleri ―öğretilebilir‖ olmaktan çok
günümüzde ―aranan‖ niteliğe dönüĢmüĢtür. Örneğin hemen her sınavda uygulanan ve
bireyin müziksel algılama yeteneğini kabaca ortaya çıkaran basit ama etkili bir yöntemde,
tınlatılan bir perdeyi veya ezgiyi algıladığına yönelik adaydan müzik normları içinde sesli
bir tepki vermesi/sesi tekrarlaması beklenir. Bu yöntem her ne kadar tartıĢmaya açık bir
değerlendirme ortaya çıkarsa da 1. aĢamada MTA olarak uyguladığımız yetenek sınavları
dâhil müzik eğitimi veren kurumlarda günümüzde en etkili ve bir o kadar geçerli bir
yöntemdir. Ancak, bu yöntemle elemeden geçerek eğitime baĢlayan bir öğrenci, ilerleyen
yıllarda ―öğretilebilir‖ nitelikte görülen bazı müzik teknolojisi derslerinde zorlanmaktadır.
Bu duruma en iyi örnek, öğrencinin stüdyo derslerinde karĢılaĢtığı çalgı kayıtlarında ve
onların mix iĢlemlerinde karĢımıza çıkar. Öğrenci, topluca ve defalarca çalınabilecek bir
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yaratıdaki çalgıları kesin çizgilerle birbirinden ayırması gerekir. Çalgının da içinde
bulunduğu ve kabaca ―tını ayrıĢtırma‖ dediğimiz bu durum, öğretilebilir olmaktan çok bir
yetenek iĢidir. Dolayısıyla, müzik teknolojisi eğitimi alacak bir adaydan müziksel bir
yeteneğin aranması durumunda yukarıda anlatılan yöntem dıĢında bir de adayın ―tını
ayrıĢtırma yeteneğinin‖ ölçülmesi gerekir. MTA giriĢ sınavlarında 2. AĢama olarak
uyguladığımız bu yönteme biz kısaca ―mesleki iĢitme‖ diyoruz.
Müziksel ve mesleki iĢitme yetenekleri, günümüzde lisans eğitimi alacak müzik
teknolojisi adayı için aslında değiĢen teknolojik süreçle birlikte zorunlu olarak ortaya
çıkan iki eleme noktası ve her ikisi de algılamaya dayalı. Ancak Ģimdiye kadarki
tecrübelerimiz gösterdi ki, olması gereken bu iki algılama yeteneğinin dıĢında bir de
müzik teknolojisi eğitimi alacak adaydan kabaca beceri yeteneğini aramamız gerekiyor.
Çünkü her ne kadar bir aday algılamada hiç sorun yaĢamasa da onları müzik
teknolojisinde hayata geçirebilmesi için temel bazı becerileri ve buna bağlı davranıĢları
daha önceden edinmesi gerekiyor. Elektrik-elektronik alet kullanabilme, bilgisayara
teknik müdahale, sınırlı da olsa kullanıcı klavye/tuĢ/cihaz kontrol hâkimiyeti, okuma
alıĢkanlığına kılavuzluk eden günlük mesleki medya takibi ve hatta abartı gibi görünse de
olası formül çözümleri için hesap alıĢkanlığı sözüne ettiğimiz becerilere birkaç örnek.
Ancak tüm bu becerileri ölçebilecek ve adayı elemeden geçirebilecek mükemmel bir
çözüm yok elbette. Fakat bunlar bir adayın sözlü ve yazılı ifadeleriyle test edilebilir
nitelikte. Dolayısıyla MTA olarak biz bu noktada adaydan, 3. aĢamada kendisine
yöneltilen çoktan seçmeli ve tamamı müzik teknolojisine yönelik sorulara yazılı yanıt
vermesini ve hemen ardından 4. aĢama ―mülakat‖ sınavında jüri önünde sözlü olarak
kendini ifade etmesini istiyoruz.
1.AġAMA
Müziksel ĠĢitme

Değerlendirme

Ġçerik

Sınavı
Tüm adayların
bireysel olarak
değerlendirildiği ve
perde-ezgi
tekrarıyla adayın
iĢitme yeteneğinin
ölçüldüğü baraj
sınavı. Bu sınavdan
geçerli puan
100 üzerinden
alamayan aday
alınan geçerli
diğer aĢamalara
puanın %40‘ı.
giremez.

2.AġAMA
Mesleki ĠĢitme
Sınavı
Çalan bir yaratıdan
çalgı ayrıĢtırma
ve/veya drum-set
gibi kendine özgü
çalgının her
elemanını tınısal
olarak
tanıyabilmesinin
ölçüldüğü tını
100 üzerinden
ayrıĢtırma sınavı.
alınan puanın
%10‘u.

3.AġAMA

4.AġAMA

Test

Mülakat

Sınavı

Sınavı

Popüler bilgi
birikimi,
çözümleme,
hesaplama vs.
yeteneklerin kabaca
sorgulandığı test
sınavı.

Adayın müzik
teknolojisine olan
geçmiĢ tüm
becerilerinin
sorgulandığı sözlü
sınav.

100 üzerinden
alınan puanın
%10‘u.

100 üzerinden
alınan puanın
%40‘ı.

ġekil 7: MTA GiriĢ Yetenek Sınavında Uygulanan AĢamalar Ve Ġçerikleri. Her
AĢama Sonrası Alınan Yüzdelik Puanların Toplamı, Adayın Sınav Sonucunu
Gösteriyor
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Sonuç
OluĢturulan ders ve içerikleri, bunların öğretisi için gerekli öğrencilerin yetenek sınavı
sonrası seçimiyle MTA, klasik bir ―tonmaysterlik‖ öğretiminin değil; tarihsel süreçteki
değiĢimiyle Ģekillenen müzik teknolojisi lisans eğitiminin yurdumuzdaki küçük bir örneği.
Bu örnekten yola çıkacak olursak, bir taraftan tarihsel süreçteki farklı disiplinlerle olan
ortaklığı, diğer taraftan kendi içindeki farklı çalıĢma alanlarıyla müzik teknolojisi de her
geçen gün eğitiminin nasıl ve ne Ģekilde olabileceğini sorgulamamızı gerektiriyor.
Dolayısıyla MTA özelinde verilen örnek müzik teknolojisi eğitimi, ancak gerek dünya
gerekse yurdumuzdaki diğer devlet ya da özel eğitim kurumlarının ortak akademikendüstriyel çalıĢmalarıyla her geçen gün Ģekillenebilecek bir özellik taĢıyor.
BaĢlangıçta müziği bir Ģekilde kayıt altına alabilme çabalarının giderek teknolojik
olanaklarla birlikte günümüzde standart algılama sınırlarının ötesini zorladığı
düĢünülürse, sürekli farklıyı aramak adına Ģekillenen yenileme çalıĢmaları, bir taraftan
gelecek için önemli bir potansiyel oluĢtururken, diğer taraftan müzik ve teknolojinin
geçmiĢteki birlikteliğini sürekli gündemde tutmayı gerektirir yapıda.
Böylesine bir değiĢim, müzik teknolojisini ve doğal olarak onun eğitimini her geçen gün
sorgulamamız gerektiğinin bir göstergesi. Üstelik birbirine paralel yürümesi gereken her
iki fenomenin diğer disiplinlerle olan zorunlu birliktelikleri, yalnızca müzik kayıtları ya
da daha genel bir ifadeyle tonmaysterlik uygulamaları için doğruyu bulmak adına tüm
çabaları zorlaĢtırabilir nitelikte. ĠĢte tam bu noktada müzik teknolojisinin bugünkü farklı
alanlarını gösteren ġekil 5‘e geri döndüğümüzde, tonmaysterlik mi mühendislik mi kısır
tartıĢmaları devam ede dursun, ortaya çıkan oluĢumun genel çerçevede bambaĢka bir
―mühendislik‖ disiplini gerektirdiğini görmekteyiz. Bu öyle bir oluĢum ki, müzik
teknolojisinin fiziksel çıkıĢ noktası sayılan ―ses‖ biliminin ve onun etrafında Ģekillenen
ses mühendisliğinin tekrar gözden geçirilmesini zorunlu kılmakta. Richard Brice, tüm bu
nedenlerin sonucunda yeni gelinen noktada müzik teknolojisini ses mühendisliğinden
ayırarak ―müzik mühendisliği‖ tanımını kullanıyor.8 Diğer taraftan, dünyanın en eski
müzik teknolojisi eğitim kurumlarından biri olan Miami Üniversitesi Frost Müzik
Okulu‘nda eğitim, ―müzik mühendisliği‖ adıyla veriliyor 9.
Teknolojiden sıyrılıp mühendislik disiplinini zorlayan, ses mühendisliği yerine ―müzik
mühendisliği‖ adı tercih edilen müzik teknolojisinin değiĢen tarihsel süreciyle birlikte
ortaya çıkardığı sonuç niteliğinde bir baĢka üst kurumsal oluĢumu daha var: ―Müzik
Okulu‖ veya daha kullanılabilir ulusal bir ifadeyle ―Müzik Akademisi‖. Yurt dıĢındaki
birçok örnekte ister müzik mühendisliği olsun isterse müzik teknolojisi, eğitimin müziğin
ortaya çıkardığı diğer sanat-bilim disiplinleriyle iç içe olması gerektiği bugün bir baĢka
tartıĢma konusu. Yani, akademi çatısı altında kurulacak müzik teknolojisi programı,
Miami Üniversitesi Frost Müzik Okulu örnek gösterilerek, öğrencilerin müzik
performans-çalgı-müzik bilim-müzik endüstrisi eğitimlerinden gerektiği kadar alacağı

8
9

Richard Brice, ―Music Engineering‖, ISBN: 0 7506 5040 0, Newnes Publishing, Oxford, 2001
Miami University, Frost School of Music, Music Engineering Department
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derslerle daha sağlam bir altyapıyla müzik teknolojisi mezunu olabilecekleri yurdumuzda
da bundan sonrası için tartıĢmaya açılabilir. Sonuç olarak, müzikteki teknolojik süreç ve
süreçteki değiĢimiyle müzik teknolojisi eğitiminin günümüz Ģartlarında geldiği ulusal
noktayı gösterir MTA ve lisans eğitim programı, sözü edilen yukarıdaki gibi bir hedef
yapılanma için ilk adımı oluĢturabilir nitelikte.
KAYNAKLAR
Ünlü 2004 – Cemal Ünlü, Git Zaman Gel Zaman / Fonograg-Gramafon-Taşplak, Pan
Yayıncılık, Ġstanbul
Durmaz 2003 – Serhad Durmaz, Spektral Audio Bilinci ve Kaset Kültürü, Popüler Müzik
Araştırmaları Derneği Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 140–157, Ġzmir
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VĠYOLONSEL EĞĠTĠMĠNDE KULLANILAN BAġLICA SOL EL ETÜTLERĠNĠN
ETKĠLĠ ÖĞRENME AÇISINDAN ANALĠZĠ
Çağatay ġĠġMAN, Pamukkale Üniversitesi
Özet
Bu araştırma, viyolonsel eğitiminde kullanılan J. F. Dotzauer 113 Etüt 1. Kitap (1-34), S.
Lee Op.31 40 Melodik Etüt ve J. F. Dotzauer 113 Etüt 4. Kitap (86-113) metotlarındaki
sol el ile ilgili olan etütlerinin etkili öğrenme açısından incelenmesiyle oluşmuştur.
Araştırmada üç etüt kitabında yer alan ve belli teknik konuların dağılımına göre seçilmiş
sol el teknikleri ile ilgili otuz üç etüdün, teknik ve entonasyon açısından betimleyici
notasyon analizi yapılmış ve inceleme sonucunda; çeşitli zorlukların çözümü, çalıcıların
entonasyonlarının gelişmesi ve etkili öğrenmenin gerçekleşmesi için sistemli çözüm
önerileri oluşturulmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın viyolonsel eğitimcileri ve öğrencileri tarafından kullanılması durumunda,
viyolonsel eğitimcileri ve öğrencileri bildiklerini tanımlayabilecek ve bilmedikleri konular
hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Anahtar Kelimeler: Viyolonsel, sol el, etüt, etkili öğrenme.
GĠRĠġ
Müzik Eğitimi
Müzik, insanın ve dolayısıyla toplumun geliĢmesini sağlayan baĢlıca kültür öğelerinden
biridir. Bireylerin duyuĢsal ve biliĢsel yönden geliĢmelerini sağlayan müzik, eğitimsel
süreçte de önemli bir rol oynamaktadır.
Müzik, bireyin eğitim sürecinde eğitimin temel hedefleri açısından araç olmasının
yanında aynı zamanda baĢlı baĢına bir eğitim alanıdır. Bu anlayıĢ doğrultusunda müzik
eğitimi; genel müzik eğitimi, özengen müzik eğitimi ve mesleki müzik eğitimi olmak
üzere üç ana tür üzerinde sınıflandırılmıĢtır.
Genel müzik eğitimi, iĢ-meslek, okul, bölüm, kol-dal ve program türü ne olursa olsun,
ayrım gözetmeksizin, her düzeyde, her aĢamada, her yaĢta herkese yönelik olup sağlıklı
ve dengeli bir ‗insanca yaĢam‘ için gerekli asgari-ortak genel müzik kültürünü
kazandırmayı amaçlar (Uçan, 2005: 31 ).
Özengen müzik eğitimi, müziğe ya da müziğin belli bir dalında özengence (amatörce)
ilgili, istekli ve yatkın olanlara yönelik olup, etkin bir müziksel katılım, zevk ve doyum
sağlamak ve bunu olabildiğince sürdürüp geliĢtirmek için gerekli müziksel davranıĢlar
kazandırmayı amaçlar (Uçan, 2005: 31 ).
Mesleki müzik eğitimi, müzik alanının bütününü, bir kolunu ya da dalını, o bütün, kol ya
da dal ile ilgili bir iĢi meslek olarak seçen, seçmek isteyen, seçme eğilimi gösteren, seçme
olasılığı bulunan ya da öyle görünen, müziğe belli düzeyde yetenekli kiĢilere yönelik olup
dalın, iĢin ya da mesleğin gerektirdiği müziksel davranıĢları ve birikimi kazandırmayı
amaçlar (Uçan, 2005: 32).
Müzik eğitiminin tüm boyutları, birbiriyle yakından ilgili olup geliĢimleri de birbirleriyle
doğru orantılı olarak sağlanır. Bununla beraber; bazı boyutların oluĢumu diğerlerinden
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önce ya da sonra gerçekleĢebilir. Dolayısıyla her boyut aynı zamanda diğeri için
hazırlayıcı konumdadır.
Burada araĢtırmanın konusu gereği müzik eğitiminin çalgı eğitimi boyutu ele alınacaktır.
Çalgı Eğitimi
Müzik eğitiminin önemli bir boyutu olan çalgı eğitimi ve öğretimi, çalgıyı çalabilme
becerisine sahip olabilmek için bir takım davranıĢların sistematik olarak kazanılmasını
amaçlar.
Çalgı eğitimi olmadan yapılan bir müzik eğitimi düĢünülemez. Bir baĢka deyiĢle, ―müzik
eğitiminin temel boyutlarından biri olan çalgı eğitiminin yapılmadığı durumlarda müzik
eğitimi ya eksik, ya yetersiz, ya da yeterince sağlam ve tutarlı olamaz.
Teknik ve yorumun, çalıĢmanın iki amacını oluĢturduğunu ve çalıĢmalarda zamanı akıllı
kullanmanın önem taĢıdığını belirten Galamian‘a göre çalıĢmada Ģöyle bir sıralama
olabilir (Galamian, 2002; akt. ÖzmenteĢ, 2004: 15).
OluĢturma süreci
Bu süreç içinde her türlü teknik sorunla uğraĢılır. Bu süreç, gamları, benzer temel
alıĢtırmaları, etüt ve repertuarın (dağarın) teknik sorunlarını kapsar. Her türlü teknik
çalıĢma için önkoĢul, zihnen yapılan hazırlıktır. Bu Ģu demektir: aklımız her zaman
fiziksel sorunların önünde yer alır. Daha sonra eyleme geçmek için aklın önderliği gerekir
(Galamian, 2002a: 43; akt. ÖzmenteĢ, 2004: 15).
Yorumlama Süreci
Bu aĢamada ise yapıtla ilgili kiĢisel görüĢün belirlenmesi, müziksel ifadeye önem
verilmesi, bir cümleciğin giderek daha boyutlu bir parçanın ve nihayet bölümlerin
inandırıcı bir bütünlük içinde olması gerekmektedir (Galamian, 2002a: 45; akt. ÖzmenteĢ,
2004: 15).
Seslendirme süreci
Bir konser verileceği zaman, önceki iki aĢamadan sonra uygulanır. Bu boyuta
gelindiğinde yapıt hiç durmadan, mümkünse eĢlikli olarak seslendirilir. Bu arada
dinleyicilerin varlığı da beyinde canlandırılmalıdır (Galamian, 2002a: 42; akt. ÖzmenteĢ,
2004: 15).
Bu bağlamda etüt çalıĢmalarının oluĢturma sürecinde yer aldığı söylenebilir. Bununla
beraber; diğer süreçlerden de etkilenmektedir. Bireyin çalıĢtığı etüdün amacını bilmesi ise
çalıĢma sürecinin verimliliğini arttırması açısından önem taĢımaktadır (Aydın, 2006: 15).
Etüt Nedir?
Etüt kelimesi, Fransızca kökenli bir kelime olan étude‘ kelimesinden ortaya çıkmıĢtır ve
‗çalıĢma‘ anlamında kullanılmaktadır. 18 yy.a kadar enstrüman çalıĢmak için yazılmıĢ
etütler, bu tarihten itibaren Carl Czerny tarafından ele alınarak önemli bir müziksel tür
haline gelmiĢtir. Piyano dıĢındaki enstrümanlar için yazılmıĢ etütlerin ilk örnekleri
Radolphe Kreutzer tarafından solo keman için yapılmıĢtır.
Müzik eğitiminde belli zorlukları yenmek üzere hazırlanmıĢ etütler, çalgı tekniğini ustalık
düzeyinde geliĢtirmeyi öngören, aynı zamanda müziksel değerlere de ağırlık veren
araĢtırmacı nitelikte olgun alıĢtırma parçalarıdır (Tufan, 2004: 66).
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Gam ve arpejlere ek olarak etütler, öğrenci geliĢimi için temel kolaylık ve altyapı sağlar.
Etütlerin çalıĢılması ve tekrarlanması öğrencinin müziksel geliĢiminin vazgeçilmez bir
parçasıdır. Bir çalıĢma programının tamamlayıcısı olan etütler, kısa bir müzik formu
içerisinde bir veya daha fazla teknik konuyu içerirler (Tunca, 2004: 1).
Viyolonselde Kullanılan BaĢlıca Sol El Teknikleri
Hwang, sol el tekniklerini Ģu Ģekilde belirlemiĢtir:
 Çift sesler (Double Stops)
 Parmak açma (Extension)
 Arpej (Arpeggio Fingering)
 Pus (BaĢparmak) pozisyon (Thumb Position)
 Dizi (Scale Fingering)
 Ajilite (Left Hand Agility)
 Süsleme (Trill & Grace Notes)
 Pozisyon değiĢtirme (Shifting)
 Parmak kalıbı (Fingering Pattern)
 Oktavlar (Octaves)
 Armonikler (Harmonics) (Hwang, 2006: 8).
Beyin ve Öğrenme
Ġnsan beyni, yapısı bakımından bir öğrenme programıyla yüklü olarak bulunur. Ancak bu
programın yanında kullanıcı el kitabı mevcut değildir. Zaman geçtikçe öğrenilen bilgi ve
becerilerin modası geçmekte ve kullanılmaz hale gelmektedir. Modası geçmeyen ve hayat
boyunca ihtiyaç duyulan ise ―öğrenmenin öğretilmesidir‖. *
Hızlı ve etkili öğrenmenin yolu beynin her iki lobunu birlikte ve dengeli kullanmaktan
geçmektedir. Bir kuĢun uçabilmesinin iki kanatla mümkün olması gibi etkili öğrenme için
beyin
loplarının
her
ikisinin
dengeli
geliĢimine
ihtiyaç
vardır.
Ġki lobun birlikte kullanıldığı, birbirleriyle uyumun sağlandığı ve iĢbirliği içinde
çalıĢıldığı durumlarda kiĢisel yetenek ve etkinlikte olağanüstü artıĢ gözlenmektedir.
Eğitimde beynin iki lobunun kullanımı, beyin kapasitesini iki kat değil, kat kat
artırabilmektedir.
Çalgı öğrenme süreci beynin iki lobunun da çalıĢmasını sağlar. Çalgı öğrenen bir öğrenci
beynini sol lobunu kullanarak çalıĢtığı eserlerde analiz yapma, eserin nasıl çalınacağını
kavrayabilme gibi yetilerini harekete geçirir. Beyninin sağ lobunu da kullanarak çalgı
çalarken yapması gereken hareketleri (pozisyon geçiĢi gibi) önceden gözünde canlandırıp
uygular.
Öğrenme, eğitim psikologları tarafından farklı Ģekillerde tanımlanmıĢtır. Öğrenme,
bireyin kendisi, baĢkaları ve çevresiyle etkili iletimleri sonucundaki yaĢantıların bireyde
oluĢturduğu Ģeylerdir (Brubaker, 1982). Sadece büyüme sürecine atfedilemeyen insanın
eğilimlerinde ve yeterliklerinde belli bir zamanda oluĢan bir değiĢmedir (Gagne, 1983).
*

http://www.populerbilim.com.tr/arsiv/0605/b01.htm
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Özetle öğrenme, büyüme ve vücutta değiĢik etkilerle oluĢan geçici değiĢmelere
atfedilmeyecek yaĢantı ürünü olarak meydana gelen davranıĢta ya da potansiyel
davranıĢtaki nispeten kalıcı izli değiĢmedir (Senemoğlu, 2005: 88).
Eğitim bilimleri disiplinine göre öğrenme ise, kiĢinin kendisini değiĢtirme ve geliĢtirme
çabası, kendisini yenilemesi ve sınırlarını aĢma isteğidir. Öğrenme ―kiĢinin edindiği
bilgiler aracılığı ile yeni bakıĢ açıları ve davranıĢlar geliĢtirmesi ve içinde yaĢadığı
dünyayı daha iyi kavrayabilme çabasıdır‖ (Göçmen, 2003: 2).
Çalgı öğrenme karmaĢık olduğu kadar oldukça zor aĢamaları içinde barındıran bir
süreçtir. Çalgı öğrenme sürecinde öğrencide hem biliĢsel hem de davranıĢsal açılardan
değiĢiklikler meydana gelir. Bu değiĢiklikler kalıcı olduğu zaman çalgı öğrenmeden söz
edilebilir. Bu bilgilerin ve davranıĢların kalıcı olabilmesi için öğretmene olduğu kadar,
öğrenciye de görev düĢmektedir. Öğrenci nasıl öğreneceğini bilmeli yani öğrenmeyi
öğrenmelidir. Bu aĢamada öğrenci öğrenme yöntemleri, strateji ve tekniklerini öncelikle
öğretici yardımıyla geliĢtirmelidir.
Etkili Çalgı Öğrenme ve ÇalıĢma
Öğrenmede temel olan öğrencinin etkin olmasıdır. Öğrenmenin etkili biçimde
gerçekleĢebilmesi için öğrencilerin yalnızca öğretmenin anlattıklarını dinlemeleri
yaptıklarını gözlemeleri, sunduğu sınırlı bilgileri tekrar etmeleri ya da tümüyle onun
yönergeleri ile hareket etmeleri yeterli değildir. BaĢka bir deyiĢle öğrenciler, öğretmeöğrenme sürecinde yalnız öğretmenin etkin olması ile etkili öğrenmeyi geçekleĢtiremezler
(Özer, 1998: 149). Çalgı öğrenmede ise öğrenci her an etkili öğrenme süreci içerisinde yer
alır. Çünkü çalgı dersi bireysel, öğrenci merkezli iĢlenen, uygulamalı bir derstir. Burada
önemli olan; öğrencinin müzik teorisi derslerinde öğrendiklerinden çıkarımlar
yapabilmesi, bu çıkarımları çalgı çalma ve çalıĢma aĢamasında uygulamaya geçirebilmesi
ve her Ģeyden önemlisi öğrenmenin teknik aĢamalarını (eser çözümleme, cümleleme,
armonik ve melodik analiz vb.) öğrenebilmesidir. Özellikle müzik teorisi derslerinin çalgı
çalma için birer araç dersler olarak iĢlevi olduğunu unutmamak gerekir.
Herhangi müzik eseri üzerinde çalıĢan bir öğrenci, çalacağı eserin teknik aĢamalarını
bilmiyorsa o eserdeki kazanılması gereken davranıĢlar tam anlamıyla öğrenilemeyecek
demektir. Çünkü bir eseri tek baĢına sadece notalarıyla çalmak gelinmesi istenen nokta
olmamalı, notalar birer anahtar ya da araç niteliğinde düĢünülmelidir. Asıl önemli olan
eserde istenen müziği bütünüyle kavramak ve duyguyu ifade edebilmektir. Bunun
olabilmesi öğrencinin çalgı hakimiyetinin dıĢında müziksel açıdan da ne kadar donanımlı
olduğu ile doğru orantılıdır. Diğer bir deyiĢle çalgı çalan bir öğrenci, çalıĢtığı eserdeki
notaları nasıl çalınacağını ve hangi sağ - sol el tekniklerini uygulaması gerektiğini
bilmesinin dıĢında, parçanın bütününe yönelik cümleleme, müziksel ifade, eser
çözümleme, armonik ve melodik analiz gibi müziğin vazgeçilmez aĢamalarını da bilmek
durumundadır. Bu aĢamaları bilen bir öğrenci, o eserde kazanılması hedeflenen ve daha
sonra çalıĢılacak olan eserlere rehberlik edecek olan bilgileri etkin bir Ģekilde öğrenmiĢ
olur.
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Çalgı çalmak, çalgı eğitimi alan kiĢinin eğitimine, müziksel açıdan geliĢimine ve teknik
donanımına büyük katkı sağlamaktadır. Bu öğeler tamamlandığında, hedeflenen
davranıĢlar kazanılmıĢ ya da büyük oranda kazanılmıĢ olacaktır.
Öğrenci çalgı öğrenirken öğretmenini dikkatle dinlemeli, derste iĢlenen parçayı iyice
özümsemelidir. Öğretmenin derste iĢlediği konular ve parçası üzerinde düĢünmeli ve
uygulamaya çalıĢmalıdır. Anlamadığı konular varsa güdüleme süreci bitmeden
öğretmenine mutlaka sormalıdır.
Çalgı çalıĢma sürecinde öğretmenle yapılan dersin süresi ile öğrencinin bireysel süresi
karĢılaĢtırıldığında, öğrencinin bireysel çabalarının çok daha fazla olduğu göze
çarpmaktadır. Bu bakımdan öğrencinin kendi baĢına yaptığı çalıĢma, çalgı çalıĢma
sürecinde büyük önem taĢır. Ders dıĢında tekrar etme, parçada bulunan ağırlıklı ve yan
teknikleri belirleme, pozisyonları ve pozisyon değiĢtirme tekniklerini saptama ve parçada
kazandırılmak istenen kritik davranıĢların bulunduğu yerleri fark etme çalgı öğrenmede
önemli etkenlerdir. Bu yolla öğrenci öğreneceği parçadaki teknik bilgileri ortaya
çıkarmakta, yeni bilgiyi belleğine yerleĢtirme süreci daha verimli ve kısa sürmektedir.
Çalgı çalma; sistemli ve dikkatli çalıĢmayı gerektiren bir süreçtir. Çalgı eğitiminin önemli
bir bölümünü oluĢturan etütlerin çalıĢılmasında; bu etütlerin amacının, hangi tekniği
geliĢtirmeye ya da hangi teknik problemlerin aĢılmasına yönelik olduğunun da bilinmesi
gerekmektedir. Öğretmenin öğrenciye uygun kaynakları bulması ve onu bu konuda
yönlendirmesi gerekir. Aynı zamanda öğretmen, öğrencilerine karĢılaĢtıkları herhangi bir
teknik problemi nasıl çözeceklerine iliĢkin önerilerde bulunmalı, öğrencilerin bireysel
olarak çalgı çalıĢma süreçlerine olumlu katkıda bulunacak ipuçları vermelidir. Böylece
öğrenciler bireysel olarak çalıĢtıkları zamanı daha verimli değerlendirmiĢ ve daha etkili
bir öğrenme gerçekleĢtirmiĢ olacaklardır.
AraĢtırmanın Amacı ve Önemi
Bu araĢtırmanın amacı, viyolonsel eğitiminde yaygın olarak kullanılan viyolonsel
metotlarını sol el tekniklerine göre analiz ederek öğrencilere ve öğretmenlere etütlerin
nasıl çalıĢılması gerektiğine iliĢkin ipuçları vermek ve özellikle öğrencilerin bireysel
çalıĢmalarını yaparken çalgıyı öğrenmede nelere önem vermeleri gerektiği konularına
dikkat çekmektir.
Viyolonsel öğrencilerinin sol el tekniklerine iliĢkin karĢılaĢtıkları problemleri bireysel
olarak saptayıp çözebilmeleri için teknik konularda nelere dikkat etmeleri gerektiği,
çözümlerin kalıcı bilgilere dönüĢtürülerek, sağlıklı bir Ģekilde öğrenilmesi ve viyolonsel
eğitimine katkı sağlaması açısından bu araĢtırma önem taĢımaktadır.
YÖNTEM
AraĢtırma Modeli
Bu araĢtırmada, literatür tarama, betimleme ve görüĢme yöntemleri kullanılmıĢtır.
Öncelikle viyolonsel eğitimine iliĢkin literatür taraması yapılmıĢ, görüĢme yöntemi ile
viyolonsel eğitiminde sıklıkla kullanılan metotlar, etütler belirlenmiĢ ve metotlar
incelenerek betimleyici notasyon analizleri yapılmıĢtır.
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Müzik eserleri de aynı birer metin gibidir. Hepsinde de giriĢ, geliĢme ve sonuç bölümleri
bulunur. Müzikte emredici (prescriptive) notasyon ve betimleyici (descriptive) notasyon
olmak üzere iki tür notasyon vardır. Emredici notasyon, müziğin sessel (sonik) tasviri,
nasıl seslendirileceğine iliĢkin planıdır. Betimleyici notasyon ise eserde bulunan notaların
veya tekniklerin nasıl çalıĢılması ve çalınması gerektiğini anlatan bir açıklamalı
notasyondur. Bu çalıĢmada kullanılan analiz yöntemi, betimleyici notasyon analizidir.
Evren ve Örneklem
Bu araĢtırmanın evrenini viyolonsel eğitiminde kullanılan metotlar ile Türkiye‘de
viyolonsel eğitimi veren tüm kurumlar oluĢturmaktadır. Örneklemini ise bu metotlarda
yer alan baĢlıca sol el tekniklerinin (pozisyon geçiĢleri, çift sesler, süslemeler, ajilite,
arpejler, diziler, pus (baĢparmak) pozisyon vb.) dağılımına uygun olarak J.F. Dotzauer
113 Etüt 1. Kitap (1-34), S.Lee Op.31 40 Etüt ve J. F. Dotzauer 113 Etüt 4. Kitap (86113) metotlarındaki sol ele iliĢkin etütlerden seçilmiĢ otuz üç etüt ile Türkiye‘nin batı
bölgesinde lisans düzeyinde viyolonsel eğitimi veren eğitim fakülteleri müzik eğitimi
bölümleri ve devlet konservatuvarları oluĢturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
AraĢtırmanın görüĢme kısmı için altı sorudan oluĢan bir görüĢme formu hazırlanmıĢtır. Bu
sorular hazırlanırken uzman görüĢüne baĢvurulmuĢtur.
Bu araĢtırmada kullanılan veriler literatür tarama ve görüĢme yöntemleri ile toplanmıĢtır.
Verilerin toplanması aĢamasında; literatür tarama yöntemi ile viyolonsel eğitimine iliĢkin
etüt kitapları ve bilimsel yayınlar incelenerek gerekli bilgiler toplanmıĢ, görüĢme yöntemi
ile; kullanılan etüt kitapları belirlenmiĢtir.
Veri Çözümleme Teknikleri
GörüĢme yolu ile konservatuvarlar ve eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim
elemanlarından elde edilen bilgiler ıĢığında belirlenen etüt kitapları içerisinde bulunan sol
ele iliĢkin etütler analiz edilmiĢtir.
BULGULAR VE SONUÇLAR
Viyolonsel eğitiminde öğretim elemanlarının öğrencilerinde sol ele iliĢkin karĢılaĢtıkları
sorunlar Ģu Ģekilde saptanmıĢtır:
Tablo 1
Öğretim Elemanlarının Sol El il Ġlgili KarĢılaĢtıkları Sorunlar
Sorunlar
Sol el tutuĢu
Parmak tutma
Parmakları zamanında tele basma
4. parmağın zayıflığı
Pozisyon geçiĢleri
Entonasyon
Ajilite
Pus pozisyon
Vibrato

Frekans (f)
4
1
1
1
4
2
1
2
4

Yüzde (%)
66,6
16,6
16,6
16,6
66,6
33,3
16,6
33,3
66,6
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Öğretim elemanlarının öğrencileriyle çalıĢırken en çok karĢılaĢtıkları problem %66,6 ile
sol el tutuĢu, pozisyon geçiĢleri ve vibrato sorunlarıdır. Bunu %33,3 ile entonasyon ve pus
pozisyon sorunları ve %16,6 ile ajilite, parmakları zamanında tele basma, parmak tutma
ve dördüncü parmağın zayıflığı ile ilgili sorunlar izlemektedir.
Öğretim elemanlarının saptanan sorunlara iliĢkin sundukları çözüm önerileri ve sorunları
çözmek üzere kullandıkları kaynaklar ve çalıĢmalar Ģöyledir:
Öğretim elemanları dördüncü parmağı güçlendirmek için öğrencilere tril ile ilgili etüt ve
egzersizler vermektedirler.
Vibratonun yapılabilmesi ile ilgili sorun yaĢayan öğrencilere, çok yavaĢ vibratolu gam ve
ton çalıĢmaları uygulatılmaktadır. Bir yayda bağlı olarak dörtlük, sekizlik, on altılık ve
otuz ikilik notalar halinde sesler değiĢtirilerek, vibratonun sürekliliğini bozmadan gamlar
ve egzersizler yaptırılmaktadır.
Ajilite sorunlarını gidermek için bağlı ve bağsız hızlı gam çalıĢmaları, ajilite ilgili etüt ve
egzersizler önerilmektedir.
Pozisyon değiĢtirme ve pus pozisyon sorunlarını aĢmaya yönelik gam çalıĢmaları, özel
egzersiz ve etütler çalıĢtırılmaktadır.
Entonasyon ile ilgili sorun yaĢayan öğrencilere gam ve etüt (çift ses etütleri gibi)
çalıĢmaları uygulanmaktadır. Çift ses etütlerini ayırarak çalıĢmaları önerilmekte,
metronom eĢliğinde, değiĢik tartımlarla ve sesleri kontrol ederek çalıĢmaları gerektiği
vurgulanmaktadır. Sol el problemleri ile ilgili teknik konuları kapsayan etüt ve egzersiz
kitapları öğrencilere çalıĢtırılmaktadır. Sol elde yaĢanan sorunların çözümüne iliĢkin, F.
Grutzmacher Günlük ÇalıĢmalar, L. R. Feuillard Günlük ÇalıĢmalar, O. Sevcik Op.8, B.
Cossmann egzersiz kitapları ile bu konuları kapsayan etüt kitapları kaynak olarak
kullanılmaktadır.
Viyolonsel metotlarındaki sol el etütlerinde, viyolonsel öğretmenleri öğrenciye ipucu
olarak Ģu açıklamaları yapmaktadırlar:
Öğretim elemanları öğrencilerin yaĢadıkları sorunları gözlemleyip onlara en kısa yoldan
sol el sorunlarına iliĢkin problemleri nasıl çözecekleri anlatmaktadır.
Sol elin kapsadığı teknik konuları, etütler üzerinde çalarak gösterilmektedirler.
Öğrencilere sol el tekniklerini öğrenmede yardımcı olabilecek çeĢitli egzersizler ve etütler
çalıĢması gerektiği, bu çalıĢılan egzersiz ve etütlerin sık sık getirisinin olup olmadığının
kontrol edilmesi gerektiği, çalınan notaların sadece bir anahtar olduğu, metronom ve
değiĢik tartımlarla çalıĢmanın önemi, sol elin doğal bir Ģekilde ve tellere doksan derece
açı yapacak Ģekilde parmakların yerleĢtirilmesi gerektiği, baĢparmağın ortalayıcı olduğu
ve pozisyonu belirlediği, sağ el ne kadar sertse sol elin o kadar yumuĢak olması gerektiği
gibi ipuçları verilmektedir.
AĢağıdaki tablolarda J. F. Dotzauer 113 Etüt 1. Kitap (1-34), S.Lee Op.31 40 Etüt ve J. F.
Dotzauer 113 Etüt 4. Kitap (86-113) metotlarının içerdiği sol el teknikleri sırası ile
belirtilmiĢtir.
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Tablo 2
J. F. Dotzauer 113 Etüt 1. Kitabında (1-34) Bulunan Sol El Tekniklerinin
Dağılımları
Etüt Kitabı
Sol El
Tekniği
Çift ses
Parmak açma
Arpej
Pus pozisyon
Dizi
Ajilite
Süsleme
Pozisyon değiĢtirme
Parmak kalıbı
Oktav
Armonikler

J. F. Dotzauer 113 Etüt 1. Kitap (34 Etüt)

%

10, 14, 22, 32
5, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 34
2, 4, 5, 6, 10 – 12, 14, 17, 19, 22, 24 – 26, 28 – 34
_
1, 9, 12, 15, 21, 23, 29, 32
3, 8, 9, 13, 15, 20, 22, 32
10, 22, 33, 34
7 – 34
16, 18, 20, 21, 23, 26, 27
22
32

11,76
44,11
61,76
23,52
23,52
11,76
82,35
20,58
2,94
2,94

J. F. Doztauer 113 Etüt 1. kitabında(1-34) bulunan etütlerin %82,35'i pozisyon değiĢtirme
ile ilgili ve en çok iĢlenen konu olarak görülmektedir. Sıralama %61,76 ile arpej etütleri,
%44,11 ile parmak açma (geniĢ pozisyon) etütleri, %23,25 ile dizi ve ajilite konusu
iĢlenen etütler, %20,58 ile parmak kalıbı etütleri, %11,76 ile çift ses ve süslemeler ile
ilgili etütler ve %2,94 ile oktav ve armonik etütleri Ģeklinde bulunmuĢtur.
Tablo 3
S. Lee Etüt Kitabında Bulunan Sol El Tekniklerinin Dağılımları
Etüt Kitabı
Sol El
Tekniği

S. Lee Op. 31 Melodik Etütler (40 Etüt)

%

Çift Ses

13, 15, 18, 23, 24, 32, 36, 38, 40

Parmak açma

3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31, 37

Arpej

1 – 7, 9 – 11, 13 – 15, 17 – 23, 25 – 29, 31 – 40

Pus pozisyon

21, 28, 34, 40

Dizi

2, 5, 7, 10, 14, 15, 17, 26, 27, 39, 40

27,5

Ajilite

2, 4, 6, 19, 33, 36, 37

17,5

Süsleme

4, 10, 13, 16, 20, 23, 30, 31, 35, 39

25

Pozisyon değiĢimi

1 – 40

100

Parmak kalıbı

7, 14, 15, 18, 23, 33, 37, 39

20

Oktav

39, 40

5

Armonikler

1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 23, 27, 33, 34, 38

35

22,5
35
87,5
10

S. Lee Op.31 40 melodik ve geliĢtirici etüt kitabında bulunan etütlerin %100'ü pozisyon
değiĢimi konularını içermektedir. Bunu sırasıyla %87,5 ile arpej konularını içeren etütler,
%35 ile parmak açma ve armonik konuları içeren etütler, %27,5 ile dizi konusunu içeren
etütler, %25 ile süslemeler ile ilgili etütler, %22,5 ile çift ses konularını içeren etütler,
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%20 ile parmak kalıbını içeren etütler, %17,5 ile ajilite konusunu içeren etütler, %10 ile
pus pozisyon konusunu içeren etütler, %5 ile de oktav konusunu içeren etütlerin izlediği
görülmüĢtür.
Tablo 4
J. F. Dotzauer 113 Etüt 4. Kitabında (86-113) Bulunan Sol El Tekniklerinin
Dağılımları
Etüt Kitabı
Sol El
Tekniği
Çift Ses
Parmak açma
Arpej
Pus Pozisyon
Dizi
Ajilite
Süsleme
Pozisyon değiĢtirme
Parmak Kalıbı
Oktav
Armonikler

J. F. Dotzauer 113 Etüt 4. Kitap (28 Etüt)

%

86, 89 - 91, 95 - 97, 100 - 111, 113
86, 87, 89, 90, 93, 98, 101, 104, 108, 109, 111, 113
86, 87, 89 - 93, 97 - 99, 101, 102, 104 - 107, 109, 111
86 - 88, 90 - 92, 94 - 97, 99 - 103, 105 - 113
94, 101
87, 89, 93, 98, 104, 106
86, 91, 97, 98, 106, 107, 111
86 - 113
87, 88, 93, 94, 104
87, 110
86, 88, 89, 91, 92, 95, 97, 98, 100, 105 - 107, 111, 113

71, 42
42,85
64,28
85,71
7,14
21,42
25
100
17,85
7,14
50

J. F. Doztauer 113 Etüt 4. kitabında (86 -113) bulunan etütlerin %100'ü pozisyon değiĢimi
konusunu içermektedir. Bunu %85,71 ile pus pozisyon, %71,42 ile çift ses, %64,28 ile
arpej, %50 ile armonik, %42,85 ile parmak açma, %25 ile süsleme, %21,42 ile ajilite,
%17,85 ile parmak kalıbı, %7,14 ile dizi ve oktav konularını içeren etütler izlemektedir.
Bu alt problemde sol el tekniklerini içeren ve önem sırasına göre seçilmiĢ etütlerin en
verimli Ģekilde öğrenilmesine yönelik analizler yapılmıĢ ve etütlerin nasıl çalıĢılacağına
ve çalınacağına iliĢkin açıklamalarda bulunulmuĢtur
Tablo 5
Ortak Sol El Teknik Konularına Göre SeçilmiĢ Etütler
Teknik konular
Çift ses
Parmak açma
Arpej
Pus pozisyon
Dizi
Ajilite
Süsleme
Pozisyon değiĢimi
Parmak kalıbı
Oktav
Armonik
Vibrato

Teknik Konunun
Kapsandığı Dotzauer
1. Kitap Etüt
Numarası
14
25
28
15
20
34
33
21
22
34
-

Teknik Konunun
Kapsandığı Lee Etüt
Numarası
24
29
27
28
2
33
35
17
18
40
23
-

Teknik Konunun
Kapsandığı Dotzauer
4. Kitap Etüt
Numarası
108
98
93
92
94
87
86
103
104
95
97
-
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Bu çalıĢmada, üç etüt kitabında bulunan sol el tekniklerini içeren etütler tek tek
belirlenmiĢ; ortak tekniklerin bulunduğu etütler seçilerek, viyolonselde kullanılan baĢlıca
sol el teknikleri baĢlığı altında belirlenen çift ses, parmak açma (geniĢ pozisyon), arpej,
pus pozisyon, dizi, ajilite, süsleme, pozisyon değiĢimi, parmak kalıbı, oktav ve armonik
tekniklerini ağırlıklı olarak içeren etütlerin analizi yapılmıĢtır.
J. F. Dotzauer 113 Etüt 1. Kitap (1-34) Etüt No: 14Do Majör tonunda ve sebare
yazılmıĢ olan etüt baĢlangıç aĢamasında çift ses çalıĢmalarına rehberlik edebilecek bir etüt
niteliğindedir. Tartım kalıplarının çok karmaĢık olmaması ve etüdün uzun seslerden
oluĢması, etüdün amacının çift sesleri doğru tınlatabilmek olduğunu düĢündürmektedir.
Dotzauer bunu sağlamak için çift seslerden kalın ya da ince olanını sabit tutarak kılavuz
sesler kullanmıĢtır. Bu da çalıcının sabit seslerden yola çıkarak çift sesleri entonasyon
açısından rahatlıkla kontrol etmesine olanak vermektedir.
ġekil 1
Dotzauer 113 Etüt 1. Kitap No:14, 33 - 38. Ölçüler

Çift ses çalmaya yeni baĢlayan bir öğrenci, ilk aĢamada parmakları tele aynı anda
basmada ve yayı çift seslere eĢit olarak değdirmede problemler yaĢayabilir. Bunu önlemek
için özellikle çift seslerin olduğu pasajlar ağır, dikkatli ve sesleri uzun bir Ģeklide
tınlatarak çalıĢılmalı ayrıca çift seslerin iki tele de eĢit olarak değmesine özen
gösterilmelidir. Çift sesleri yaya iki sese de eĢit baskı vererek çalmak iki sesin dengeli bir
Ģekilde duyulmasını sağlayacaktır. Ayrıca kentlerin geldiği noktalar belirlenmeli, kent
basan parmaktaki basınç iki tele de eĢit dağıtılmalıdır.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu araĢtırmada, viyolonsel eğitiminde yaygın olarak kullanılan J.F. Dotzauer 113 Etüt 1.
Kitap (1 – 34), S.Lee Op.31 40 Etüt ve J.F. Dotzauer 113 Etüt 4. Kitap (87 – 113)
metotlarındaki sol el ile ilgili etütlerin incelenmesiyle, etütlerdeki teknik zorluklar
karĢısında neler yapılması, etütlerin nasıl çalıĢılması ve etkili öğrenmenin
gerçekleĢebilmesi için nelerin gerektiğine yönelik gerçekleĢtirilmiĢ ve bu bağlamda
çözüm önerileri oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır.
Ġncelenen etüt kitaplarında Türkçe anlatımlı, önbilgiler veren metot niteliğinde bir
kaynağa rastlanmaması, çalıcıların bu kitaplardaki etütlerin nasıl çalıĢılacağına ve
çalınacağına iliĢkin açıklamaların yapıldığı bir kaynağın oluĢturulmasının temelini
oluĢturmaktadır.
Çift seslerin geçtiği etütlerde veya pasajlarda yay baskısının iyi ayarlanması, çift seslerin
aynı anda çalınmasına olanak tanıyacaktır. Çift seslerdeki sesler öncelikle ayrı ayrı
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çalıĢılmalı, belirli öğrenmeler gerçekleĢtikten sonra aynı anda ve dengeli bir Ģekilde
basılmalıdır. Aksi takdirde bir sesin daha fazla bir sesin daha az çıkması çift sesin
niteliğini bozacaktır. Birbirleriyle olan uyumları açısından çalarken çift sesler iyice
dinlenmeli ve kontrol edilmelidir. Sol elin çift sesleri çalarken rahat olması ayrıca dikkat
edilmesi gereken bir konudur.
Parmak uzatmanın (geniĢ pozisyon) bulunduğu pasajlar sol eli sıkmadan ve sol elin
Ģeklini bozmadan açabilecek rahatlıkta açılmalı, gerekirse sol el baĢparmağı tuĢeden ayrı
tutulmalıdır. Fiziksel farklıkların her çalgıda olduğu gibi viyolonselde de göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Önemli olan eğitimcilerin ve öğrencilerin bu farklılıklara
dikkat etmesi ve ona göre çalma stilleri geliĢtirebilmeleridir.
Arpej çalıĢmalarının bulunduğu etütlerde parmak numaralarının tekrar edilip öğrenilmesi,
çalıĢılan etütlerdeki tekniği baĢka eserler üzerinde uygulayabilecek öğrenmenin
gerçekleĢmesi açısından önemlidir.
Pus pozisyonun geldiği etütlerde ve çalıĢmalarda baĢparmak ve diğer parmakların tuĢenin
üzerine fazla baskı uygulamadan çalınması çalıcının performansının sabit kalmasına
olanak verecektir. Pus pozisyonu içinde küçük hareketlerin yer aldığı çalıĢmalarda belli
tonlara göre oluĢmuĢ modellerden yararlanılmalı ve bu sayede akıcılık sağlanmalıdır. Pus
pozisyonu üzerindeki pozisyon atlamalarını konu alan çalıĢmalarda; atlamalı sesler
arasında oluĢmuĢ ve bir önceki pozisyonla bir sonraki pozisyon arasında referans
sağlayacak bir parmağın bulunması hareketlerin oluĢumunu kolaylaĢtıracaktır. Pus ve
diğer parmaklar arasında oluĢan kromatik ses bağlantılarının yapılmasını öngören
çalıĢmalarda iĢitsel olarak en iyi duyumun sağlandığına emin olunmalı ve özellikle hızlı
pasajlarda seslerin artiküle problemine dikkat edilmelidir. Pus pozisyonunda sabit ve
güçlü kalınmasını gerekli kılan çalıĢmalarda, sol kolun sol el ve sol el parmakları üstünde
oluĢturduğu açıya önem verilmelidir. Doğru açının oluĢması, doğru baskının oluĢmasını
da sağlayacaktır. Pes pozisyonlarda pus pozisyonun kullanımına olanak veren
çalıĢmalarda, sol omuzun yüksekliği ile sol el üzerinde sağlanan baskının dengelenmesine
dikkat edilmelidir.
Dizi çalıĢmalarının geçtiği etütlerdeki pasajların çalınabilmesi bir öğrencinin ne kadar
gam çalıĢtığıyla doğru orantılıdır. DeğiĢik yay ve ritim kalıplarıyla, değiĢik tempolarda
gam çalıĢmak öğrencilerin viyolonselde sol ve sağ el hakimiyetini arttıracağından
gamların düzenli bir Ģekilde çalıĢılması etütlerin içinde kullanılan dizi çalıĢmalarına da
rehberlik edecektir.
Ajiliteyi konu alan etütlerdeki zor olan pasajlar dikkatli ve yavaĢ bir Ģekilde çalıĢılmalı,
gerekirse farklı ritim kalıpları kullanılarak sol elin parmaklarının birbirleriyle olan
bağlantıları daha iyi sağlanmalıdır. Etütlerin çözümlenerek çalıĢılması öğrenciye bazı
teknik sorunları aĢmasında zaman kazandıracaktır. Bunun sonucunda pasajlardaki
tekniklerin etkili öğrenme açısından kalıcı çözümlere ulaĢmasının sağlanacağı
düĢünülmektedir.
Süslemelerin bulunduğu etütlerde parmakların birbirleriyle olan uyumu önemlidir. Çünkü
trili ya da süslemeyi yapacak parmaklar birbirlerinden bağımsız hareket edemez.
Dolayısıyla artikülasyonun iyi belirlenmesi gerekmektedir. Parmaklar dengeli bir Ģekilde
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tartım kalıbı ne ise ona göre hareket etmelidir. Gerekirse bu tip pasajlar yavaĢ bir Ģekilde
çalıĢılmalı hareketler daha sonra hızlandırılmalıdır.
Pozisyon geçiĢlerinin olduğu pasajlar, öncelikle temposuz bir biçimde çalıĢılmalıdır.
Seslerin tam ve doğru olarak tuĢe üstünde yerinin bulunması ve sol eli sıkmadan
geçiĢlerin sağlanması gerekmektedir. YavaĢ bir tempo içinde seslerin iyice artüküle
edilmesi ve daha sonra asıl tempoda çalınması, çalınan etütlerin veya pasajların amacına
ulaĢmasını sağlar. Sol elin rahat olmasının, pozisyon geçiĢleri dahil bütün sol el
tekniklerinde asıl hedeflenen amaç olduğunu her zaman hatırlamak, çalıcının sol el ile
ilgili karĢılaĢacağı problemleri azaltacaktır.
Parmak kalıbının geçtiği etütlerdeki ya da pasajlardaki çalıĢmaların, 1. ve 4. parmaklar
arasında yapılan hareketlerin akıcılığı sağlaması açısından dengeli bir Ģekilde basılması,
bileğin, sol omuz yüksekliğinin ve sol el baĢparmağının rahat olması önemlidir.
Oktav tekniklerinin geçtiği etütlerde oktavların doğru bir Ģekilde basılması hedeflenen
davranıĢtır. Oktavlar duyuluĢ açısından kusursuz basılmayı gerektirir. Aynı anda ya da
farklı anda basılmıĢ olsun en ufak bir hata oktavların tınısını bozacaktır. Bunu
gerçekleĢtirebilmek için, oktavların basılacağı parmaklar iyice belirlenmeli, gerekirse bu
kalıplarla ilgili tekrarlayıcı baĢka çalıĢmalar da yapılmalıdır.
Armonik konusunun iĢlendiği etütlerde göz ardı edilmemesi gereken konu, armoniklerin
tuĢenin neresinde basılacağının iyi bilinmesinden geçmektedir. Armonikler iki Ģekilde
çalınabilir: doğal armonikler ve yapay armonikler. Doğal armoniklerin bulunduğu etütler
ya da pasajları çalmak yapay armonikleri çalmaya göre daha kolaydır. Çünkü tek parmak
doğal armonikleri çalmak için yeterlidir. Ancak yapay armoniklerde durum böyle değildir.
Yapay armoniklerde tek tel üzerinde iki parmağın arasındaki mesafenin tam dörtlü olması
ve ayrıca pus pozisyonun sadece ileri pozisyonlarda değil pes pozisyonlarda da iyi
bilinmesi gerekir. Bunu gerçekleĢtirmek ve etkili öğrenmeyi sağlamak, bu tip yerlerin
baĢka çalıĢmalarla da desteklenmesinden geçer. Armonikler çalıĢılırken parmaklar doğru
pozisyonlarda olmalı ve sesin kalitesinden ödün verilmemesi gerekmektedir.
Vibrato çalabilmek sol elde belirli teknik davranıĢların kazanılmıĢ olmasının
gerektirmektedir. Vibrato, parmaklar tuĢenin üzerindeyken önkolun tuĢe yönü
doğrultusunda aĢağı ve yukarı hareket etmesi ve parmakların da belirli bir serbestlikle ve
esneklikle bu harekete uyum sağlamasıyla mümkün olacaktır. Vibrato, parmakların uç
kısmıyla yapılmalıdır. Ayrıca vibrato yaparken parmaklar açısını kaybetmemelidir.
Vibratonun yapılabilmesi için sol elin parmaklarının oldukça rahat olması gerekmektedir.
Etütler her müzisyen için zorunludur. Ġster amatör, ister profesyonel olsun etütler her
müzisyen tarafından çalıĢılmaktadır. Eğer bu gerçek göz ardı edilmezse çalgıda ilerleme
çok daha hızlı olacaktır.
Öğrencilerin kitaplardaki etütleri kolaydan zora doğru ve yanlarında öncelikle bir rehber
eĢliğinde çalıĢmaları, belirli teknik davranıĢlar kazanıldıktan sonra da bireysel
çalıĢmalarında öğrendiklerini uygulayabilmeleri, kendilerine göre çalıĢmalar ve öğrenme
stilleri geliĢtirmeleri gerekmektedir.
Bu tartıĢmalar ıĢığında, öğrencilerin bu çalıĢmayı yanlarında uzman kiĢiler olmadığı
zamanlarda da rehber bir kaynak olarak kullanabilecekleri ve karĢılaĢtıkları sorunlar
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karĢısında çözüm bulabilecekleri, çalgı nasıl verimli çalıĢılır? ve çalgı nasıl etkili olarak
öğrenilir? sorularına cevap bulabilecekleri öngörülmektedir.
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MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ VE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ
Yrd. Doç. Dr. Damla BULUT, Niğde Üniversitesi
1. GĠRĠġ
Türkiye‘de ―amaçlı ve düzenli‖ müzik öğretmeni yetiĢtirme görevini üstlenen ve müzik
öğretmeni yetiĢtiren kurumların temeli olan ilk kurum Musiki Muallim Mektebi‘dir. Bu
okulun kuruluĢundan günümüze kadar olan değiĢme ve geliĢmelere rağmen, ―müzik
öğretmenliği eğitiminin kalitesi‖ üzerinde devam eden tartıĢmalar yaĢanmaktadır. Bu
tartıĢmalar, müzik öğretmenliği eğitiminde kalite arayıĢlarının devam ettiğini ve henüz
kalıcı bir çözümün sağlanamadığını göstermektedir.
Müzik öğretmenliği eğitimi alanında son yıllarda yapılan bilimsel araĢtırmalar söz konusu
anabilim dallarının ders programlarından, öğretim ortamlarına kadar pek çok sorun
yaĢadıklarını ortaya koymaktadır.
ġentürk‘e göre (2000), Musiki Muallimden günümüze değin müzik öğretmeni
yetiĢtirmede; müzik öğretmenliğine öğrenci kaynaklarında (aday öğrenci), müzik
öğretmenliğine giriĢ sınavlarında, müzik öğretmenliği programlarında, müzik
öğretmenliği yetiĢtirme süresinde, müzik öğretmenini yetiĢtirecek öğretim elemanlarında,
çok köklü ve çok yönlü nitelik arayıĢlarına gidilmiĢ, zaman zaman iyi örneklerin yanında
zaman zaman da sonucu olumsuz olan, amacına ulaĢmayan uygulamalar da ortaya
çıkmıĢtır.
Sağer‘e (2002) göre, müzik eğitimi alanında ciddi bir ―vizyon‖ sıkıntısı vardır. Her eğitim
kurumu gibi, müzik eğitimi kurumları da bir misyon belirlemeli herkes bu misyonu
bilmeli ve geliĢtirmelidir. Müzik eğitimi kurumlarının kendi içlerinde takım ruhunu
oluĢturmaya ve bunu yaygınlaĢtırmaya acilen ihtiyaçları vardır. Çünkü kaliteli müzik
eğitimi kurumları geliĢtirmede, kurumdaki herkesin karar vermeye katılımı, çalıĢma
ortamında birbirini desteklemeye ihtiyacı vardır.
Töreyin‘e (2004) göre, bir yandan bilim, teknik ve ekonomideki hızlı geliĢmeler, diğer
yandan sosyal ve kültürel etkileĢimler, günümüzde müzik eğitimine iliĢkin tüm boyutların
yeniden ele alınmasını ve gerekli düzeltmelerle, uygun modellerin oluĢturulmasını
zorunlu kılmaktadır.
Yine Sağer (2002) ―Müzik eğitimindeki bütün değerlerin sorgulanması ve yeni bir
modelin oluĢmasına imkan tanınması gereklidir. Bu da toplam kalite yönetimi (TKY)
kültürünü benimseyen, vizyonu ve misyonu belirleyen takım çalıĢmasına geniĢ yer veren
müzik eğitimi örgütleri ile gerçekleĢir‖ diyerek konunun müzik öğretmeni yetiĢtiren
kurumlardaki önemine dikkat çekmektedir.
Nacakcı‘ya göre (2004) ise, ülkemizdeki mevcut müzik eğitimi anabilim dallarında
(MEABD) tam anlamıyla ortak bir vizyon ve misyon birliğinin sağlanması, kaliteli eğitim
için fiziki tesis ve alt yapının oluĢturulması, teknolojik araç gereçlerden yeterince
yararlanılması, lisans üstü eğitimin yaygınlaĢması, bölümler arası sınav-değerlendirme ve
baĢarı kriterlerinin belirlenmesi, müzik eğitimi kurumlarının bulunduğu çevre üzerindeki
sosyal etkilerinin arttırılması, toplumun beklentilerini karĢılayabilmesi ve en önemli
görevi olan kaliteli müzik öğretmeni yetiĢtirilebilmesi için, müzik öğretmeni yetiĢtiren
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kurumların bir an önce tüm bu hedefleri daha kolay gerçekleĢtirebilecekleri eğitimde
TKY uygulamalarını benimsemeleri gerekmektedir.
Türkiye‘de MEABD‘nın, müzik öğretmeni yetiĢtirmede ortak amaçlarının belirlenmemiĢ
olması, müzik öğretmeni yetiĢtirme programının MEABD‘nda aynı amaç ve hedefler
doğrultusunda uygulanamaması, eğitim-öğretimdeki uygulamalarından kaynaklanan
nitelik farklılıklarının bulunması, müzik öğretmeni adaylarının MEABD‘nda almıĢ
oldukları mesleki müzik eğitimi ile müzik öğretmenliği mesleği beklentilerinin
örtüĢmemesi, MEABD‘nın diğer önemli sorunlarını oluĢturmaktadır.
Bütün bunlar ile birlikte günümüzde her alanda olduğu gibi eğitim alanında da Avrupa
Birliği uyum süreci kapsamında, Avrupa ülkeleri ile paralel çalıĢmalar sürdürebilmek için
eğitim öğretimde farklı uygulamalara yer verilmektedir. Bu uygulamaların baĢında,
standart ve akreditasyona yönelik çalıĢmalar, beĢ yıllık hazırlanan kurum-birim stratejik
planlarına yönelik çalıĢmalar, Bologna Sürecine yönelik çalıĢmalar, öğrenci ve öğretim
elemanı hareketliliğini sağlayan Erasmus v.b. gibi değiĢim programları kapsamında
yürütülen çalıĢmalar gelmektedir. Belirtilen çalıĢmalar incelendiğinde temellerinin TKY
sistemine, bu sistemin felsefe ve ilkelerine dayandığı görülmektedir. Ancak
MEABD‘ndaki söz konusu çalıĢmalara yönelik mevcut uygulamalar değerlendirilirse bu
uygulamaların her eğitim kurumunda olduğu gibi bir üst yönetim biriminin isteği
doğrultusunda yapıldığı, TKY sistemi, bu sistemin eğitimdeki yansımaları anlaĢılmadan
gerekenlerin yerine getirilmeye çalıĢıldığı gözlenmektedir.
Belirtilen sorunlar ve mevcut uygulamalar, müzik öğretmenliği eğitiminde günümüze
kadar gelen yaklaĢımlardan daha farklı ve sorunlara nitelikli bir çözüm getireceği yapılan
bilimsel araĢtırmalar ve kurumlardaki uygulamalar ile kanıtlanmıĢ TKY anlayıĢının
uygulamaya geçirilmesini gerekli kılmaktadır.
Bir kurumun kalite anlayıĢının neresinde olduğunu, hedeflenen sonuçlara ne ölçüde
yaklaĢıldığını, baĢka bir deyiĢle kalite sisteminin gereklerinin yerine getirip
getirilmediğini değerlendiren sisteme özdeğerlendirme denilmektedir (KalDer, 2002,
s:12). Kurumların, TKY uygulamalarına baĢlamadan önce kuvvetli/zayıf yönlerini ve
iyileĢtirme fırsatlarını belirlemelerine olanak veren ve gerekli olan TKY programlarının
belirlenmesine ve uygulanmasına olanak sağlayan özdeğerlendirme iĢlemini yapmaları
gerekmektedir.
Bu
gereklilik
doğrultusunda
Bulut
(2005)
MEABD‘nın
özdeğerlendirmesini yapmıĢ ve MEABD‘ndaki mevcut uygulamaların personel tarafından
yeterli, öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından ise orta ölçüde yeterli bulunduğu, üç
grubun görüĢleri arasında ise anlamlı farklılıklar olduğu sonuçlarına ulaĢmıĢtır.
Ancak MEABD‘nda yaĢanan sorunların çözümlenmesi ve MEABD‘ndaki tüm
faaliyetlerin sürekli olarak iyileĢtirilerek, kurumun, yönetimin, akademik ve idari personel
ile öğrencilerin niteliklerinin arttırılması ve için öncelikle TKY sisteminin ve bu sistemin
temel ilkelerinin bu kurumlarda görev yapan tüm personel (yönetici, akademik ve idari
personel) ve öğrenim gören öğrenciler tarafından anlaĢılması gerekmektedir. Bu gereklilik
sağlandıktan sonra ise TKY sisteminin bilinçli bir Ģekilde müzik öğretmenliği eğitimine
yansıtılması ve bu sistemin söz konusu eğitimin her aĢamasında adım adım titizlikle
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uygulanması gerekmektedir. Aksi halde MEABD‘ndaki eğitim ve öğretimin nitelik
açısından olumlu sonuçlar getireceği düĢünülmemektedir.
2. AMAÇ
AraĢtırmada;
Kalite, TKY, TKY‘nin temel ilkeleri, amaçları, yararları, eğitimde TKY, eğitimde
TKY‘nin amaçları, ilkeleri, yararları, hedefleri, TKY uygulamasının eğitim kurumları,
öğrenciler, öğretmenler ve yönetim açısından yararları konuları incelenerek MEABD‘nda
görev yapan yönetici, akademik ve idari personel ile öğrencilerin konuya yönelik
bilgilendirilmelerinin sağlanması,
MEABD‘da yaĢanan mevcut sorunların giderilmesine, MEABD‘ndaki tüm
faaliyetlerin sürekli olarak iyileĢtirilerek, kurumun, yönetimin, akademik ve idari personel
ile öğrencilerin niteliklerinin arttırılmasına ve müzik öğretmenliği eğitiminde TKY
uygulamalarına yönelik öneriler sunulması amaçlanmıĢtır.
3. YÖNTEM
AraĢtırmada betimsel yöntem kullanılmıĢ ve veriler çeĢitli Türkçe, Ġngilizce ve Almanca
kaynaklardan ve iletiĢim ortamlarından belgesel tarama yöntemi ile elde edilmiĢtir.
4. BULGULAR VE YORUM
4.1. Kalite
Kalite, 1900‘lü yılların baĢından günümüze kadar sürekli olarak değiĢen ve geliĢen bir
kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu kavramın, herkes tarafından kabul edilebilir bir
tanımını yapmak oldukça güçtür. Genellikle, ―üstün nitelikli‖, ―iyi özelliklere sahip‖,
―pahalı‖ gibi anlamlarda kullanılan kalite kavramının literatürde farklı pek çok tanımı
bulunmaktadır.
Keser‘e göre (1999) kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları
karĢılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Doğan (2002) ise kaliteyi,
istekleri karĢılamak için değiĢmeyi göze almak ve bu konuda istekli olmak, iĢleri çabuk ve
doğru olarak yapmak ve iĢleri zamanında yapmak ve programa uymak olarak
tanımlamakta, kalitenin bir süreç, uzun vadeli bir yatırım ve üründe kusursuzluk arayan
sistemli bir yaklaĢım olduğunu belirtmektedir.
Kalite artık, rekabetin zorunlu olduğu bir ortamda hem bireylerin, hem de kurumların var
olmalarının, baĢarılı ve refah düzeyi yüksek bir yaĢam sürmelerinin olmazsa olmaz koĢulu
haline gelmiĢ bir anlayıĢ durumundadır.
4.2. TKY
Kalite kavramının tüm özelliklerini bünyesinde barındıran ve kısaca, uygulandığı
kuruluĢta tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileĢtirilmesi (Köksal, 1998) Ģeklinde
tanımlayabileceğimiz TKY, kurumsal amaçların istenilen nicelik ve nitelikte
gerçekleĢtirilebilmesi için bütün kaynakların ve olanakların en etkili biçimde kullanımını
sağlamaya yönelik bir süreçtir.
Bu süreçte Toplam: grubun bütünlüğünü, üretim sürecine bütün üyelerin birlikte
katılmasını; Kalite: üretilecek olan ürünün/hizmetin önceden belirlenen amaç ve
standartlara uygun bir biçimde ve nitelikte üretilmesini; Yönetim: üretilen
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ürünün/hizmetlerin istenilen bir yönetim ve önderlik sistemi öncülüğünde üretilmesini
ifade etmektedir (Celep, 1998, s: 147).
Sims‘e göre (1995) TKY, yapılan her Ģeyin kalitesini arttırmak için ortak bir stratejidir.
Doherty (1994) ise TKY‘yi, değere dayalı, insanların bütün seviyelerdeki yeteneklerinin
ve düĢüncelerinin bilgi yönetimli uygulamalarının, tam olarak ve yaratıcı bir Ģekilde
kurumun sürekli geliĢimine yönelik uygulanması olarak tanımlamakta ve böylelikle
TKY‘nin, kurumun günlük uygulamalarda nerede olduğundan, kurumun hedeflerinden
nereye gidilmek istenildiği arasında bağlantı kurmaya yaradığını ifade etmektedir.
TKY, literatürde hem bir yönetim düĢüncesi hem de örgütsel bir değiĢim olarak ifade
edilen felsefe konumundadır. TKY felsefesinde üretimin son aĢamasında istenmeyen,
kusurlu ürünleri saptayıp ayıklamak yerine, kaliteli iĢlemlerle sistemin sürekli yüksek
verimle iĢlemesini sağlamak yatmaktadır.
TKY felsefesi, kurumlarda, sürekli geliĢmeye olanak sağlayan bir ortam yaratmaktadır.
Bu ortamda amaç, müĢteriyi memnun etmek, kurumun yapısını buna olanak
sağlayacak Ģekilde düzenlemek ve kuruma kalite kültürünü benimsetmektir.
TKY‘de hedef ―ilk defada doğruyu yapmaktır‖. Bu nedenle müĢterilerin beklediği kalite
seviyesine ulaĢmak için gerekli olan çalıĢmalar, tasarım aĢamasından baĢlayıp,
sürekli geliĢme kapsamında üretim, satıĢ ve satıĢ sonrası hizmetlerle devam
etmektedir. UlaĢılan kalite seviyesinin korunması ve daha da geliĢtirilebilmesi için
Ģikayetler beklenmeden, yeni ve geliĢmiĢ kalite arayıĢının devam etmesi
gerekmektedir. Sürekli geliĢme çabaları bu arayıĢa cevap vermek içindir (ġimĢek,
2000, s:86).
BaĢarı için TKY‘nin kuruluĢlar içinde yaygınlaĢtırılması ve gerçekleĢtirilen kapasite
seviyesinin kuruluĢ için değerlendirmeye alınması önemlidir (Zink, Bäuerle, 1996).
4.3. TKY‟nin Temel Ġlkeleri
TKY ile kurumlarda istenilen baĢarı seviyesine ulaĢabilmek için uygulanacak
olan kalite programlarına, kurumun bünyesinde çalıĢan herkesin katılımının
sağlanması, uygulamalar hakkında bu kiĢilerin görüĢlerinin alınması ve TKY
ilkelerinin kurumda çalıĢan herkes tarafından benimsenmesi gerekmektedir.
Sözkonusu TKY ilkeleri;
MüĢterinin ihtiyaç ve beklentilerine odaklanma,
Kalite için önceden belirlenen amaçların devamlılığında ısrarlı olma,
Bölümler arasında var olan iletiĢim engellerini ortadan kaldırma,
Liderlik anlayıĢını tüm hizmet birimlerinde yaygınlaĢtırma,
ÇalıĢanlara, hizmet içi eğitimde devamlılık sağlama,
Süreç iyileĢtirme faaliyetlerini takım çalıĢmaları ile yürütme,
Kurumu bir sistem olarak ele alma, (Çoruh, 1998, s:10) Ģeklinde sıralanmaktadır.
4.4. TKY‟nin Amaçları
TKY, tam ve doğru olarak uygulandığında, ilkeleri, kurumda en alt kademedeki
çalıĢanlardan, en üst düzeydeki yöneticilere ve üretim sürecinde görev alan tüm
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çalıĢanlara kadar herkes tarafından benimsendiğinde bir kurumun yaĢamasını
sağlayan en önemli kaynak durumuna gelmektedir. Böylelikle TKY;
Hataları önlemeyi,
Ġhtiyaçlara daha etkin ve sağlıklı bir biçimde yönelebilmeyi,
Bütün alanlarda en yüksek kalite uygulamalarına eriĢmeyi,
Kaliteli uygulamalara eriĢilmesinde gerekli basit yaklaĢımları kullanabilmeyi,
Olumsuz etkinlikleri ve kusurlu ürün miktarını azaltmak için bütün süreçleri
sürekli gözden geçirmeyi,
Gerekli giriĢimleri tespit etmeyi ve uygulama kriterleri geliĢtirmeyi,
Rakiplerini tam ve detaylı olarak anlayıp tanımayı ve etkili yarıĢmayı geliĢtirmeyi,
Sorunların çözümünde ekip yaklaĢımını benimsemeyi,
MüĢteri ile etkin iletiĢim yolları bulmayı,
Ürünleri geliĢtirmek için süreçleri sürekli gözden geçirmeyi,
MüĢteri isteklerini en iyi Ģekilde karĢılamak ve maliyetleri düĢürmeyi,
MüĢteri isteklerindeki farklılığı göz önünde bulundurmayı,
Kaliteli, katılımcı, yaratıcı ve sürekli iĢgücünü sağlamayı,
Kaliteyi örgütün bütün bölümleri ve bütün elemanlarının yardımlarıyla sağlamayı,
Sıfır hatalı üretime önem vermeyi ve güvenli, çekici bir vizyon oluĢturmayı
amaçlamaktadır (Doğan, 2002, s:18-19).
4.5. TKY‟nin Yararları
TKY, kurumun rekabet gücünü arttırabilmesi için en önemli yaklaĢımlardan biridir.
KüreselleĢme ile sertleĢen rekabet koĢullarında iĢletmeye sağladığı yararlar;
Mal ve hizmet kalitesinin iyileĢtirilmesi,
MüĢteri tatmininin artması,
Kaynak israfının azalması,
Ürün geliĢtirme süresinin kısalması,
Verimliliğin artması,
Pazar talebinin karĢılanmasında esnekliğin artması,
Süreç içi iĢlem sayısının azalması,
MüĢteriye hizmet ve mal teslim sürelerinin kısalması,
ĠĢçi iĢveren iliĢkilerinin düzeltilmesi, (Yıldırım, 2002, s:66-67) Ģeklinde
sıralanmaktadır.
4.6. Eğitimde TKY
Günümüzde eğitim alanında daha iyiye varmak i ç i n birçok çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu
çalıĢmaların baĢarılı olabilmesi, sistemli, çağdaĢ ve bireyler ile toplumun ihtiyaçlarına
cevap verebilecek nitelikte uygulamaların yapılmasına bağlıdır. Bu uygulamaların
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baĢında eğitimde kalite çalıĢmaları gelmektedir ve bu konunun önemi gün geçtikçe
artmaktadır.
Köksal‘ın (1998) kısaca, uygulandığı kuruluĢlarda tüm faaliyetlerin sürekli olarak
iyileĢtirilmesi Ģeklinde tanımladığı TKY, çok farklı alanlarda uygulanan ve eğitim
alanında da uygulanması ile eğitim anlayıĢına farklı bir bakıĢ açısı getireceği düĢünülen
bir yönetim sistemdir.
Eğitim tanım olarak, bireyde istenilen davranıĢ değiĢikliğinin oluĢturulma sürecidir. Bu
değiĢim süreci toplam kalite ile geliĢme ve iyileĢtirme anlamında bir değiĢime
dönüĢmektedir. Bu nedenle eğitimde kalite yönetimi anlayıĢının uygulanmaya baĢlaması
eğitim hizmetlerinin verimliğini olumlu yönde etkilemektedir.
Eğitimde toplam kalite kavramı 1980‘li yılların sonunda daha çok duyulmaya ve
uygulanmaya baĢlamıĢtır. Eğitimde TKY‘nin değerini arttırmaya yönelik öncü
sayılabilecek düzenleme çalıĢmaları ilk olarak Amerika‘daki ve Ġngiltere‘deki bazı devlet
okullarında baĢlatılmıĢtır. Amerika‘daki çalıĢmalar daha önce olmakla birlikte, her iki
ülkede de bu konuya olan ilgi çalıĢmalar 1990 ve sonrasında artmıĢtır.
Günümüzde Amerika‘daki pek çok üniversitede TKY uygulanmaktadır. Bu uygulamayı
yapan üniversiteler arasında, Michigan Üniversitesi, Samford Üniversiresi, Miami
Üniversitesi ve Uluslararası Filorida Üniversitesi gibi tanınmıĢ üniversiteler
bulunmaktadır (Sims, 1995, s:8).
Kalite ile ilgili fikirlerin çoğunluğu, özellikle yüksek öğretimde oldukça iyi bir Ģekilde
geliĢtirilmiĢ ve eğitimde kalite kavramları giderek artan bir biçimde araĢtırılmaya ve
uygulanmaya baĢlamıĢtır (Ensari, 2003, s:20-21).
Temel‘e göre (1999) eğitimde kalite, eğitim sisteminin beğenilmesi, kusursuzluğu,
insanların yenilikleri izleyebilme bilgi ve becerisine sahip olması, kısaca, bu davranıĢları
gösteren bireylerin yetiĢtirilmesi anlamlarına gelmektedir.
KiriĢçi‘ye göre (2004) eğitimde kalite ise, müĢterinin (öğrenci, veli, toplum) mevcut ve
gelecekteki beklentilerini zamanında ve ekonomik olarak karĢılamak amacıyla, tüm
çalıĢanların (öğrenci, veli, öğretmen, yönetim, yerel ve merkezi yönetimler v.b) katılımı
ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürekli geliĢtirilmesi ve yenilenmesini öngören bir
yönetim anlayıĢıdır.
Bu görüĢler doğrultusunda eğitimde kalite, doğru eğitimin, doğru zamanda, doğru kiĢilere,
doğru mekanda, doğru eğitimlerle verilmesiyle gerçekleĢen, insan kaynaklarının, fiziksel
kaynakların, öğrenci hizmetlerinin, sosyal ve kültürel çevrenin, eğitim teknolojisinin,
öğrenci, okul, sektör iĢbirliğinin, eğitim yönetiminin ve eğitim programının, kalitezenginlik dengesi ile kalitesi yükseltilebilen bir yönetim sistem olarak tanımlanabilir
(KiriĢçi, 2004, s:2).
Eğitim kurumlarının iyileĢtirilmesi için gerekli olan yapı kurulurken, temele oturtulması
gereken üç yapıtaĢı bulunmaktadır. Bunlar;
Suçlamaları kesmek için istek ve destek,
Açık ve net amaçlar,
ĠyileĢme tanımında hem fikir olmaktır (Jenkins, 1998, s:44).
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TKY‘nin eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için öncelikle üst yöneticilerin TKY‘yi
benimsemeleri ve uygulamaya destek vermeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, eğitimde
üst yönetici olarak kabul edilen okul yöneticisinin, eğitim sürecinin iyileĢtirilmesi için
sürekli çalıĢması, katılımcı bir yönetim anlayıĢına sahip olması ve bu yönde çalıĢmalar
yapması, yönetim alanında uzmanlaĢmıĢ olması ve çalıĢanların baĢarı oranını yükseltecek
olanaklar sunması beklenmektedir. Ayrıca okul yöneticilerinin, çalıĢma arkadaĢlarına
güven duymaları ve kalite uygulamaları konusunda bazı yetkilerini onlara devretmeleri
gerekmektedir.
4.7. Eğitimde TKY‟nin Amaçları
Bir eğitim kurumunun ulaĢmak istediği en önemli amaç, güçlü ve kendini yaĢam boyu
öğrenmeye hazırlamıĢ, topluma katkıda bulunacak yeterli bilgi ve beceriye sahip iyi
eğitimli öğrenciler yetiĢtirmektir. Bu bağlamda eğitimde TKY‘nin amaçları;
Ülkenin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiĢtirmek,
Bu elemanları ihtiyaç duyulduğu zamanda yetiĢtirmek,
Özellikle de eğitimde esnekliği hedefleyerek, israfı önlemek ve kaliteyi artırmak,
Eğitimin yeterli ve uygun sürelerde en düĢük maliyetle yapılmasını sağlamak,
Moral ve verimliliği arttırmak (Tübitak, 1996, s:65-66) Ģeklinde sıralanabilir.
4.8. Eğitimde TKY‟nin Ġlkeleri
Eğitim kurumlarının eğitimde TKY uygulamalarını baĢlatmaları, bu uygulamalarını
baĢarıyla sürdürmeleri ve baĢarılı uygulamalarıyla diğer eğitim kurumlarına örnek
olabilmeleri, eğitimde TKY ilkelerinin eğitim kurumlarının tüm çalıĢanları tarafından
benimsenmesine bağlıdır. Bu ilkeler;
Toplumun beklentilerine uygun hedeflerin belirlenmesi,
Belirlenen hedefe ilk seferde ulaĢılması,
Hedeflere ulaĢma düzeyinin ölçülmesi,
GeliĢmeleri takip etmenin ilke edinilmesi,
Nitelikli eğitime önem verilmesi,
Etkin bir iletiĢim ağı kurulması,
Ekip çalıĢmasına önem verilmesi,
Demokratik bir yönetim sistemi kurulması,
Ģeklinde sıralanmaktadır.
Belirtilen ilkeler doğrultusunda yürütülecek olan eğitimde kalite uygulamaları;
Eğitim kurumunun sistematik ve gerçek analizine izin vermektedir,
Eğitim kurumunda planlı ve kontrollü değiĢiklikler yapılmasına olanak sağlamaktadır,
Eğitim kurumunun kalite uygulamalarındaki becerisini belgelendirmektedir,
Eğitim kurumlarının bu yöntemi tanımalarını sağlamaktadır,
Eğitim kurumunda öğrenim görenleri içine dahil ederek kalite için öğrenciye yönelik
sorumluluk bilincini arttırmaktadır (Wellhöfer, Rothgang, 2000, s:4).
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4.9. Eğitimde TKY‟nin Yararları
Eğitimde kaliteyi benimseyen ve kalite yönetimi sistemlerinin sunduğu olanaklardan
yararlanan eğitim kurumlarında TKY uygulamalarının gerçekleĢtirilmesinin eğitim
kurumlarına sağlayacağı birçok yarar bulunmaktadır. Bu yararlar;
Eğitimde zaman israfının önlenmesi,
Eğitimde kalitenin arttırılması,
Bakımlı binalar ve çevrenin oluĢması,
BaĢarılı öğretim üyelerinin alınması,
Moral ve verimliliğin arttırılması,
BaĢarı oranının yükselmesi,
Ailelerden, sanayiden ve toplumdan destek sağlanması,
Kaynakların etkin kullanımı ve arttırılması,
Sürekli iyileĢtirme ve geliĢimi, özetle parlak bir geleceğin sağlanmasıdır (Tübitak,
1996, s:71).
4.10. Eğitimde TKY‟nin Hedefleri
ġimĢek‘e göre (2000) eğitim kurumları TKY‘yi benimsedikleri zaman eğitimdeki
faaliyetlerinde;
MüĢteri (öğrenci) odaklı olmayı,
Müfredatların hazırlanmasında öğrenci, veliler, öğretmenler ve diğer kurum
temsilcilerinin katılımını sağlamayı,
ÇağdaĢ değerlendirme ve ölçme yöntemlerini geliĢtirmeyi,
Uygulamalı eğitime ağırlık vermeyi,
Öğrenme süreçlerinin denetimine öğrencilerin katılımını sağlamayı,
Ġç ve dıĢ müĢteri beklentilerini karĢılamayı,
Gönüllü katılımcı grupların oluĢturulmasına ağırlık vermeyi, hedeflemelidirler.
4.11. TKY Uygulamasının Eğitim Kurumları Açısından Yararları
Eğitim alanında daha mükemmeli yakalayabilmek için TKY‘den yararlanan eğitim
kurumları, bu uygulamanın pek çok yararlarını görmektedirler. Bu yararlar;
Toplumun beklentilerine uygun hedeflerin belirlenmesi,
Belirlenen hedefe ilk seferde ulaĢılması,
Hedeflere ulaĢılma düzeyinin ölçülmesi,
GeliĢmeleri takip etmenin ilke edinilmesi,
Nitelikli eğitime önem verilmesi,
Etkin bir iletiĢim ağı kurulması,
Okulda ekip çalıĢmasına önem verilmesi,
Okulda motivasyonun sağlanması,
Demokratik bir yönetim sisteminin kurulmasıdır (Demirkaya, 2001, s:6).
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4.12. TKY Uygulamasının Öğrenciler Açısından Yararları
TKY uygulamasına geçen eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerin bu uygulamalardan
kazandıkları yararlar bulunmaktadır. Bu yararlar;
Takım çalıĢmasını öğrenmeleri,
Sorumluluk kazanmalarının sağlanması,
Gerçek hayatta yararlı olacak kavramların öğrenilmesi,
Kendilerini daha güçlü hissetmelerinin sağlanması,
Sürekli iyileĢmeyi öğrenmeleridir.
4.13. TKY Uygulamasının Öğretmen Açısından Yararları
TKY uygulamasına geçen eğitim kurumlarında eğitim veren öğretmenlerin de bu
uygulamalardan kazandıkları farklı yararlar bulunmaktadır. Bu yararlar;
Öğrenmede öğrenci sorumluluğunun arttırılması,
Öğrencilerin baĢarısı için çalıĢmaları,
Sınıf disiplininin iyileĢtirilmesine olanak sağlaması,
Öğretmen, öğrenci iliĢkisinin iyileĢtirilmesine katkı sağlaması,
Öğrencilerin motivasyonlarının arttırılmasının gerçekleĢtirilmesi,
Öğretmen stresinin azaltılmasında etkili olmasıdır.
4.14. TKY Uygulamasının Yönetim Açısından Yararları
TKY uygulamasına geçen eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin bu
uygulamalardan kazandıkları pek çok yararlar bulunmaktadır. Bu yararlar;
Ġlköğretimde ve yüksek öğretimde merkeziyetçilikten uzaklaĢılması,
Her eğitim kurumunun sorunlarını kendisinin çözebilmesine olanak sağlaması,
Eğitim kurumları arasında bilgi aktarımı konusunda koordinasyonun daha kolay sağlanması,
Eğitim kurumlarının çözülemeyen sorunlarının azalması,
Eğitim kurumlarının iyileĢtirilmesini ve eğitim ile ilgili daha çok araĢtırma yapılmasının
sağlanması,
Yapılan araĢtırmaların sonuçlarına göre daha kısa zamanda uygulamaya geçilebilmesi,
Sorunlara çözüm için öneriler geliĢtirilmesi ve geliĢmiĢ takımların bu araĢtırma ve
koordinasyona katkıda bulunmaları,
Kurumdaki sorumlulukları paylaĢan öğretmenlerin kendi katkılarının da göz önünde
bulundurulduğunu görüp çalıĢma isteklerinin artması,
Her türlü savurganlığın (elektrik, kağıt, araç-gereç v.b.) önüne geçilmesi,
ÇalıĢma yükleri, sorumlulukları, çalıĢma süreleri ve verimlilikleri konusunda takdir alan
öğretmenlerin bulundukları kurumda daha uzun vadeli çalıĢma istekleri ve yenileĢmeye
katılımlarının artması,
Öğrencilerin okulun problemleri ile ilgili çalıĢmalara katılması ve kendilerince de
paylaĢılan sorunlarının çözümünde yer almalarıdır (Yıldırım, 2002, s:92-94).
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5. SONUÇLAR
Günümüzde bilim ve teknolojideki hızlı geliĢmeler, insanların ve toplumun değiĢen
beklentileri ve istekleri, her türlü kurumu, hizmetlerinde daha iyiye ulaĢmak için farklı
çalıĢmalar yapmaya yöneltmektedir. Bu çalıĢmalar içinde son yıllarda en çok duyulan ve
dikkat çeken, TKY‘ni temel alan çalıĢmalardır. Kurumlar, bu çalıĢmalarla, TKY
felsefesini anlamaya çalıĢmakta ve bu felsefenin ilkeleri doğrultusunda kendi
çalıĢmalarına yön vermektedirler.
Kısaca, uygulandığı kuruluĢlarda tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileĢtirilmesi Ģeklindeki
tanımıyla çok farklı alanlarda uygulanan kalite anlayıĢının, eğitim alanında da
uygulanması, eğitim anlayıĢına farklı bir bakıĢ açısı getirmektedir.
TKY artık, rekabetin zorunlu olduğu bir ortamda hem bireylerin, hem de kurumların var
olmalarının, baĢarılı ve refah düzeyi yüksek bir yaĢam sürmelerinin olmazsa olmaz koĢulu
haline gelmiĢ bir anlayıĢ durumundadır.
MEABD‘da yaĢanan sorunların giderilmesi ve MEABD‘ndaki tüm faaliyetlerin sürekli
olarak iyileĢtirilerek, kurumun, yönetimin, akademik ve idari personel ile öğrencilerin
niteliklerinin arttırılabilmesi için TKY sisteminin ve bu sistemin temel ilkelerinin bilinçli
bir Ģekilde müzik öğretmenliği eğitimine yansıtılması gerekmektedir. Bu gereklilik
doğrultusunda MEABD‘nda bilinçli yapılacak TKY uygulamaları nitelikli müzik
öğretmeni yetiĢtirilmesine olumlu katkılar sağlayacaktır.
6. ÖNERĠLER
MEABD‘ndaki yöneticilerin, akademik ve idari personel ile öğrencilerin TKY sistemini
ve bu sistemin temel ilkelerini anlayıp özümseyebilmelerine yönelik bilgilendirici kurslar,
seminerler düzenlenmesi ve MEABD‘nda, kalite uygulamalarının baĢlatılmasını,
yürütülmesini ve geliĢtirilmesini sağlayacak çalıĢmaların planlanmasına katkıda
bulunmak amacıyla, MEABD‟NDA TKY UYGULAMA MODELĠ‘nin hayata
geçirilmesi önerilmektedir.
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MEABD‟NDA TKY UYGULAMA MODELĠ *
1. BASAMAK
MEABD KALĠTE ARAġTIRMA MERKEZĠNĠN KURULMASI
2. BASAMAK
MEABD HĠZMET ĠÇĠ KALĠTE EĞĠTĠM MERKEZĠNĠN KURULMASI
3. BASAMAK
MEABD KALĠTE GELĠġTĠRME KURULUNUN OLUġTURULMASI
4. BASAMAK
MEABD KALĠTE GELĠġTĠRME EKĠPLERĠNĠN KURULMASI
5. BASAMAK
MEABD KALĠTE DEĞERLENDĠRME EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI
6. BASAMAK
MEABD‘NIN ÖZDEĞERLENDĠRMESĠ
MEABD‘nın Girdi Analizi
Öğrenci Kalitesi Analizi
Öğretmen Kalitesi Analizi
Yönetici Kalitesi Analizi
Maddi Olanak Yeterlilik Analizi
Fiziki Ortam Yeterlilik Analizi
Araç-Gereç Yeterlilik Analizi
MEABD‘nın Süreç Analizi
Eğitim-Öğretim Süreç Analizi
Yönetim Süreç Analizi
Öğrenci BaĢarılarını Değerlendirme Süreç Analizi
ÇalıĢanların BaĢarılarını Değerlendirme Süreç Analizi
MEABD‘nın Çıktı Analizi
Mezun Öğrenci Memnuniyet Analizi
Personel Memnuniyet Analizi
Toplum Memnuniyet Analizi
Devlet Memnuniyet Analizi
7. BASAMAK
MEABD KALĠTE PLANLAMASI
MEABD‘nın Uzun Vadeli Stratejik Kalite Planlaması
MEABD‘nın Orta Vadeli Kalite Planlaması
MEABD‘nın Kısa Vadeli Kalite Planlaması
8. BASAMAK
MEABD KALĠTE PLANININ UYGULANMASI
9. BASAMAK
KALĠTE PLANININ UYGULANMASI SONUNDA
MEABD‘NIN ÖZDEĞERLENDĠRMESĠ
10. BASAMAK
MEABD KALĠTE PLANININ GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ VE
GEREKLĠ ĠYĠLEġTĠRMELERĠN YAPILMASI
11. BASMAK
GEREKLĠ ĠYĠLEġTĠRMELER YAPILAN MEABD KALĠTE PLANININ
UYGULANMASI

*Bu model Hasan Ali YILDIRIM‘ın (2000, s:108) ilköğretim ve ortaöğretim kurumları
için geliĢtirdiği TKY uygulama modeli süreci temel alınarak oluĢturulmuĢtur.
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AKADEMĠK PĠYANO EĞĠTĠMĠNDE ÇAĞDAġ TÜRK BESTECĠLERĠNĠN
ESERLERĠNĠN KULLANIMININ ĠNCELENMESĠ
Doç. Dilek BATIBAY, Marmara Üniversitesi
Ortaç AYDINOĞLU, Ġstanbul Teknik Üniversitesi
Özet
Bugün ülkemizden yetişen bestecilerin müzikleri dünya müzik literatüründe yer almakta ve
yurt dışında da çalınmaktadır. Ancak kendi müziğimizin yaygınlaştırılmasında en büyük
görev öncelikli olarak kendi sanatçılarımıza düşmektedir. Yurt dışına eğitim amaçlı giden
gençlerimizden, kendi müziklerini orada tanıtmaları, sanatçılarımızdan ise kendi
müziklerine ait birkaç örnek sunmaları sıklıkla talep edilmektedir. Bu nedenle; sanatçı
yetiştirmekle yükümlü olan konservatuvarlar ve diğer müzik okulları ile, çok sesliliği
çocuk ve gençlere belki de ilk kez tanıtacak olan ve ayrıca bir kültür aktarıcısı sayılan
müzik öğretmeninin, kendi çağdaş müziğini tanıtması ve öngörülen ―bilinenden
bilinmeyene gidilmesi‖ ilkesine uygun örnekler sunabilmesi gerekliliğinden ötürü, bu
alanda yapılan çalışmaları takip etmesi ve dağarcığında örnekler bulundurması
gerekmektedir. Ancak yapılan ön görüşmelerde ilgili öğretim elemanları Türk piyano
eserlerinin ya başlangıç seviyesindeki öğrencilere çaldırılabilecek kadar basit ya da
virtiözite gerektirecek kadar zor olduklarını ifade etmişlerdir. Bu noktada, akademik
piyano eğitimi veren kurumlarda, Çağdaş Türk Bestecileri‘nin eserlerine yer verilip
verilmediğinin ve eserlerin piyano eğitiminde kullanılmasının uygun olup olmadığının
bilinmemesi araştırmamızın problemini oluşturmaktadır.
Akademik piyano eğitiminde çağdaş Türk bestecilerinin eserlerinin kullanımının
incelenmesi amacıyla; akademik piyano eğitimi veren kurumların piyano programları
incelenmiş, ilgili öğretim elemanlarının görüşleri alınmış ve anket yoluyla oluşturulan
piyano eserleri listesindeki eserlerin ne kadarının bilindiği, ne kadarının piyano
eğitiminde kullanıldığı ve ne kadarının piyano eğitiminde kullanılmaya uygun olmadığı
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, İstanbul ilinde akademik piyano eğitimi vermekte
olan kurumlar ve buralardaki öğretim elemanlarını kapsamakta ancak görüşme ve anket
talebini kabul eden öğretim elemanlarıyla sınırlı kalmaktadır. Araştırma sonuçlarına
göre; her kurumun piyano programında Türk eseri çalma zorunluluğu yoktur. Diğer bir
değişle bir piyano öğrencisi hiçbir Türk eseri çalmadan mezun olabilir. Öğretim
elemanlarının çoğunluğu piyano eğitimde Türk eserlerine yer verilmesi gerektiğini
belirtmekte ancak oluşturulan listedeki piyano eserlerinin çok az bir kısmını bilmekte,
bildikleri eserlerin de kısıtlı bir bölümünü eğitimde kullanmaktadırlar.
Anahtar Sözcükler: Müzik, müzik eğitimi, piyano, piyano eğitimi, çağdaş Türk
bestecileri, çağdaş Türk bestecilerinin piyano eserleri.
GĠRĠġ
Cumhuriyet‘le birlikte baĢlayan çağdaĢlaĢma çalıĢmaları müzikte de Atatürk‘ün
önderliğinde ilerlemiĢtir. ―Musiki ile alakası olmayan mahlukat insan değildir, hayat
musikidir, musikisiz hayat mevcut değildir.‖ sözleri müziğe, ―Bir ulusun yeni
değişikliğindeki ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.‖ sözü ve
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Cumhuriyet‘in ilanından hemen sonra Musiki-i Muallim Mektebi‘nin açılması (1924),
müzik eğitiminin ülke kalkınmasındaki yerine verdiği öneme birer örnektir (Uçan, 1997;
Say, 1995; Yonat, 1987).
1924‘te Musiki-i Muallim Mektebi‘nin 1938‘de Gazi Eğitim Enstitüsü‘ne ve 1917‘de
kurulan Darülelhan‘ın 1926‘da Ġstanbul Belediye Konservatuarı‘na dönüĢtürülmesi
Türkiye‘nin evrensel müziği tanıması ve öğrenmesi açısından kurumsallaĢma
çalıĢmalarının ilklerindendir. Bu kurumlarda çok değerli müzisyenler yetiĢmiĢ, Avrupa‘da
eğitim görmüĢ ve çok sesliliğin geliĢmesinde katkıda bulunmuĢlardır. Halkevleri vs,
çalıĢmalarla çok seslilik halka da yaygınlaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır.
Örgün müzik eğitiminin bir baĢka boyutunu oluĢturan mesleki müzik eğitiminin müzik
öğretmenliği ile bestecilik, seslendiricilik, müzikbilimcilik-müzik araĢtırmacılığı ve çalgı
yapımcılık eğitimi alanlarında önemli atılımlar gerçekleĢtirilmiĢtir. Mesleki müzik
eğitiminin, 1982-83 yıllarında çıkan yasalarla bütünüyle üniversiter bir nitelik
kazanmasıyla, hızla geliĢtirilmesi yönünde yeni ve geniĢ olanaklar doğmuĢtur. 1983
Türkiye‘sinin Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Bölümleri müzik eğitimciliği alanında,
Rektörlüğe veya Güzel Sanatlar Fakültelerine bağlı Devlet Konservatuvarları bestecilik,
seslendiricilik, yönetkenlik ve çalgı yapımı alanlarında, Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik
Bölümleri müzik araĢtırmacılığı alanında ―lisans‖, ―yüksek lisans‖ ve ―doktora-sanatta
yeterlik‖ düzeylerinde akademik eğitim ve araĢtırma programlarının geliĢtirilmesinde,
Türkiye‘nin gereksindiği nitelikli insan gücünün yetiĢtirilmesinde, Türk müziğinin
geliĢtirilmesinde ve evrensel müzikteki yerini almasında, Milli Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığı‘na, Kültür ve Turizm Bakanlığına, TRT Kurumuna, belirli müzik kuruluĢlarıyla
öteki ilgili kurum, kuruluĢ ve kiĢilere uzmanlık/danıĢmanlık hizmetleri verilmesinde çok
önemli ve kapsamlı görevlerle karĢı karĢıya bulunmaktadır (Uçan, 1997).
Bu bağlamda kurulmuĢ olan ve mesleki müzik eğitimi veren akademik kurumlarımızın
kuruluĢ amaçlarına uygun olarak hazırlanmıĢ eğitim programları vardır. Fakülte bazındaki
genel amaçlar ve eğitim programı aynı olsa da ders içerikleri ve kullanılan materyaller
farklılık gösterebilmektedir. Zaten sanat eğitiminde standart bir eğitim programı
uygulamak pek tercih edilmez. Çünkü bireysel yetenekler, ilgi, çalıĢma imkanları gibi
faktörler farklılık göstermekte ve bireyin geliĢim sürecine direkt olarak etki etmektedir.
Ayrıca sanat eğitimine küçük yaĢlarda baĢlanmasının öngörülmesi, derslerin genellikle
bire bir yapılması ve öncelikle çocuğa müziğin sevdirilmesi amaç edinileceğinden,
öğrencinin tepkisine ve ilgisine göre esneklik imkanı tanıyan eğitim programları
oluĢturulmuĢ ve uygulanmaktadır. Ancak detayda farklılıklar gösterebilen bu eğitim
programları, fakültenin genel amaçlarına ve devletin eğitim politikasına uymak
durumundadır.
1923‘de kurulan Türkiye Cumhuriyeti, aydınlanma felsefesinin ve Fransız Ġhtilali‘nin
ilkelerinden yola çıkmıĢtır ve geliĢtirdiği kültür ve eğitim politikaları doğal olarak
―ulusalcı‖dır. Bu doğrultuda gerçekleĢtirilen eğitsel reformlar, 1924‘de yürürlüğe giren
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile baĢlar. Bu yasayla laik eğitim ve öğretim ilkeleri
bütünselliğe kavuĢturulmuĢ, ders planları buna göre hazırlanmıĢtır. ―Müzik dersi‖
müfredat programlarında yer almıĢtır (Say, 1997).
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Yeni kültür politikaları kapsamında hızla kurumsallaĢmaya gidilmiĢtir: 1923‘de
Darülelhan Ġstanbul‘da batı müziği bölümüyle yeniden açılmıĢ, 1924‘de Ankara‘da orta
öğretim için müzik öğretmeni yetiĢtirmek amacıyla Musiki Muallim Mektebi hizmete
girmiĢtir. 1926‘da konservatuvara dönüĢtürülen Darülelhan bu kez sadece batı müziği
eğitimi vermeye baĢlamıĢ ayrıca Ġstanbul Belediyesi‘ne bağlanarak Milli Eğitim
Bakanlığınca onaylanan programları uygulamıĢtır.
Bütün bu yönleriyle müzik ―süslü bir eğlence aracı‖ olmaktan çıkmıĢ, özgür düĢünce
temelindeki yaratıcılık ortamına doğru ilerlemiĢtir. Bu eğilim, Atatürk‘ün 1 Kasım
1934‘de TBMM‘nin açılıĢı dolayısıyla verdiği söylevin müziğe ayrılan bölümünde açıkça
dile getirilmiĢtir: ―Arkadaşlar, güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne türlü
ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır: Ancak, bunda en çabuk, en önde
götürülmesi gerekli olan, Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide
değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bugün dinletilmeye yeltenilen musiki, yüz
ağartıcı değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusal ince duyguları,
düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce, genel,
son musiki kurallarına göre işlemek gerekir; ancak bu düzeyde Türk ulusal musikisi
yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.‖ Bu konuĢmanın ardından Milli Eğitim
Bakanlığı‘nın aldığı temel kararlar Ģöyledir: ―Bütün okullarda etkili bir çoksesli müzik
uygulamasına yönelinmesi, halk katlarında, opera, operet, konser, radyo ve plaklar
aracılığıyla yeni beğeninin yaygınlaĢtırılması, bestecilerin ve usta çalgıcıların
yetiĢtirilmesi ve korunması.‖(Say, 1997; Uçan, 1996).
Bu yasa ile yurtdıĢında eğitim görmek üzere sayıları 10‘u bulan yetenekli genç seçildi ve
Türkiye‘ye döndüklerinde Atatürk‘ün öngördüğü Ģekilde halk müziği, deyiĢleri üzerine
araĢtırmalar yaparak yapıtlar ortaya koydular. ―Türk BeĢleri‖ diye adlandırılan birinci
kuĢak Türk bestecilerinin ardından bugün dördüncü ve beĢinci kuĢak besteciler
yetiĢtirilmekte ve günün musiki kurallarını kullanmaktadırlar. Ancak yazılmıĢ ve
yazılmakta olan eserlere, gerek konser salonlarında, gerek kayıtlarda gerekse eğitim
aĢamalarında çeĢitli nedenlerden dolayı pek rastlamamaktayız.
Öyle ki; 19.yy tüm Avrupa ülkelerinde ulusal bilincin uyandığı bir çağdır. 19. yüzyıla
kadar müziği gerçek anlamıyla Ġtalyan, Fransız ve Alman okulları temsil ediyordu. Oysa
bu yüzyılda geliĢen düĢünsel ve siyasal akımlar, hemen tüm ülkelerde ulusal bilincin
yükselmesine yol açmıĢ ve ulusalcılık kültür/sanat alanında yankısını bulmuĢtur (Say,
1997; Uçan, 1996; Yonat, 1987). Bu dönemden sonra oraya çıkan Rus, Çek, Ġspanyol,
Ġskandinav, Polonya, Ġngiliz, Macar ve Balkan ülkelerindeki okullar müzik tarihinde
yerini almıĢ ve bu okullardan yetiĢmiĢ bestecilerin eserleri tüm dünya ülkelerinde halen
çalınmakta ve dinlenmektedir.
Bir yüzyıl kadar geç oluĢmaya baĢlasa da ülkemizden yetiĢen bestecilerin müzikleri dünya
müzik literatüründe yer almakta ve yurt dıĢında da çalınmaktadır. Ancak kendi
müziğimizin yaygınlaĢtırılmasında en büyük görev öncelikli olarak kendi sanatçılarımıza
düĢmektedir. Yurt dıĢına eğitim amaçlı giden gençlerimizden, kendi müziklerini orada
tanıtmaları, sanatçılarımızdan ise kendi müziklerine ait birkaç örnek sunmaları sıklıkla
talep edilmektedir. Bu nedenle; sanatçı yetiĢtirmekle yükümlü olan konservatuvarlar ve
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diğer müzik okulları ile, çok sesliliği çocuk ve gençlere belki de ilk kez tanıtacak olan ve
ayrıca bir kültür aktarıcısı sayılan müzik öğretmeninin, kendi çağdaĢ müziğini tanıtması
ve öngörülen ―bilinenden bilinmeyene gidilmesi‖ ilkesine uygun örnekler sunabilmesi
gerekliliğinden ötürü, bu alanda yapılan çalıĢmaları takip etmesi ve branĢında örnekler
sunabilmesi için dağarcığında örnekler bulundurması gerekmektedir.
ÇağdaĢ Türk piyano müziği eserleri gerek armonik yapı, gerek akor basıĢ Ģekilleri,
gerekse duyum açısından diğer yabancı kaynaklardaki eserlerden tamamen farklı bir
yapıdadır. Bu nedenle piyano eğitiminde Türk eserlerinin kullanılmasının, Türk müziği
makam dizilerinin tanınması, bu makam dizilerinin çokseslilik özelliklerinin irdelenmesi
ve piyano eğitiminde amaçlanan hedeflere ulaĢmadaki rolünün tespiti açısından önem
taĢıdığı düĢünülmektedir. Bu önemlerinden dolayı Türkiye‘de mesleki müzik eğitimi
veren üniversitelerde, piyano eğitiminde yabancı kaynaklı eserlere yer verildiği kadar
Türk eserlerine de yer verilmesi gerektiği düĢünülmektedir (Bulut, 2002).
Ayrıca ilgili diğer araĢtırmalarda temel piyano tekniklerinin kazanılması (iki elin bağımlı
bağımsız kullanımı, sağ ve sol pedal kullanımı, homofonik-polifonik eserlerin icrası,
süslemelerin çalınması, piyanodan farklı ses renkleri elde etme, farklı ritmik karakterlerde
parçaların icrası vb.) ve müzikal ifadenin geliĢtirilmesinde Türk eserlerinin etkili olduğu
ispatlanmıĢ, bu çalıĢmalar için parça önerilerinde bulunulmuĢtur (Bulut, 2002; Sönmezöz,
1998; Tatar, 1993; Ensari, 1990; Yonat, 1987). Ancak yapılan ön görüĢmelerde ilgili
öğretim elemanları Türk piyano eserlerinin ya baĢlangıç seviyesindeki öğrencilere
çaldırılabilecek kadar basit ya da virtiözite gerektirecek kadar zor olduklarını ifade
etmiĢlerdir.
Bu noktada, akademik piyano eğitimi veren kurumlarda, ÇağdaĢ Türk Bestecileri‘nin
eserlerine yer verilip verilmediğinin ve eserlerin piyano eğitiminde kullanılmasının uygun
olup olmadığının bilinmemesi araĢtırmamızın problemini oluĢturmaktadır.
YÖNTEM
AraĢtırma, genel tarama modelindedir. Akademik kurumların piyano programları
incelenmiĢ ve ilgili öğretim elemanlarının bir kısmı ile birebir görüĢme yapılarak, bir
kısmının anket aracılığıyla görüĢleri alınmıĢtır.
Örneklem
AraĢtırma evrenini Ġstanbul‘da akademik piyano eğitimi veren 4 akademik kurum ve bu
kurumlarda piyano dersleri veren ilgili öğretim elemanları oluĢturmakta, örneklem ise
ulaĢılabilen 56 öğretim elemanı arasından görüĢmeyi veya anketi yanıtlamayı kabul eden
35 öğretim elemanından oluĢmaktadır: Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
(n=10), Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (n=11), Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Anabilim Dalı (n=11) ve
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü
(n=3)
Veri Toplama Araçları
Kurumların piyano programlarının incelenmesine yönelik olarak, kurumlardan piyano
eğitim süreçleri boyunca çalıĢtıkları eserlerin listesini gösteren piyano eğitim programları
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talep edilmiĢ, Yıldız Teknik Üniversitesi hariç diğer üç kurumun piyano programlarına
ulaĢılmıĢtır.
Öğretim elemanlarının görüĢlerinin alınmasına yönelik olarak iki bölümlü bir anket
hazırlanmıĢtır. Anketin birinci bölümü kiĢisel bilgiler ve piyano eğitiminde Türk
eserlerinin kullanımına yönelik sorular yer almaktadır. Ġkinci bölümde ise araĢtırmacı
tarafından, Ġlyasoğlu (1998)‘nun kitabında yer alan listeyle sınırlandırılmıĢ 46 bestecinin
248 piyano eserinin listesi verilmekte, bu eserler arasından bildikleri eserleri, ―piyano
derslerimde kullandım-kullanmadım‖ ve ―eğitim sürecinde kullanılması uygundur-uygun
değildir‖ Ģeklinde yanıtlamaları istenmiĢtir.
Verilerin Çözümlenmesi
Anketlerden elde edilen verilerin frekans ve yüzde hesaplamaları yapılarak
sayısallaĢtırılmıĢ, tablolar halinde ortaya konmuĢtur. Açık uçlu sorulardan elde edilen
veriler gerekli yerlerde açıklamalı olarak belirtilmiĢtir.
BULGULAR
Kurumların piyano eğitim programlarının incelenmesi sonucunda elde edilen
bulgular:
M.Ü.A.E.F.Müzik Eğitimi Bölümü, 6 dönemlik (3 yıl) piyano programında herhangi bir
Türk eseri çalma zorunluluğu yoktur, buna karĢılık ―serbest bir parça‖ olarak belirtilen
kategoride isteğe bağlı olarak Türk eseri çalınabilir.
Ġ.Ü. Devlet Konservatuvarı Piyano Ana sanat dalı, 12 yıllık piyano müfredatı
incelendiğinde (tam veya yarı zamanlı hazırlık 1-2, ilk devre 1-2-3, orta devre 1-2-3, ileri
devre 1-2-3-4); her sınavda yaklaĢık 7 eser çalınmasına rağmen herhangi bir Türk eseri
çalma zorunluluğu bulunmadığı görülmektedir. Buna karĢılık ―serbest bir parça‖ olarak
belirtilen kategoride isteğe bağlı olarak Türk eseri çalınabilir.
M.S.Ü. Devlet Konservatuvarı Piyano Ana sanat dalı, 10 yıllık piyano müfredatı
incelendiğinde (ilköğretim 6-7-8, lise 1-2-3, lisans 1-2-3-4); ilköğretim 6 ve 7. sınıf yıl
sonu sınavında çalınan yaklaĢık 7 eserin ―bir modern eser‖ olarak belirtilen kategorisinde
isteğe bağlı olarak Türk eseri çalınabilir. Ġlköğretim 8, lise 1-2-3 ve lisans 1. sınıf
sınavlarında ise ―bir Türk eseri‖ kategorisi gereğince Türk eseri çalma mecburiyeti vardır.
Bu durumda, bu kurumdan mezun olan bir öğrenci piyano eğitimi boyunca en az 4 Türk
eseri çalmıĢ ve tanımıĢ olmak durumundadır.
Y.T.Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü‘nün piyano eğitim
programına ulaĢılamamıĢtır.
Sonuç olarak Türk eseri çalma zorunluluğu olmayan kurumlarda öğrenci tercih etmez ise
hiçbir Türk eseri çalmadan, tanımadan mezun olabilmektedir. Oysa M.S.Ü. Devlet
Konservatuvarı örneğinde olduğu gibi çalma zorunluluğu olan kurumlarda öğrenci en az
birkaç Türk eseri çalmak ve tanımak zorundadır.
Zorunluluk dıĢında da tercih edebilmek, öğrencinin kendi ilgisinin yanında öğretmeninin
yönlendirmesi ile de olabilir. Öğretmen, Türk eserinden tavsiye veya önerilerde
bulunmalı, gerektiğinde örnekler vererek öğrenciyi özendirebilmeli ve yöneltebilmelidir.
Bu nedenle piyano öğretmenlerinin Türk eserleri hakkındaki görüĢleri alınmıĢtır.
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Piyano Öğretmenlerinin Türk Eserlerine Yönelik GörüĢleri ile ilgili bulgular:
Tablo 1: Piyano Öğretmenlerinin Türk eserlerine Yönelik GörüĢlerinin frekans ve
yüzde dağılımı:
Evet

Hayır

f (%)

f(%)

Herhangi bir Türk bestecisinin solo piyano eserini çaldınız mı?

31(91,1)

2(5,8)

Sizce Piyano eğitiminde her seviyeye uygun Türk eseri var mı?

25(73,5)

9(26,4)

Sizce piyano eğitiminde Türk eserlerinden yararlanmak gerekli
midir?

33(97)

1(2,9)

Soru

Tablo 1‘de görüldüğü gibi, öğretmenlerin %91,1‘i bir Türk bestecisinin solo eserini
çalmıĢ, %73,5‘i piyano eğitiminde her seviyeye uygun piyano eserinin olduğu görüĢünde
ve %97‘si piyano eğitiminde Türk eserlerinden yararlanmak gerektiği görüĢündedir.
Kullanılan Türk eserlerinin belirlenmesine yönelik anketten elde edilen bulgular:
Tablo 2: Kurumlara göre, kullanılan Türk eserlerinin ortalamaları ve yüzde
dağılımı:
*K+

K-

Toplam

Kurum

ort(%)

ort(%)

Ort(%)

M.Ü.A.E.F.Müzik Eğitimi Bölümü

13,9(5,6)

13,9(5,6)

27,8(11,2)

Ġ.Ü. Devlet Konservatuvarı

13,9(5,6)

19,7(7,9)

33,6(13,5)

M.S.Ü. Devlet Konservatuvarı

11,6(4,6)

7,3(2,9)

18,9(7,5)

Y.T.Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi

7,6(3)

1(0,4)

8,6(3,4)

Toplam

11,7(4,7)

10,4(4,2)

22,2(8,9)

*K+: Kullandım K-: Kullanmadım
Tablo 2‘de, ankette yer alan Türk bestecilerinin solo piyano eserlerinden kullanılan ve
kullanılmayan eserlerin ortalamalarının kurumlara göre ayrımı verilmektedir. Buna göre;
M.Ü.A.E.F.Müzik Eğitimi Bölümü‘nde 248 eserden ortalama 27,8 eser (%11,2‘si)
bilinmekte, bu eserlerin %5,6‘sı kullanılmakta, %7,9‘u ise kullanılmamaktadır. Ġ.Ü.
Devlet Konservatuvarı‘nda eserlerin toplam olarak %13,5‘i (ort=33,6 eser) bilinmekte,
bunların %5,6‘sı kullanılmakta, %7,9‘u kullanılmamaktadır. M.S.Ü. Devlet
Konservatuvarı‘nda eserlerin toplam olarak %7,5‘i (ort=18,9 eser) bilinmekte, bu
eserlerin %4,6‘sı kullanılmakta, %2,9‘u kullanılmamaktadır. Y.T.Ü. Sanat ve Tasarım
Fakültesi‘nde eserlerin toplam olarak %3,4‘ü (ort=8,6 eser) bilinmekte, bunların %3‘ü
kullanılmakta, %0,4‘ü kullanılmamaktadır. Sonuç olarak eserlerin bilinmesi ve
kullanılması açısından kurumlar arasında çok büyük farklar olmadığı görülmektedir.
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Ancak eserlerin ortalama %8,9‘u (ort=22,2 eser) bilinmekte ve bu eserlerden %4,7‘si
kullanılmakta, %4,2‘si ise kullanılmamaktadır.
Tablo 3: Akademik unvanlara göre, kullanılan Türk eserlerinin ortalamaları ve
yüzde dağılımı:
K+

K-

Toplam

Unvan

ort(%)

ort(%)

ort(%)

Prof.

16,4(6,6)

8,1(3,2)

24,5(9,8)

Doç.

12,3(4,9)

7,1(2,8)

19,4(7,7)

Yrd. Doç.

13,2(5,3)

12,6(5)

25,8(10,3)

Öğrt. Gör.

12(4,8)

19(7,6)

31(12,4)

Ar. Gör.

1(0,4)

18(7,2)

19(7,6)

Diğer

5(2)

9(3,6)

14(5,6)

Tablo 3‘de, ankette yer alan Türk bestecilerinin solo piyano eserlerinden kullanılan ve
kullanılmayan eserlerin ortalamalarının akademik unvanlara göre ayrımı verilmektedir.
Buna göre; Prof. olan öğretim elemanları eserlerin ortalama %9,8‘ini bilmekte, bu
eserlerden %6,6‘sını kullanmakta, %3,2‘sini ise kullanmamaktadır. Doç. olan öğretim
elemanları eserlerin ortalama %7,7‘sini bilmekte, bu eserlerden %4,9‘unu kullanmakta,
%2,8‘ini ise kullanmamaktadır. Yrd. Doç. olan öğretim elemanları eserlerin ortalama
%10,3‘ünü bilmekte, bu eserlerden %5,3‘ünü kullanmakta, %5‘ini ise kullanmamaktadır.
Öğrt. Gör. olan öğretim elemanları eserlerin ortalama %412,4‘ünü bilmekte, bu eserlerden
%4,8‘ini kullanmakta, %7,6‘sını ise kullanmamaktadır. Ar. Gör. olan öğretim elemanları
eserlerin ortalama %7,6‘sını bilmekte, bu eserlerden %0,4‘ünü kullanmakta, %7,2‘sini ise
kullanmamaktadır. Diğer (sözleĢmeli vs.) öğretim elemanları eserlerin ortalama %5,6‘sını
bilmekte, bu eserlerden %2‘sini kullanmakta, %3,6‘sını ise kullanmamaktadır.
Sonuç olarak eserlerin bilinmesi açısından akademik unvanlarda pek fark görülmezken,
eserlerin kullanımı açısından Prof., Doç. ve Yrd. Doç. unvanlarındaki öğretim
elemanlarının Öğrt. Gör. ve Ar. Gör. unvanındakilere göre Türk eserlerini daha çok
kullandıkları görülmektedir.
Tablo 4: Görev sürelerine göre, kullanılan Türk eserlerinin ortalamaları ve yüzde
dağılımı:
K+

K-

Toplam

Görev Süresi

ort(%)

ort(%)

ort(%)

0 – 5 yıl

2,6(1)

9(3,6)

11,6(4,6)

5 – 15 yıl

11,7(4,7)

6,1(2,4)

17,8(7,1)

15 yıl ve üstü

14,1(5,6)

15,9(6,4)

30(12)

Tablo 4‘de, ankette yer alan Türk bestecilerinin solo piyano eserlerinden kullanılan ve
kullanılmayan eserlerin ortalamalarının görev sürelerine göre ayrımı verilmektedir. Buna
göre; 0 – 5 yıldır piyano dersi veren öğretim elemanları eserlerin ortalama %4,6‘sını
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bilmekte, bu eserlerin %1‘ini kullanmakta, % 3,6‘sını kullanmamaktadır. 5 – 15 yıldır
piyano dersi veren öğretim elemanları eserlerin ortalama %7,1‘ini bilmekte, bu eserlerin
%4,7‘sini kullanmakta, %2,4‘ünü kullanmamaktadır. 15 yıl ve daha fazla süredir piyano
dersi veren öğretim elemanları eserlerin ortalama %12‘sini bilmekte, bu eserlerin
%5,6‘sını kullanmakta, % 6,4‘ünü kullanmamaktadır.
Sonuç olarak, görev süresi arttıkça Türk eseri bilme ve kullanma oranı da artmaktadır.
Bununla birlikte bilinen eserlerden kullanılmayanların oranının da artması
düĢündürücüdür.
Tablo 5: En çok kullanılan eserlerin listesi, frekans ve yüzde dağılımı:
Besteci – Eser Ġsmi

K+

K-

Toplam

f(%)

f(%)

f(%)

Ulvi Cemal Erkin - BeĢ Damla

25(73,5) 4(11,7) 29(85,2)

A. Adnan Saygun - Ġnci‘nin Kitabı. op.10/a

25(73,5) 1(2,9)

26(76,4)

Ulvi Cemal Erkin – DuyuĢlar

21(61,7) 2(5,8)

23(67,5)

A. A. Saygun - Aksak Tartılar Üstüne On Etüd Op.38 21(61,7) 5(14,7) 26(76,4)
Muammer Sun - Yurt Renkleri 1

15(44,1) 1(2,9)

16(47)

Ulvi Cemal Erkin – Çocuklar için yedi kolay parça

12(35,2) -

12(35,2)

Muammer Sun - Yurt Renkleri 2

12(35,2) -

12(35,2)

Muammer Sun - Yurt Renkleri 3

12(35,2) -

12(35,2)

Ġlhan Baran - Siyah Beyaz

12(35,2) 2(5,8)

14(41)

Ekrem Zeki Ün – Köçekçe

11(32,3) 2(5,8)

13(38,1)

Tablo 5‘de, ankette yer alan Türk bestecilerinin solo piyano eserlerinden en çok kullanılan
eserlerin listesi verilmektedir. Buna göre; Ulvi Cemal Erkin‘in BeĢ Damla adlı eseri,
ankete katılanların %85,2‘si tarafından bilinmekte ve %73,5‘i tarafından kullanılmaktadır.
Ahmet Adnan Saygun‘un Ġnci‘nin Kitabı adlı eseri, ankete katılanların %76,4‘ü tarafından
bilinmekte ve %73,5‘i tarafından kullanılmaktadır. Ulvi Cemal Erkin‘in DuyuĢlar adlı
eseri, ankete katılanların %67,5‘i tarafından bilinmekte ve %61,7‘si tarafından
kullanılmaktadır. A. A. Saygun‘un Aksak Tartılar Üstüne On Etüd Op.38 adlı eseri,
ankete katılanların %76,4‘ü tarafından bilinmekte ve %61,7‘si tarafından
kullanılmaktadır. Muammer Sun‘un Yurt Renkleri 1 adlı eseri, ankete katılanların %47‘si
tarafından bilinmekte ve %4,1‘i tarafından kullanılmaktadır. Ulvi Cemal Erkin‘in
Çocuklar için yedi kolay parça, Muammer Sun‘un Yurt Renkleri 2 ve 3 adlı eserleri
ankete katılanların %35,2‘si tarafından bilinmekte ve bilenlerin tamamı tarafından
kullanılmaktadır. Ġlhan Baran‘ın Siyah Beyaz adlı eseri, ankete katılanların %41‘i
tarafından bilinmekte ve %35,2‘si tarafından kullanılmaktadır. Ekrem Zeki Ün‘ün
Köçekçe adlı eseri, ankete katılanların %38,1‘i tarafından bilinmekte ve %32,3‘ü
tarafından kullanılmaktadır.
AĢağıda ankete katılanların % 100‘ü tarafından bilinmeyen eserlerin listesi verilmektedir:

236

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Besteci – Eser (f=32) ismi
Turgut Aldemir – Kipranos, Invention I,
Selman Ada – NiĢabur, Oniki Amodal Prelüd, ―Asimages‖ ġarkın Sihiri
Mete Sakpınar - Üç Parça, Dilara, Valssimo
Ertuğrul Sevsay – ÇeĢitlemeler, Halikarnas (Süit), En Tango Mio, Tres Noches es Sa
Telmo
Aydın Karlıbel – Fırtına, Hekim Operasından iki parça, Gençlik Albümü, Dört MarĢ
(parafraz), Berlioz‘un ―Truvalılar‖ operasından 1. perde finalinin transkripsiyonu
Meliha Doğuduyal – Distortion, Name_less
Nihan Atlığ - Sonatin
Kamran Ġnce - Mavi Yokluluk, Çapraz Kıvılcımlar (Dört el), Dostum Mozart, Kaçınılmaz
Tutku
Deniz Ġnce – Hava, Like, like not
Semih Korucu - Piyano için iki Parça, Sonat, Disintegration
Muhiddin Dürrüoğlu Demiriz - Altı Prelüd, Le Tourneur
Fazıl Say – Süit, Kutsal Ses, Op.8 Mozart‘ın KV 467 Piyano Konçertosu için Kadans
AĢağıda ankete katılanların % 97‘si tarafından bilinmeyen eserlerin listesi verilmektedir:
Besteci – Eser (f=67) ismi
Cemal ReĢid Rey - GüneĢ Manzaraları
Nuri Sami Koral - Piyano için Dört Parça
Necil Kazım Akses - Prelüd ve Fügler
Kemal Ġlerici - Dilek Kızıma
Ekrem Zeki Ün - Ġlkel DuyuĢ
Sabahattin Kalender – Süit
Bülent Arel – Varyasyonlar, La Danse, Konser Allegrosu (piyano ve orkestra)
Ertuğrul Oğuz Fırat - Atatürk SavaĢta ve BarıĢta Op.30, Piyano Ġçin Üç Parça Op.50 0-7,
Ferenc Liszt‘in Anısına Op.77, Piyano Ġçin DikbaĢ Op.79, Piyano Ġçin Altı Bölüm
Nevit Kodallı - Piyano Parçaları‘45, Piyano Parçaları‘50
Ġlhan Mimaroğlu - Anı ve Günce Sonatı, Rosa
Ferit Tüzün - Canzonetta ve Gavot
Cenan Akın - Uzun Hava ve Horon Op.12, Görünümler Op.21
Cengiz Tanç – Doğaçlama, Üç Meditasyon, Ġmge III, Ġmge IV
Kemal Sünder - Piyano Konçertosu
Ġlhan Baran - Ġki sesli Sonatina
Çetin IĢıközlü - Piyano Tekniği Ġçin Ġki ÇalıĢma, Ballade
Ahmet Yürür - Piyano Sonatı, Amerikan Süiti No.1, Amerikan Süiti No.2, Füg , Koral
Üstüne 12 ÇeĢitleme, Amerikan Süiti no.3
Okan DemiriĢ - Piyano Konçertosu no.1
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Turgut Aldemir - Dokuz Küçük Piyano Parçası
Ali Darmar - Dört el Piyano için iki Dans
Betin GüneĢ - Op.5 Piyano Parçaları, Op.8 Piyano Parçaları, Op.11 KurĢunkalem ve
Piyano Ġçin Müzik, Op.26 Akdeniz, Op.35 Monoton
Aydın Karlıbel - Heceler (süit), Hazerfen Çelebi, Devin Mezarında, Cemal ReĢit Rey‘in
―Türkiye‖ senfonik Ģiirinden iki transkripsiyon ve parafraz
Nihan Atlığ - BeĢ Piyano Parçası
Aydın Esen - 6 prelud, Etütler, Space, Sonat, 2 Etüt, Tünel, Opus_Focus, Twist (Piyano
solo için konçerto), Mini, Seda, Hadi
Ġpek Mine Altınel – ÇeĢitlemeler
Mehmet Nemutlu - Biçem Benzetmeleri, Ġki Ģerit ile dört Levha, ÇatıĢkılar Oyunu
Fazıl Say – Phrigian, Prelüdler, Yansıtmalar, Eski Bir Anadolu güncesi
Ayrıca ankete katılanların %90‘ı tarafından bilinmeyen 72 eser daha vardır.
Tablo 6: En çok kullanılmasının uygun olduğu düĢünülen eserlerin listesi, frekans ve
yüzde dağılımı:
Besteci – Eser Ġsmi

*U +

U-

Toplam

f(%)

f(%)

f(%)

A. Adnan Saygun - Ġnci‘nin Kitabı. op.10/a

28(82,3) -

28(82,3)

Ulvi Cemal Erkin - BeĢ Damla

27(79,4) -

27(79,4)

A. A. Saygun - Aksak Tartılar Üstüne On Etüd Op.38

26(76,4) 1(2,9) 27(79,3)

Ulvi Cemal Erkin – DuyuĢlar

24(70,5) -

24(70,5)

A. A. Saygun - Aksak Tartılar Üstüne Oniki Prelüd Op.45 18(52,9) 1(2,9) 19(55,8)
Muammer Sun - Yurt Renkleri, 1

18(52,9) 1(2,9) 19(55,8)

*U+: Eğitimde kullanılması uygundur U-: Eğitimde kullanılması uygun değildir
Tablo 6‘da, ankette yer alan Türk bestecilerinin solo piyano eserlerinden eğitimde
kullanılmasının uygun olduğu görüĢü en çok belirtilen eserlerin listesi verilmektedir.
Buna göre; Ahmet Adnan Saygun‘un Ġnci‘nin Kitabı ve Ulvi Cemal Erkin‘in BeĢ Damla
adlı eseri için, ankete katılanların tamamı olumlu olmak üzere %82,3‘ü eğitimde
kullanılmasının uygun olup olmadığı konusunda görüĢ belirtmiĢtir. A. A. Saygun‘un
Aksak Tartılar Üstüne On Etüd Op.38 adlı eseri için, ankete katılanların %76,4‘ü olumlu
olmak üzere %79,3‘ü eğitimde kullanılmasının uygun olup olmadığı konusunda görüĢ
belirtmiĢtir. Ulvi Cemal Erkin‘in DuyuĢlar ankete katılanların tamamı olumlu olmak
üzere %70,5‘i eğitimde kullanılmasının uygun olup olmadığı konusunda görüĢ
belirtmiĢtir. A.A. Saygun‘un Aksak Tartılar Üstüne Oniki Prelüd Op.45 ve Muammer
Sun‘un Yurt Renkleri 1 adlı eserleri için, ankete katılanların %52,9‘ü olumlu olmak üzere
%55,8‘i eğitimde kullanılmasının uygun olup olmadığı konusunda görüĢ belirtmiĢtir.
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Tablo 7: En çok kullanılmasının uygun olmadığı düĢünülen eserlerin listesi, frekans
ve yüzde dağılımı:
Besteci – Eser Ġsmi

U+

U-

Toplam

f(%)

f(%)

f(%)

C. ReĢit Rey - Katibim Varyasyonları (piyano ve orkestra)

3(8,8) 6(17,6) 9(26,4)

A. A. Saygun - Birinci Piyano Konçertosu Op.34

3(8,8) 9(26,4) 12(35,2)

A. A. Saygun - Ġkinci Piyano Konçertosu Op.72

3(8,8) 5(14,7) 8(23,5)

Fazıl Say - Op.5/e Paganini çeĢitlemeleri (modern caz tarzında)

3(8,8) 6(17,6) 9(26,4)

Hasan F. Anlar - Sekiz Piyano Parçası (Türk Süitinin uyarlaması) 2(5,8) 8(23,5) 10(29,3)
A. A. Saygun - Piyano Sonatı Op. 77

2(5,8) 7(20,5) 9(26,3)

Ali Darmar - Piyano Sonatı

2(5,8) 4(11,7) 6(17,5)

Tablo 7‘de, ankette yer alan Türk bestecilerinin solo piyano eserlerinden eğitimde
kullanılmasının uygun olmadığı görüĢü en çok belirtilen eserlerin listesi verilmektedir.
Genel olarak olumsuz görüĢ bildirenlerin sayısı fazla olmamasına ve olumsuz görüĢ
bildirilen bu eserlere olumlu görüĢ bildirenlerin daha fazla olduğunu hatırlatmakla
birlikte, ―eğitimde kullanılması uygun değildir‖ görüĢü en çok belirtilen eserler
açıklanmıĢtır. Buna göre; C. ReĢit Rey‘in Katibim Varyasyonları (piyano ve orkestra),
adlı eseri için ankete katılanların %26,4‘ü görüĢ bildirmiĢ, bunların %8,8‘i eğitimde
kullanılmasının uygun olmadığı görüĢünü belirtmiĢtir. A. A. Saygun‘un Birinci Piyano
Konçertosu Op.34 için ankete katılanların %8,8‘i olumsuz olmak üzere toplam %35,2‘si
görüĢ belirtmiĢtir. A. A. Saygun‘un Ġkinci Piyano Konçertosu Op.72 için ankete
katılanların %8,8‘i olumsuz olmak üzere toplam %23,5‘i görüĢ belirtmiĢtir. Fazıl Say‘ın
Op.5/e Paganini çeĢitlemeleri (modern caz tarzında) adlı eseri için ankete katılanların
%8,8‘i olumsuz olmak üzere toplam %26,4‘ü görüĢ belirtmiĢtir. Hasan F. Anlar‘ın Sekiz
Piyano Parçası (Türk Süitinin uyarlaması) adlı eseri için ankete katılanların %5,8‘i
olumsuz olmak üzere toplam %29,3‘ü görüĢ belirtmiĢtir. A.A.Saygun‘un Piyano Sonatı
Op. 77 için ankete katılanların %5,8‘i olumsuz olmak üzere toplam %26,3‘ü görüĢ
belirtmiĢtir. Ali Darmar‘ın Piyano Sonatı için ankete katılanların %5,8‘i olumsuz olmak
üzere toplam %17,5‘i görüĢ belirtmiĢtir.
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SONUÇ
Kurumların piyano eğitim programlarının incelenmesi sonucunda elde edilen bulgular
doğrultusunda; Türk eseri kullanımı kurumlara göre farklılaĢmaktadır. Bazı kurumlar
Türk eserlerine kesin olarak yer verirken, bazı kurumlar kısmen yer vermektedir.
Öğretim elemanlarının görüĢlerinin alınmasına yönelik anket sonucunda elde edilen
bulgular doğrultusunda; piyano öğretmenlerinin %91‘i daha önce bir Türk eseri çalmıĢ,
%73,5‘i her seviyeye uygun Türk eseri olduğunu düĢünmekte, %97‘si Türk eserlerinden
yararlanmak gerektiği düĢüncesindedir. Ayrıca açık uçlu soru ile piyano öğretmenlerinin,
kendi kültürümüzü, aksak ritimleri ve Türk literatürünü tanımak ve tanıtmak zorunda
olduğumuz görüĢünde oldukları, ancak bestecilerin daha düĢük seviyeler için de parça
üretmeleri gerektiği görüĢünde birleĢtikleri görülmektedir. Bunun dıĢında nota bulma
sorunu ve parçaların tanıtım eksiklikleri konusundaki sıkıntıları açıkça görülmektedir.
Öğretim elemanları, listedeki Türk eserlerinin %25,3‘ünü bilmekte, %12,6‘sını
kullanmakta ve %12,7‘sini kullanmamaktadırlar. Ayrıca listedeki Türk eserlerinin
%15,9‘unun eğitimde kullanılmasının uygun olduğu, %1,4‘ünün uygun olmadığı
görüĢündedirler. Uygun olduğu yönündeki görüĢlerin oranının, bilinen eserlerin oranından
büyük olması, öğretmenlerin eserleri bilmeseler bile eğitimde kullanılabileceğini
düĢündüklerini göstermektedir. Daha da genellemek gerekirse her Türk eserinin veya her
eserin eğitimde kullanılmasına olumlu baktıklarını gösterir.
Eserlerin bilinmesi açısından akademik unvanlarda pek fark görülmezken, eserlerin
kullanımı açısından Prof., Doç. ve Yrd. Doç. unvanlarındaki öğretim elemanlarının Öğrt.
Gör. ve Ar. Gör. unvanındakilere göre Türk eserlerini daha çok kullandıkları
görülmektedir. Türk eseri kullanımı, öğretim elemanlarının görev sürelerine göre
farklılaĢmaktadır. Görev süreleri arttıkça Türk eseri kullanım oranları da artmaktadır.
ÖNERĠLER
AraĢtırmada elde edilen bulgulardan çıkan sonuçlardan hareketle, Türk eserlerinin piyano
eğitimde kullanılmasına ve bununla ilgili gelecekte yapılacak olan araĢtırmalara ve
çalıĢmalara yönelik öneriler Ģu Ģekilde sıralanabilir:
Piyano eğitiminde Türk eserleri kullanma gerekliliği ve bilinci kurumlara ve ilgili öğretim
elemanlarına yerleĢmelidir. Her sınıfta Türk eseri çalma zorunluluğu olmalı ve öğrenci
yeni eserler çalıĢmaya yönlendirilmelidir. Kurumlar tarafından; çeĢitli konserler
düzenlenmeli ve bu konserlerde Türk bestecilerinin eserlerine yer verilmelidir. Türk
bestecileri ve eserleri ile ilgili çeĢitli söyleĢi, panel, seminer, sempozyum, konferans ve
konuyla ilgili araĢtırmaların sunulacağı oturumlar düzenlenmeli, bu oturumlarda yeni
eserler tanıtılmalıdır. Küçük ve büyük çapta yarıĢmalar düzenlenmeli ve bu yarıĢmalara
katılacak herkes için bir Türk eseri çalma zorunluluğu olmalıdır. Kurumlar, ilgili öğretim
elemanları, araĢtırma görevlisi, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Türk eserleri ile
ilgili araĢtırma görevi vermelidir. Kurumlarda, öğrenci ve öğretim elemanlarının nota
teminini kolaylaĢtırabilmek için nota arĢivi oluĢturulmalıdır.
Öte yandan piyano öğretmenleri; öncelikle üzerlerine düĢen misyonu bilmelidirler. Çünkü
araĢtırmalar, raporlar vs. ile kurumların programlarına da, geleceğin sanatçıları olarak
uluslararası sanat alanında Türkiye‘yi temsil edecek olan öğrencilerinin psikomotor,
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düĢünsel, sezgisel ve felsefi geliĢimlerine de yön veren öğretmenlerdir. Keza bazı öğretim
elemanlarının araĢtırmanın konusunu duyar duymaz uzak durması ve anketi doldurma
zahmetine bile girmemesi hem bu konudaki önyargılarından hem de nerede ve ne için
hizmet verdiklerinin henüz tam olarak bilincinde olmamalarından kaynaklanmaktadır.
Piyano öğretmenleri çeĢitli Türk bestecilerine ve eserlere ilgi duyup araĢtırmalıdırlar.
ÇeĢitli kaynaklara ulaĢıp nota temin etmelidirler. Yeni basılan yayın, kayıt ve notaları
takip etmelidirler. Öğrencileri yönlendirebilecek literatür bilgisine sahip olmalıdırlar.
Programda yer almasa bile eğitim süreci içerisinde öğrencilere mutlak suretle en az birkaç
Türk eseri çalıĢtırmalıdırlar. Sanatçı kimlikleri ile verdikleri konserlerde ve öğrenci
konserlerinde mutlaka Türk eserlerine yer vermelidirler.
Besteciler ise; eğitimde kullanılmaya yönelik eserler vermeye daha fazla önem
vermelidirler. Yazdıkları eseri tanıtmaya, çaldırmaya özen göstermelidirler. Yazılan
eserleri bastırmaya, basılamayan eserleri ise elden tanıtmaya çalıĢmalıdırlar. Yazılan
eserlerin birer örneğini okul kütüphanelerine ulaĢtırmalı, ilgili öğretim elemanlarını da bu
bilgilerden haberdar etmelidirler. Maalesef ülkemizde nota ve müzik eserleri basımı ve
yayıncılığı henüz tam olarak oturmamıĢ olduğundan bu görevler de bir anlamda besteciye
düĢmektedir. Çünkü nota basımı ve Türk eseri seslendirme çabaları yetersiz olduğundan
besteciler de bu konuda çekinser davrandığında eserlerin duyulması, tanınması ve
seslendirilmesi oldukça zorlaĢmaktadır.
Öğrenciler de kendi kültürüne sahip çıkmalı, ulusal bilince sahip olmalıdırlar. ÇeĢitli
konser ve yayınları takip edip bilgi sahibi olmalıdırlar. Farklı kaynakları tarayıp nota ve
doküman temin etmelidirler. Her konserde mutlaka bir Türk eseri seslendirmelidirler.
Uluslararası etkinliklerde Türk eserlerinden örnekler sunabilecek repertuara sahip
olmalıdırlar. Bizler nasıl ülkemize gelen sanatçıların kendi bestecilerinin eserlerinin
yorumlarını merakla bekliyorsak, onlar da bizim ülkemizdeki müzikleri ve bu müziklerin
yorumlarını kendi sanatçılarımızdan dinlemeyi bekleyeceklerdir. Öğrenciler bu durumu
göz ardı etmeden eğitim süreçlerini iyi değerlendirmelidirler.
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ÇOK PARTĠLĠ DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE ĠLKOKUL/ĠLKÖĞRETĠM OKULU
MÜZĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ ( 1-5 SINIF) ĠNCELENMESĠ
Doç.Dr. Dolunay AKGÜL BARIġ, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Nilgün SAZAK, Kocaeli Üniversitesi
GĠRĠġ
Belli bir öğrenim çağında, ya da belli bir alanda yetiĢtirilecek öğrencilerin, önceden
belirlenmiĢ eğitim amaçlarına eriĢebilmeleri için gerçekleĢtirilen planlı eğitsel
etkinliklerin tümüne eğitim programı denir. (BaĢaran.2006. S.331) Eğitim programları,
her ülkenin milli politikası yönünde eğitim yaĢantılarını planlayıp sistemli bir hale getirir.
―Eğitim sisteminde yapılan değiĢiklikler, programlarda yer aldığı ölçüde anlam kazanır.
Çünkü program eğitimciye neyi, niçin ve nasıl öğreteceğini, yöneticiye hangi fiziki
tesislere ve materyallere ihtiyaç olacağını, denetleyiciye neyi, nasıl değerlendireceğini,
öğrenene ise ne öğreneceğini ve kendisinden ne beklendiğini bildirir ―( Fer. 2005. S.3 )
Türkiye Cumhuriyeti‘nin ilk yıllarında, KurtuluĢ savaĢı ile pekiĢen milli bilinci öncelikle
eğitim programlarına yansıtmak yoluyla, hem çağdaĢ hem de milli bir eğitim sistemi
geliĢtirilmek istenmiĢtir. Yeni Türkiye devletinin kurulması da eğitimin geliĢmesi için
uygun temeli hazırlamıĢtır.
O yıllarda farklı kültürler üzerine kurulmuĢ bir imparatorluğun çökmesi, eğitimin
üzerindeki ağır politik baskıyı kaldırmıĢtı. Yeni liderler eğitim ve öğretimi önemsiyor ve
destekliyorlardı.( BaĢgöz, 1995. S. 74)
Hatta Atatürk bizzat kara tahta baĢına geçip ―baĢöğretmen‖ sıfatıyla yeni alfabeyi
öğretmiĢtir. Atatürk diyordu ki;
―Öğretmenler ordularımızın kazandığı zafer, sizin ordularınızın zaferi için yalnız temeli
hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacaksınız. Ben ve tüm arkadaşlarım sarsılmaz bir
imanla sizi takip edeceğiz. Sizin karşılaştığınız her engeli kıracağız.‖ (Akt. Başgöz, 1995.
S.74)
Türk Milleti Atatürk‘ün önderliğinde bağımsızlık mücadelesine giriĢirken ve cumhuriyeti
kurarken, gençliğin bundan sonra hangi ilkelere, amaçlara, hangi eğitim felsefesi ve dünya
görüĢüne göre yetiĢtirilmesi gerektiğinin ivedilikle belirlenmesi çok önem taĢıyordu.
Gençliğin eğitimi artık eskiden beri süregelen denenmiĢ, değersizliği ve hatta zararları
kanıtlanmıĢ bir felsefe ve dünya görüĢüne göre yapılamazdı. Türk Milletini ileri
götürecek, insancıl, akılcı, yeni eğitim ilkelerine ihtiyaç vardı. (Akyüz. 1997. S.292)
Cumhuriyet döneminde, bu anlayıĢ ve ruhla, eğitim ve öğretimde programın yeri
önemsenmiĢ, okul programlarında köklü değiĢiklikler yapılmıĢtır. 1946 yılında ülkede
demokrasi anlayıĢının geliĢmesi ile çok partili döneme geçiĢle beraber ise Eğitim politika
ve stratejileri modern eğitim-öğretim esaslarına göre düzenlenmeye çalıĢılmıĢtır.
Bu amaçla bu araĢtırmada, çok partili dönemden günümüze, geliĢtirilen Ġlkokul /
Ġlköğretim Okulu Müzik Dersi Öğretim Programlarını inceleyerek, eğitim sisteminde
müzik dersine ayrılan zaman, verilen önem, düzenlenen içerik detaylarını belirlemeyi ve
programlar arası karĢılaĢtırma yaparak olası değiĢimi göz önüne sermeyi
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amaçlanmaktadır. AraĢtırmanın evrenini, çok partili dönemden günümüze Ġlkokul
/Ġlköğretim okulu müzik dersi öğretim programları, örneklemini ise Ġlkokul /Ġlköğretim
okulu 1-5. sınıf müzik dersi öğretim programları oluĢturmaktadır.
Bu çalıĢmada, 1948 – 2005 yılları arasında geliĢtirilen Ġlkokul / Ġlköğretim Okulu Müzik
Dersi öğretim Programları, Amaçlar, içerik, Eğitim Durumu ve Değerlendirme
boyutlarında incelenerek, benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuĢtur. AraĢtırma bu
yönü ile betimsel bir doküman tarama çalıĢmasıdır. AraĢtırma elde edilen bulgular
ıĢığında, ülkemizde o dönemden günümüze uygulanmakta olan müzik dersi öğretim
programlarının yapısının ortaya konması ve ülkemizde eğitim programlarına müzik dersi
açısından bakıldığında, müzik dersine verilen değeri görmek açısından önemli
görülmektedir.
Cumhuriyetten günümüze program geliĢtirme çalıĢmaları (Genel bakıĢ)
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yapılan ilk değiĢiklik 1924 yılında olmuĢtur. Osmanlı
imparatorluğunun padiĢahlığı ve halifeliği öğen eski kitapları T:C ‗nin okullarında
okunamazdı. Bu amaçla 43 kiĢilik bir program heyeti hazırlanmıĢ ve ilk- orta ve liselerin
ders programları değiĢtirilmiĢtir. Öncelikle devrin ideolojisine bağlı görüĢler kitaplardan
ayıklanmıĢ, yerine cumhuriyetin esasları konmuĢtur. Bu program değiĢikliği çok acele
yapıldığı için, 1926- 1931 ve 1935 yıllarında yeni değiĢiklikler yoluna gidilmiĢtir. .‖(
BaĢgöz, 1995. S.74)
1946 yılında ise ülkede demokrasi anlayıĢının geliĢmesi ile çok partili döneme geçiĢ
yapılmıĢ ve bu geçiĢ eğitim programlarına da yansımıĢtır. Eğitim politika ve stratejileri ise
Atatürk ilkelerine bağlı millî, demokratik, lâik ve modern eğitim-öğretim esaslarına
dayandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Programlarda yeni arayıĢ ve anlayıĢlara gidilmiĢ,
araĢtırmalar yapılmıĢtır. Ayrıca eğitim sistemimizdeki en yüksek bilimsel dayanıĢma ve
karar organı olan Milli eğitim Bakanlığına ait, Milli eğitim Ģuralarının ilki de 1939 yılında
toplanarak Müzik dersi adına önemli kararlar almıĢtır. Bundan sonrada eğitim
sistemimizin yapısı ile ilgili çalıĢmalar Milli Eğitim ġuralarında biçimlenmiĢtir.
Bu dönemde hazırlanan ilkokul programlarında öncekilerden farklı olarak, Dewey‘in
hayat bilgisi, toplu öğretim ve iĢ okulu kavramlarının esas alındığını görmekteyiz. O
zamana kadar birbirinden bağımsız olarak düĢünülen tüm dersler, miğfer dersler
çerçevesinde düĢünülmüĢtür. Bu görüĢe göre,
―Bütün dersler birbirinden tamamen farklı değil, aralarındaki bağlantı ve ilişkilere
dikkat edilerek işlenecek, özellikle ilkokulun ilk üç sınıfındaki dersler hayat ve toplum
ekseni çerçevesinde okutulacaktır.‖( BaĢgöz, 1995. S.74)
Bu anlayıĢ, günümüze kadar da devam etmiĢtir.
Cumhuriyetin kurulmasından 1948 yılına kadar çok fazla program değiĢikliği çabası göze
çarpmaktadır. Bunun yanı sıra, köy nüfusunun fazla oluĢunun da etkisiyle, kent ve köy
okulları için farklı program geliĢtirme çalıĢmaları olduğu anlaĢılmaktadır. (Fer 2005. S.7)
Bu anlayıĢ çerçevesinde 1948 köy ilk öğretim programında, Müzik ve Beden Eğitimi
dersleri için baĢlı baĢına bir saat ayrılmamıĢtır. Bu dersler için derslerden önce 20
dakikalık bir zaman uygun görülmüĢtür.(KarataĢ. 2002)
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Ancak bu dönemde geliĢtirilen programların modern program geliĢtirme sürecinden uzak,
öğretmene rehber olmayı amaçlayan programlar olduğu ve daha çok kılavuz ya da kaynak
niteliğinde kaldığı söylenebilir. (Fer 2005. S.7)
O yıllarda ―müfredat programı‖ denilince okul programında yer alan bir derste iĢlenilecek
konuların baĢlıklarını sıralayan liste akla gelirdi. Okul programlarındaki bir dersin genel
amaçlarından özel hedefleri çıkarmak, listelenen baĢlıklardan konuların ayrıntılarına
inmek, tavsiye edilen yöntemlerden dersin öğretim stratejisini kurmak, öğrenci ders
kitabına ve ders öğretmenine kalıyordu.(Turgut. 1983. S. 215)
Bu anlayıĢla, Türkiye‘de program geliĢtirme çalıĢmaları uzun yıllar daha çok dersler ve
konular listesi hazırlamak yönünde ele alınmıĢtır.
1980'li yıllarda ise program geliĢtirme çalıĢmalarında yeni bir arayıĢ baĢlamıĢtır. Bu
anlayıĢ öncelikle program geliĢtirmede model oluĢturmaya yöneliktir. Millî Eğitim
Bakanlığı 1982 yılında program geliĢtirme konusunda bir model oluĢturmak ve bundan
sonra hazırlanacak programların buna göre hazırlanmasını sağlamak üzere üniversitelerle
ortak çalıĢma yapmıĢ ve amaç-davranıĢ-iĢleyiĢ-değerlendirme boyutlarını içeren bir model
kabul etmiĢtir.(Arslan 2010 ).
Buna göre öğretim programı aĢağıda belirtilen biçimde düzenlenmelidir.
Genel amaçlar, Her bir üniteye ilişkin; hedef davranışların dökümü, ünitenin konuları ve
alt konular, kavram haritası (varsa konulacak), strateji yöntem ve teknikler, araç ve
gereçler, kullanılabilir kaynaklar listesi, eğitim durumunun planlanması (işleyiş),
değerlendirme, üniteye ilişkin açıklamalar
1994 programı bu anlayış çerçevesinde hazırlanıp yürürlüğe konmuştur.
Son olarak ise 2005 programlarıyla, katı, konu merkezli, davranışçı programdan
zihinsel, bilişsel ve yapılandırıcı anlayışa geçilmesi öngörülerek, Öncelikli amacın,
öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanması ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmesine
yardımcı olmak düşüncesi benimsenmiştir. ( Fer 2005 S.12-13-14)
Çok partili dönemden günümüze Ġlkokul / Ġlköğretim Okulu müzik dersi öğretim
programları ( 1-5 Sınıf)
Yıllara göre programlar, programın öğeleri açısından ele alınmıĢtır.
1948 Ġlkokul Programı
Haftalık Ders Dağılım Çizelgesinde Müzik Dersine ayrılan süre haftada 1 saattir.
Amaçlar
Amaçlar maddeler halinde, genel amaçlar Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Amaçlara yönelik
ayrıntılı genel açıklamalar yapılmıĢtır.
1. Çocukta müzik sevgisini ve ritim duygusunu geliĢtirmek;
2. Her çocuğu, ilgi ve yeteneğine göre Ģarkı söylemeye, bir müzik aleti çalmaya, bir
müzik parçasını dinlemeye, ritmik çalıĢmalara ve yaratıcı faaliyetlere katılmaya teĢvik
etmek;
3. Çocuğun, toplum içinde etkin yaĢayabilmesi için gerekli müzik beceri ve bilgilerini
elde etmesine yardım etmek;
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4. Okulda, evde ve çevredeki müzik faaliyetlerine çocuğun katılmasını teĢvik ederek
müziği, çocuğun toplumsallaĢmasında ve heyecanları bakımından geliĢmesinde bir araç
haline getirmek;
5. Müzik çalıĢmaları yolu ile, milli birliğin geliĢmesine yardım etmektir. .‖(1948 MEB.
S.260)
Görüldüğü gibi, ifadeler genel olup, BiliĢsel DuyuĢsal ve DeviniĢsel alanlara yönelik
olarak ayrıca her sınıf düzeyine göre ayrıntılı düzenlenmemiĢtir.
Ġçerik
Sınıflara göre konular genel hatları ile verilmiĢtir.
Örnek: 1. sınıf için;
― Yalnız tek sesli çeĢitli Ģarkılar, Ģarkılı oyunlar, marĢlar, ritmik hareketli Ģarklılar, iĢaret
(jest)‘li Ģarkılar öğretilecektir. Ritimleri canlı ve oynak parçalara daha çok yer
verilecektir.‖(1948 MEB.S.264)
2.sınıf
Tek sesli Ģarkılara devam.Yılın ilk yarısında, Do-Sol beĢlisi, ikinci yarısında Do Majör
gamının temel akoru Do-Mi-Sol
3. sınıf
Tek ve çift sesli Ģarkılara devam.Çift sesli Ģarkılar ve basit kanonlar. Gamın ilk beĢ notası
olan pentekort üzerinde temrinler
4.sınıf
Tek ve çift sesli Ģarkılara devam. Majör Do gamının notaları üzerinde çalıĢmalar
5.sınıf
Tek ve çok sesli Ģarkılara devam. Notaların porte üzerindeki adları nüans ve hız terimleri
Eğitim durumu
Belirlenen konulara yönelik olarak, yöntem, teknik, araç ve gereçler belirtilmiĢtir.
Örnek:
―ÇeĢitli, neĢeli ve öğrencileri ilgilendirecek bir ders tertibi için kullanılacak araçlar ve
yapılacak temrinler Ģunlardır‖;
1. Tek ve çift sesli Ģarkılar.(ilk dört sınıfta kulaktan, son sınıfta kulaktan ve nota ile).
2. Tek ve çift sesli yükselti (seslerin inceliği, kalınlığı) temrinleri.(ilk dört sınıfta
kulaktan, son sınıfta kulaktan ve nota ile).
3. Tek ve çift sesli solfej temrinleri, .(ilk dört sınıfta kulaktan, son sınıfta kulaktan ve
nota ile).
4. Tek ve çift sesli vokalizasyon temrinleri, .(ilk dört sınıfta kulaktan, son sınıfta
kulaktan ve nota ile).
5. Sözlü ve yazılı müzik imlası.(ilk dört sınıfta yalnız sözlü, son sınıfta sözlü ve yazılı)
6. Ölçü vurma çalıĢmaları
7. Nüans alıĢtırmaları
8. Hareket alıĢtırmaları
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9. Solunum alıĢtırmaları
10. Öğretilen notalar üzerinde uygulama Ģarkıları
11. Kuramsal bilgi (dördüncü ve beĢinci sınıflarda ve çok basit Ģekilde)
Çocuk çalgıları ve orkestraları (1948 MEB.267)
Belirtilen konular, tek tek alt baĢlıklar halinde ele alınmıĢ, örnekler verilmiĢtir.
Değerlendirme
Sınama – ölçme ve değerlendirme konusunda her hangi bilgi verilmemiĢtir. Bununla
birlikte, öğrencilerin nasıl değerlendirileceği sınıf geçme ve sınav yönetmeliği ile
giderilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu yönetmeliklerde öğrenciye nasıl not verileceği, sınıf
geçiminde dikkat edilecek noktalar yer almaktadır.(Çelenk ve diğerleri 2000,S.68)
Müzik dersi için ise, ‖Notları ne olursa olsun öğrenciye bitirme diploması verilir‖ hükmü
yer almaktadır.(Altunya.2001, S.74)
Son olarak öğretmenlere ;‖ öğretmen müzik programını uygularken, okulun Ģartlarını ve
kendi hazırlığını göz önünde bulunduracak, konuları tamamlamayı mutlak suretle gerekli
saymayacak, yalnız çalıĢmalarını program açıklamalarına göre yöneltecektir.‖ ġeklinde
not düĢülmüĢtür.
1968 Programı
Haftalık Ders Dağılım Çizelgesinde Müzik Dersine ayrılan süre haftada 1 saattir.
Amaçlar
Amaçlar yargı cümleleri Ģeklinde ifade edilmiĢ genel amaçlar Ģeklindedir. 1948
programında olduğu gibi, ifadeler genel olup, BiliĢsel DuyuĢsal ve DeviniĢsel alanlara
yönelik olarak ayrıca her sınıf düzeyine göre ayrıntılı düzenlenmemiĢtir.
1.Çevre imkanlarından baĢlayarak tek ve çok sesli milli bir Ģarkı dağarcığına sahip olurlar.
2.Tek ve toplu iĢ yapma alıĢkanlığı ile, sorumluluk duygusu kazanırlar.
3.Yaratma yetenekleri ve anlatım güçlerini geliĢtirirler.
4.Okul içi ve okul dıĢı tecrübelerini zenginleĢtirir, zamanlarını müzikle değerlendirme
istek ve alıĢkanlığını kazanırlar.
5. Milli evrensel sanat değerlerini tanır, benimser ve severler.
6.Böylece, çevre müzik kalkınmasında ve yurt çapında müzik geliĢmesinde etkili
olabilirler; ÇağdaĢ Türk Müziğinin doğmasını ve yayılmasını hızlandıracak bir ortamın
yaratılmasında görüĢ kazanırlar.
Ġçerik
Sınıflara göre konular genel ifadelerle maddeler halinde belirlenmiĢtir. Öğretilecek
Ģarkıların konuları belirlenerek, içerik sunulmuĢtur.
―Ancak 1968 programı, ünite ve konuların işlenmesinde hazırlık, planlama, ünite ve küme
çalışması, araştırma, inceleme, kendi kendine öğrenme ve tartışma gibi yenilikleri eğitim
sistemine taşıması bakımından önemlidir.‖(Fer. 2005. S.13)
Örnek:
Sınıf: 1-2
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1.Okul öncesinde çocuğun yaĢayıĢına girmiĢ olan sayıĢma, tekerleme, ninni,oyun ezgisi
gibi çocuk müzikleri
2. Çevrede söylenen ve çocuğa her bakımdan uygun türküler.
3.komĢu bölgelerin, bütünüyle kolay öğrenilebilir ve eğitsel değeri olan yurt türküleri
4.ÇeĢitli konuları iĢleyen taklitli hareketli kolay Ģarkılar
5. Oyun Ģarkıları, tabiat olaylarını anlatan Ģarkılar
6.Ünitelerle ilgili Ģarkılar
7.Milli bayramlarda, Atatürk‘le ilgili yeni ve tarihi Ģarkılar, türküler, marĢlar
8. KomĢu ülkelerin kolay ve seçkin çocuk Ģarkılarından örnekler
(Bütün Ģarkıların kulaktan öğretileceği ve çocuk vurma ve ezgi çalgıları eĢliğinde
söyletileceği belirtilmiĢtir) (1968 MEB, s.244)
Sınıf:3
1.Ġlk iki sınıfta öğrenilen Ģarkıların tekrarı
2. ÇeĢitli konularda taklitli, taklitsiz Ģarkılar, türküler, oyun havaları
3. Uygun Türk okul müziği örnekleri, tek ve iki sesli Ģarkılar, türküler
4. BaĢka ülkelerin uygun tek ve iki sesli okul Ģarkıları, kanonlar
5. Çalgı eĢlikleri yazılmıĢ Ģarkılar, türküler
6. Müzikli oyunlarda geçen Ģarkılar, ront Ģarkıları, masal Ģarkıları
7. Solo- koro için düzenlenmiĢ Ģarkı ve türküler
( Yukarıda sayılan Ģarkılardan nota ile öğretilecek olanlar, re-la beĢ sesinin sınırlarını
aĢmayan Ģarkılar olmalıdır.) (1968 MEB s.245)
Sınıf: 4
1. Daha önceki sınıflarda öğrenilmiĢ Ģarkıların tekrarı
2.

DeğiĢik bölgelerin değiĢik karakterdeki uygun hak türküleri ve çocuk Ģarkıları

3. Halk müziği temeline dayanarak yapılmıĢ olan tek ve çok sesli okul Ģarkıları
4. Kahramanlık Ģarkıları, destan tarzında türküler
5. DeğiĢik ülkelerin okul müziklerinden seçkin örnekler, kanonlar
6. Ünlü bestecilerin çocuklar için yazdıkları Ģarkılardan örnekler
(Bu Ģarkıların bir kısmı kulaktan öğretilecek, re- la beĢlisine ince do, si ve ince re sesleri
de eklenerek re dizisi tamamlanacaktır. Re dizisinin Türk hak müziğinin temel
dizilerinden biri olduğu düĢünülerek, Türk Halk Müziğinin 5/8‘lik gibi basit ölçüleri
üzerinde durulacaktır. Ayrıca Bu sınıfta, Çocuğu zorlamadan Ġstiklal MarĢı Üzerinde
durulması gerektiği de belirtilmiĢtir.)
Sınıf: 5
1. Tek ve çok sesli halk türküleri
2. Tek ve çok sesli çocuk ve okul Ģarkıları
3. Tek ve çok sesli eski ve yeni ulusal Ģarkılar, marĢlar.
4. Dünya çocuk Ģarkılarından seçmeler
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5.

Çocuk yaĢayıĢı ile kanonlar

6. Müzikli oyun Ģarkıları, masal türküleri, ront Ģarkıları üzerinde durulmalıdır.
( Bu sınıfta da kulaktan Ģarkı öğretimi ile birlikte, re dizisi içerisinde düzenlenmiĢ Ģarkı ve
türküler öğretilecek, dizi içerisinde yarım aralık- tam arlık kavramları hissettirilecek, Türk
Halk Müziğindeki basit makamlar tanıtılarak,
majör, minör kavramları
verilecektir.)(MEB. 1968,s.247-248)
Eğitim Durumu
Kullanılacak Müzik Öğretim ilkeleri maddeler halinde belirtilmiĢtir
Örnek:1.Bilinenden bilinmeyene yakından uzağa gitmek
2. Müzikten bilgiye gitmek
3.Müziği yaĢayıĢa katmak
4. Müzik eğitiminde bütünlüğü sağlamak
5.Müzikten yaralanmayı bilmek
6.Ses ve çalgı müziğinin el ele yürütülmesini sağlamak
7.Yaratma duygusunu ve yeteneğini geliĢtirmek
8.Çocuğa kendi sesini sevdirmek ve çocuğun sesini eğitmek
9.Çocuğun kulağını eğitmek
10.Zevk eğitimi, sanata yöneltmek
11. Müzik eğitiminde çevreyle bağlantı kurmak
( Her bir madde açık bir Ģekilde detaylandırılarak yazılmıĢtır)
―Nota öğretimine giriĢ, Çalgılar ve çalgı toplulukları, sınıf ve okul koroları‖ baĢlıkları
altında öğretim yöntemlerine iliĢkin çok detaylı olmasa da bilgiler verilmiĢtir.
Değerlendirme
Sınama – ölçme ve değerlendirme konusunda her hangi bilgi verilmemiĢtir.
1994 Programı
Haftalık Ders Dağılım Çizelgesinde Müzik Dersine ayrılan süre ilk 5 sınıfa ( I. Kademe)
haftada 2 saat, 6. sınıftan 8. sınıfa kadar ( II. Kademe) haftada 1 saattir.
Ġlköğretim kurumlarındaki sekiz yıllık müzik eğitimi konusunda toplam 26 maddelik
genel açıklamalar bölümünden sonra
Örnek: Bu bölümün 2. maddesi –―Bu program Ġlköğretim kurumlarının yapısı ve
Ġlköğretim çağı çocuğunun müziksel geliĢimi birlikte göz önünde bulundurularak program
Birinci Devre (1.2.3.sınıf), Ġkinci Devre(4.5.sınıf) ve Üçüncü Devre (6.7.8.Sınıf) olmak
üzere birbirini izleyen üç aĢamadan oluĢturulmuĢtur.‖
Amaçlar
Ġlköğretim kurumları Müzik dersi genel amaçları, 44 madde halinde önce toplu olarak
verilmiĢtir.
Örnek:
1. Temel müzik bilgilerine sahip olabilme
2. Sesleri temel özellikleri ile tanıyabilme
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3. Müzik topluluklarını tanıyabilme vb. (MEB 1994)
Daha sonra, Birinci Ġkinci ve Üçüncü Devre olmak üzere, BiliĢsel, DuyuĢsal, DeviniĢsel
alanları kapsayacak Ģekilde hazırlanmıĢ, Birinci Devrede 44 madde,Ġkinci Devrede 53
madde,Üçüncü Devrede 40 madde halinde verilmiĢtir. ÇağdaĢ program anlayıĢı içerisinde
hazırlanmıĢ olması açısından ilk ve dikkat çekicidir. Amaçlar ifade edilirken kullanılan
ifadeler aynı ve tutarlıdır.
Örnek:1- Birinci Devre Amaçları
1.Doğadaki sesleri tanıyabilme
2. Çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla ayırt edebilme
3. Çevresindeki varlıkların seslerini gürlükleri ile ayırt edebilme vb. (MEB 1994)
Örnek:2-Ġkinci Devre Amaçları
1.Müziğin çevre sağlığındaki önemini kavrayabilme
2.Sesin oluĢumunu ve temel özelliklerini anlayabilme
3.Ritim kalıplarındaki çeĢitli düzenimleri ses sürelerine göre ayıt edebilme vb. (MEB
1994)
Örnek:3- Üçüncü Devre Amaçları
1.Müziği oluĢturan temel öğeleri kavrayabilme
2.Müzik eserlerini örgü-doku ve uslup özellikleriyle ayırt edebilme
3.ÇeĢitli müzik yapma araçlarını doğru kullanabilme vb. (MEB 1994)
Genel amaçlardan sonra amaçlar sınıf düzeyinde ünitelere göre ayrılarak verilmiĢtir.
Örnek: 1. Sınıf
Ünite- 1: Hayatımızda Oyun, Hareket, Ses Ve Müzik
Amaçlar
Amaç1.Çevresindeki ses kaynaklarını tanıyabilme
DavranıĢlar:
1. Duyduğu bir sesin ait olduğu kaynağı gösterme
2. Duyduğu bir sesin ait olduğu kaynağın adını, söyleme
Örnek: 4. Sınıf
Ünite- 1: Hayatımızda Müzik Ve Müziksel Çevremiz
Amaçlar:
Amaç1.Ġlindeki özel gün ve haftalardaki müzik etkinliklerinin farkında olabilme
DavranıĢlar:
1.Ġlinde özel eğlence günleri, müzik festivali ve Ģölen düzenlenip düzenlenmediğini
söyleme.
2. Ġlindeki özel gün ve haftalarda ne tür müzik etkinlikleri olduğunu söyleme vb. (MEB
1994)
Diğer sınıflarda da aynı anlayıĢ mevcuttur.
Amaçların altındaki davranıĢların ifadesinde de tutarlılık dikkati çekmektedir.
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Ġçerik
Her devrenin genel amaçlarından sonra üniteler çağdaĢ program anlayıĢıyla sınıflara göre
verilmiĢ, Ünitelerin hemen ardından konular her sınıf düzeyinde verilmiĢtir.
Üniteler, 1. 2. 3. devrelerde aynı belirlenmiĢ fakat, içerik geniĢleyerek sınıf düzeyine göre
detaylandırılmıĢtır.
Örnek: 1.sınıf
I:Ünite: Hayatımızda Oyun, Hareket, Ses Ve Müzik
Konular
A. Hayatımızda Hareket ve Ses
1. Hayatımızdaki varlıklar ve hareketleri
2. Hayatımızdaki varlıkların hareketleri ve çıkardıkları sesler
Örnek: 2.sınıf
I:Ünite: Hayatımızda Oyun, Hareket, Ses Ve Müzik
Konular
A. Hayatımızdaki varlıkların hareket ve sesleri
1. Hayatımızdaki canlı varlıkların hareket ve sesleri
2.Hayatımızdaki cansız varlıkların hareketleri ve çıkardıkları sesler
Örnek: 3.sınıf
I:Ünite: Hayatımızda Oyun, Hareket, Ses Ve Müzik
Konular
A. Hayatımızda hareket ve sesin önemi
1. Hayatımızda hareketin yeri
2. Hayatımızda sesin yeri
3. Hayatımızda hareket ve sesin yeri (MEB 1994)
Konu baĢlıklarındaki geniĢletilmiĢ ifadeler, konuların alt açılımlarında ve davranıĢların
ifadesinde de devam etmektedir.
Birinci devrede olduğu gibi 2. ve 3. devrelerde de aynı anlayıĢ devam etmektedir.
Eğitim Durumu
Sınıflara göre belirlenen amaç ve davranıĢların ardından, örnek iĢleyiĢ verilmiĢ,
kullanılacak yöntem ve teknikler, araç gereçler belirtilmiĢtir. ÇağdaĢ program anlayıĢı
çerçevesinde, öğretme – öğrenme durumları maddeler halinde verilmiĢtir.
Değerlendirme
Her sınıf düzeyine uygun, sınama – ölçme durumları hazırlamıĢ, uygulamaya yönelik
―örnek yönerge‖ verilmiĢtir. Değerlendirmeye yönelik geniĢ ve detaylı bir bölümün yer
alıyor olması dikkat çekicidir.
2005 programı
Haftalık Ders Dağılım Çizelgesinde Müzik Dersine ayrılan süre ilk 3 sınıfa haftada 2
saat, 4. sınıftan 8. sınıfa kadar haftada 1 saattir.
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Programın baĢında, program hakkında bilgi veren, geniĢ bir giriĢ kısmı bulunmaktadır.
GiriĢ kısmı Ģu alt baĢlıklarla verilmiĢtir.
―Temel hususlar, programın vizyonu, programın temel yaklaĢımı, programın temel yapısı‖
Diğer tüm programlardan farklı olarak bu programda, öğrenci merkezli (yapılandırmacı)
bir yaklaĢım izlenmiĢ ve bu yaklaĢımın müzik eğitimindeki görünümü hakkında bilgiler
verilmiĢtir.
Amaçlar
Türk milli eğitiminin genel amaçları çerçevesinde genel amaçlar maddeler halinde
verilmiĢtir.
Örnek: Müzik yoluyla estetik yönünü geliĢtirmek
Duygu düĢünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkan sağlamak
Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliĢtirmek v.b (MEB 2007)
Genel amaçlardan sonra, diğer programlardan farklı bir anlayıĢla ―Temel beceriler ve
değerler‖ baĢlığı altında ulaĢılması beklenen genelden özele doğru olarak, temel beceri ve
değerler verilmiĢtir.
Örnek; Temel Beceriler
―Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, eleĢtirel düĢünme, yaratıcı düĢünme, iletiĢim
kurma, problem çözme araĢtırma, bilgi teknolojilerini kullanma, giriĢimcilik, müziksel
algılama ve bilgilenme, kiĢisel ve sosyal değerlere önem verme, müzik okur yazarlığı
edinebilme, estetik duyarlığa sahip olma‖
Değerler
―PaylaĢım, hoĢgörü, sorumluluk olarak belirlenmiĢtir‖ (MEB 2007)
Ġçerik
Programda öğrenme alanları ( Dinleme, söyleme çalma--- Müziksel algı ve bilgilenme--Müziksel yaratıcılık --- Müzik kültürü ) Ģeklinde 4 temel alan olarak belirlenmiĢtir.
Bu alanlara yönelik kazanımlar, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar tablolar halinde sunulmuĢtur.
Örnek1:
Sınıf I
Öğrenme alanı: Dinleme –söyleme- çalma
Kazanımlar
1. Çevresindeki ses kaynaklarını ayırt eder.
2. Çevresindeki duyduğu sesleri taklit eder
Eğitim Durumu
Öğretme-öğrenme sürecinde öğrenci merkezli bir eğitim anlayıĢı mevcuttur. Bu anlayıĢla
müzik dersine yönelik aktif öğrenme yöntemleri olan, Dalcroze, Orff, Kodally, vb. ile
birlikte genel öğretim yöntemleri önerilmiĢtir.
Müzik eğitiminde kazanımlara uygun olarak, ―oyun, dans, devinim‖ ekseninde ilgili
yöntemlerden yararlanılması, dersin iĢleniĢinde ayrı bir önem taĢımaktadır.
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Dersin iĢleniĢi esnasında, dikkat edilmesi gereken hususlar titizlikle verilmiĢ, müzik dersi
için her öğrencinin en az bir performans ödevi hazırlaması gerektiği ilk kez bu programda
görülmektedir.
Öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalıĢma kitabı olmak üzere iki ayrı kaynak sunulması
da dikkat çekicidir.
Dersin iĢleniĢi bölümü etkinlik temelli yapılandırılmıĢtır. Ders, giriĢ, sezdirme, bilgiyi
paylaĢma, bilgiyi kullanma ve değerlendirme olmak üzere 5E modeli üzerine kurulmuĢtur.
Program hazırlanırken, programa yapılandırmacı yaklaĢım ve çoklu zeka kuramı
kaynaklık etmiĢtir.
Değerlendirme
Eğitimde Ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi konusunda çeĢitli kaynaklardan
oluĢturulmuĢ kısa bir bölümden sonra, ölçme araçları hakkında bilgiler verilmiĢtir.
Performans ve proje ödevi örnekleri ve değerlendirme ölçeği örneği,
Öğrenci öz değerlendirme ölçeği örneği,
Öğrenci gözlem formu örneği,
Yazılı sınavlarda kullanılabilecek birtakım geleneksel ölçme ve değerlendirme araçlarına
iliĢkin açıklamalar ve örnekler. (MEB 2007)
Programların KarĢılaĢtırılması
Amaçlar Boyutunda
―ÇağdaĢ bir Müzik Eğitimi Programı, Öğrenciye kazandırılacak özellikler, yani müzik
öğretimiyle eriĢilecek hedefleri; bu hedeflerde her birine iliĢkin gözlenebilir kritik
davranıĢları içermelidir.‖( Uçan 1997. S.62)
―Bu hedefler genelden özele doğru belirginleşen bir açılım gösterir. (Fidan 1982).
Hedefler, saptanma düzeyine göre uzak genel ve özel, saptanma aşamalarına göre, aday
olasıl ve kesin, ilişkin oldukları davranış türlerine göre ise devinişsel, bilişsel ve duyuşsal
olmak üzere değişik boyutlarda sınıflandırılabilmektedir.(Ertürk 1972- Bloom ve diğerleri
1974)‖(Akt: Uçan 1997. S.62)
Bu anlayıĢla, 4 programdaki amaçlara baktığımızda, 1948 ve 1968 programında Amaçlar
yargı cümleleri Ģeklinde ifade edilmiĢ genel amaçlar Ģeklindedir. Ġfadeler genel olup,
BiliĢsel DuyuĢsal ve DeviniĢsel alanlara yönelik olarak ayrıca her sınıf düzeyine göre
ayrıntılı düzenlenmemiĢtir.
1994 Programında ise, diğer programlardan farklı olarak Ġlköğretim kurumları Müzik
dersi genel amaçları, 44 madde halinde önce toplu olarak verilmiĢtir. Daha sonra, Birinci
Ġkinci ve Üçüncü Devre olmak üzere, BiliĢsel, DuyuĢsal, DeviniĢsel alanları kapsayacak
Ģekilde hazırlanmıĢ, Birinci Devrede 44 madde, Ġkinci Devrede 53 madde, Üçüncü
Devrede 40 madde halinde verilmiĢtir. ÇağdaĢ program anlayıĢı içerisinde hazırlanmıĢ
olması açısından ilk ve dikkat çekicidir. Amaçlar ifade edilirken kullanılan ifadeler aynı
ve tutarlıdır. Amaçların altındaki davranıĢların ifadesinde de tutarlılık vardır.
2005 programında ise diğer tüm programlardan farklı olarak, öğrenci merkezli bir anlayıĢ
hakimdir. Yalnızca Türk milli eğitiminin genel amaçları çerçevesinde Müzik Öğretim
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Programının genel amaçları maddeler halinde verilmiĢtir. Genel amaçlardan sonra, diğer
programlardan farklı bir anlayıĢla ―Temel beceriler ve değerler‖ baĢlığı altında ulaĢılması
beklenen temel beceri ve değerler, genelden özele doğru verilmiĢtir.
Ġçerik Boyutunda
1948 ve 1968 programında, sınıflara göre konular genel ifadelerle maddeler halinde
belirlenmiĢtir. Öğretilecek Ģarkıların konuları belirlenerek, içerik sunulmuĢtur. ĠĢlenilecek
konulara baktığımızda ise; 48 programında, ilk 5 yılda yalnızca major ve minör diziler
içerisinde tek ve çift sesli Ģarkı öğretimi varken, 68 programında, 4. sınıftan itibaren 5/8‘
lik ölçü ile beraber, Re hüseyni dizisi ve basit halk türküleri örnekleri verilmeye
baĢlanarak majör ve minör ile makamsal ezgilerin farkı hissettirilmeye baĢlanmıĢtır.
Ayrıca 68 programında 4. sınıfta istiklal marĢının doğru söylenmesi ile ilgili çalıĢmalara
da baĢlanmıĢtır.
1994 programında ise, ünite kavramı benimsenmiĢ, üniteler çağdaĢ program anlayıĢıyla
sınıflara göre hazırlanmıĢ, Ünitelerin hemen ardından konular her sınıf düzeyinde
verilmiĢtir.
Üniteler, 1. 2. 3. devrelerde aynı belirlenmiĢ fakat, içerik geniĢleyerek sınıf düzeyine göre
detaylandırılmıĢtır. Ünite ve konu sıralamasında müzik eğitiminin genel özellikleri
çerçevesinde, mihver derslerle parelik anlayıĢı devam etmektedir.
2005 programında, yine öğrenci merkezli bir yaklaĢımla, öğrenme alanları (Dinleme,
söyleme çalma--- Müziksel algı ve bilgilenme--- Müziksel yaratıcılık --- Müzik kültürü )
Ģeklinde 4 temel alan olarak belirlenmiĢtir.
Bu alanlara yönelik kazanımlar, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar tablolar halinde sunulmuĢtur
Programa öğretilecek Ģarkıların konuları ve müzik türleri açısından baktığımızda ise Ģarkı
ve materyal seçiminde geçmiĢten günümüze eğitimde yakından uzağa bilinenden
bilinmeyene ilkesinin göz önünde bulundurulduğu, halk ezgilerinden baĢlayarak, evrensel
müzik repertuarına doğru geniĢleyen bir repertuar anlayıĢın sürdüğünü görmekteyiz.
Eğitim Durumu Boyutunda
1948 ve 1968 programında Belirlenen konulara yönelik olarak, yöntem, teknik, araç ve
gereçler belirtilmiĢ, sınıf düzeyine indirgenmemiĢtir.
1994 programında ise ilk defa her sınıf düzeyine göre belirlenen amaç ve davranıĢların
ardından, örnek iĢleyiĢ verilmiĢ, kullanılacak yöntem ve teknikler, araç gereçler
belirtilmiĢtir. ÇağdaĢ program anlayıĢı çerçevesinde, öğretme – öğrenme durumları
maddeler halinde verilmiĢtir.
2005 programında yine diğer programlarda farklı olarak, Öğretme-öğrenme sürecinde
öğrenci merkezli bir eğitim anlayıĢı mevcuttur. Müzik eğitiminde kazanımlara uygun
olarak, ―oyun, dans, devinim‖ ekseninde ilgili yöntemlerden yararlanılması, dersin
iĢleniĢinde ayrı bir önem taĢımaktadır.
Dersin iĢleniĢi esnasında, dikkat edilmesi gereken hususlar titizlikle verilmiĢ, müzik dersi
için her öğrencinin en az bir performans ödevi hazırlaması gerektiği ilk kez bu programda
görülmektedir.
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Öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalıĢma kitabı olmak üzere iki ayrı kaynak sunulması
da dikkat çekicidir.
Dersin iĢleniĢi bölümü etkinlik temelli yapılandırılmıĢtır. Ders, giriĢ, sezdirme, bilgiyi
paylaĢma, bilgiyi kullanma ve değerlendirme olmak üzere 5E modeli üzerine kurulmuĢtur.
Program hazırlanırken, programa yapılandırmacı yaklaĢım ve çoklu zeka kuramı
kaynaklık etmektedir.
Değerlendirme boyutunda
1948 ve 1968 programlarında ölçme ve değerlendirmeye yönelik herhangi bir bilgi,
bulunmamaktadır. 1994 ve 2005 programlarında, ölçme ve değerlendirmeye önem
verilmiĢ, her sınıf düzeyine uygun, sınama – ölçme durumları hazırlamıĢ, uygulamaya
yönelik ―örnek yönerge‖ verilmiĢtir.
SONUÇ
Sonuç olarak, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar öğretim programlarını,
dönemin ihtiyaçlarının ve siyasal değiĢikliklerin etkilediğini, özellikle çok partili hayata
geçiĢle beraber program hazırlama konusunda yeni arayıĢlara yönelindiğini söyleyebiliriz.
Müzik Dersi Programlarına ise, bu anlayıĢla baktığımızda, Cumhuriyet ruhunun müzik
dersi program içeriklerine de yansıdığı, öğretilecek müziklerin konularının modern
Türkiye anlayıĢına uygun seçilmeye çalıĢıldığını görmekteyiz. Seçilen ifadelerde ise daha
çok öz Türkçe kullanılmaya çalıĢılmıĢtır.
Çok Partili Dönemden günümüze, Müzik Dersi Programlarında, 1948 ve 1968 program
anlayıĢı olarak, Miğfer dersler çerçevesinde oluĢturulmuĢ olması, ulusal ve evrensel okul
müziği dağarına yer veriliyor olması, amaçların genel amaçlar çerçevesinde bırakılması,
konuların ve kullanılacak yöntem–tekniklerin sınıflara göre genel ifadelerle belirlenmesi
ve değerlendirmeye iliĢkin bir bilgi bulundurmaması
açılarından benzerlik
göstermektedir.
1994 programı, çağdaĢ program hazırlama ilkeleri çerçevesinde hazırlanmıĢ ilk
programdır. Bu programda genel amaçlarından sonra üniteler çağdaĢ program anlayıĢıyla
sınıflara göre verilmiĢ, Ünitelerin hemen ardından konular her sınıf düzeyinde
belirlenmiĢtir. Amaçların ve davranıĢların ifadeleri tutarlıdır. Amaç ve davranıĢların
ardından, örnek iĢleyiĢ verilmiĢ, kullanılacak yöntem ve teknikler, araç gereçler
belirtilmiĢtir. Ayrıntılı bir değerlendirme bölümünün bulunması açısından ilktir.
2005 programı ise, öğretme-öğrenme sürecinde öğrenci merkezli bir eğitim anlayıĢını esas
alarak, diğer tüm programlarda farklıdır.
Çok partili dönemde günümüze, uygulanan bu dört müzik öğretim programı için genel
olarak, içeriklerin çok fazla değiĢmediğini, yalnızca kullanılan yöntemlerin çağın ve
dönemin gerekleri doğrultusunda güncellenip değiĢtirildiğini söyleyebiliriz.
KAYNAKLAR
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Altunya E. (2001). Türkiye‘de Cumhuriyet Döneminde Uygulanan İlkokul Müzik Dersi
Programlarının Çağdaş Program Geliştirme ilkelerine göre Değerlendirilmesi (19241994). Bolu: AĠBÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü. YayımlanmamıĢ Yüksek lisans Tezi
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KarataĢ S. (2002). Batılılaşma Döneminde Ders Program Değişimi. Afyon: Kocatepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.YayımlanmamıĢ Yüksek lis. Tezi
Özalp R.- Ataünal A. (1983). Cumhuriyet Döneminde Eğitim. Ġstanbul: MEB Kitapları
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1948 programı ders dağılım çizelgesi
DERSLER

I. Devre

II. Devre

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

5.Sınıf

Hayat Bilgisi

5

6

7

-

-

Türkçe

10

7

7

6*

6*

Tarih

-

-

-

2

2

Coğrafya

-

-

-

2

2

YurttaĢlık Bilgisi

-

-

-

2

1

Tabiat Bilgisi

-

-

-

3

3

Matematik

4

4

4

4

5

Aile Bilgisi

-

-

-

2

2

Resim-ĠĢ

4

4

4

2

2

Yazı

-

2

1

1

1

Müzik

1

1

1

1

1

Beden Eğitimi

2

2

2

1

1

Toplam

26

26

26

26

26

* Türkçe derslerinin 1‟er saati Din Bilgisi alacak öğrenciler için ayrılmıĢtır.
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1968 programı ders dağılım çizelgesi
1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

4.Sınıf

5.Sınıf

Türkçe

10

10

10

6

6

Matematik

5

5

5

4

4

Fen Bilgisi

-

-

-

4

4

Sosyal Bilgiler

-

-

-

3

3

Hayat Bilgisi

5

5

5

-

-

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

-

-

-

2

2

Resim-ĠĢ

1

1

1

2

2

Müzik

1

1

1

1

1

Beden Eğitimi

3

3

3

3

3

Toplam

25

25

25

25

25

DERSLER*

* Rehberlik ve Eğitici ÇalıĢmalar 1., 2. ve 3. sınıflarda Hayat Bilgisi ders saatinde, 4. ve 5.
sınıflarda ise Sosyal Bilgiler ders saati içinde yapılacaktır.

1995 programı ders dağılım çizelgesi
DERSLER

SINIFLAR
1

2

3

4

5

6

7

8

Türkçe

12

12

12

6

6

5

5

5

Matematik

4

4

4

4

4

4

4

4

Hayat Bilgisi

5

5

5

-

-

-

-

-

Fen Bilgisi

-

-

-

3

3

3

3

3

Sosyal Bilgiler

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

1

1

T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

-

-

-

-

-

-

-

2

Yabancı Dil

-

-

-

2

2

4

4

4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

-

-

-

2

2

2

2

2

Resim-ĠĢ

2

2

2

1

1

1

1

1

Müzik

2

2

2

1

1

1

1

1

Beden Eğitimi

2

2

2

2

2

1

1

1

ĠĢ Eğitimi

-

-

-

3

3

3

3

3

Trafik ve Ġlk Yardım Eğitimi

-

-

-

-

-

1

-

1

Bireysel ve Toplu Etkinlik

3

3

3

-

-

-

-

-

Seçmeli Dersler

-

-

-

3

3

2

2

2

30

30

30

30

30

30

30

30

VatandaĢlık
Eğitimi

Toplam

ve

Ġnsan

Hakları

2005‟te de müzik ders saatleri 1995 programı ile aynıdır.
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MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ MÜZĠK YETENEĞĠNE YÖNELĠK
ÖZYETERLĠK ALGILARI, AKADEMĠK ÖZYETERLĠK ALGILARI VE
AKADEMĠK BAġARILARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLERĠN ĠNCELENMESĠ
Dr. Duygu PĠJĠ KÜÇÜK, Marmara Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada, Müzik Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin müzik
yeteneklerine ilişkin özyeterlik algıları, akademik özyeterlik inançları ve akademik
başarıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışma Marmara Üniversitesi Atatürk
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü birinci ve ikinci sınıfta öğrenim gören
toplam 76 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri Özmenteş tarafından geliştirilen
Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlik Algısı Ölçeği, Yılmaz, Gürçay ve Ekici tarafından
Türkçe‘ye uyarlanan Akademik Özyeterlik Ölçeği ve 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı
başarı notları ile elde edilmiştir. Araştırmanın verileri üzerinden istatistiksel analizler
yapılarak sonuçlar sunulmuş, sonuçlara ilişkin öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, özyeterlik algısı, akademik başarı.
GĠRĠġ
Bandura (1997) ‘ya göre özyeterlik, yeteneklerimizle ilgili inancımıza dayanır ve bu inanç
amaçlarımıza ulaĢmak için gerekli olan davranıĢı düzenlemek ve ortaya koyabilmek için
gereklidir. Özyeterlik, ―bireyin yetenekleri hakkındaki kendini ikna ediĢi‖ olarak
tanımlanmaktadır. Olumlu özyeterlik algısı, motivasyonu arttırmakta, yeni ve zor
görevlerle baĢa çıkabilmeyi sağlamakta ve çaba harcamaya istekli kılmakta; olumsuz
özyeterlik algısı ise bireyin kendi inisiyatifi ile davranamamasına ya da yapılan bir iĢi
sonuçlandırmadan bırakmasına neden olmaktadır (Jerusalem 2002, akt. Yılmaz, Gürçay
ve Ekici, 2007 ). Bireyde özyeterlik algısı eksikse, birey ne yapacağını bilmesine rağmen,
etkisiz davranıĢlar gösterebilir (Alcı, 2007). Çünkü birey, davranıĢlarının beklediği
sonuçları doğuracağına inanmazsa, hayattaki güçlüklere karĢı durabilme ve tepki
göstermede isteksiz olur (Akbulut, 2006).
Akademik baĢarı bağlamında özyeterlik, öğrencinin akademik çalıĢma performansına
duyduğu güveni oluĢturmaktadır (Pintrich, 2000; akt. ÖzmenteĢ ve ÖzmenteĢ, 2008a).
Öğrencilerin belirli bir görev karĢısındaki performanslarına iliĢkin yargıları ve genel
anlamda öğrenme ve anlamaya iliĢkin inançları, akademik özyeterlik kavramı olarak
tanımlanmaktadır. Bembenutty ve Zimmerman (2003: 5), yüksek düzeyde özyeterlik
algısının görev seçimi, ısrar ve öğrenme taktiklerinin kullanımı ile bağıntılı olduğunu
belirtmiĢtir. Bembenutty ve Karabenick (1998) ise, yüksek düzeyde özyeterlik algısını
akademik baĢarı ve akademik doyumun gerçekleĢtirilmesi ile iliĢkilendirmiĢlerdir.
BaĢarıyı tadan ve yakalayan bireyler daha çok çalıĢmaya ve yoğunlaĢmaya motive
olmaktadır. Bireylerin biliĢsel kapasitelerini kullanmada ve geliĢtirmede isteksizlikleri
baĢarıyı etkilemektedir. BaĢarı konusunda özgüvenini kaybedenler, yetenekleri olsa bile
baĢarısız olmaktadırlar (Bandura, 1982).
Özyeterliği etkileyen diğer bir faktör yetenek algısıdır (Schunk ve Pajares, 2001).
Erpenbeck ve Rosenstil kiĢisel yeteneği; yaratıcılık, eleĢtiri yeteneği, kendini düzenleme,
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motivasyon ve özyeterlik kavramları ile tanımlamıĢlardır. Eğitim sürecinde, sosyal
yeteneklerin yanı sıra, bireyin kendi yeteneklerine iliĢkin bakıĢ açısının da dikkate
alınması ve bunun bireyin eylem yeteneğinin önemli bir öğesi olarak kabul edilmesi
gerektiği görüĢü önem kazanmaktadır (Braun ve Gusy 2004; akt. Yılmaz, Gürçay ve
Ekici, 2007).
Bandura (1986, akt. ÖzmenteĢ ve ÖzmenteĢ, 2008a), çalıĢma sürecinde devamlılığın ve
güdünün sağlanmasının özyeterlik algısı açısından öneminin altını çizmiĢ, birçok sanatçı
ve yazarın çalıĢmalarını sürdürme ve bitirme konusundaki üstün gayret ve azimleri
sayesinde baĢarılı olduklarını belirtmiĢtir. Bu bağlamda müzik eğitiminde bireylerin,
müziği öğrenmede özyeterlik algısına sahip olmaları, onların müzikal geliĢimlerinin
sürdürülebilmesi, tutumlarının geliĢmesi ve performanslarının yükseltilmesi açılarından
önem kazanmaktadır (ÖzmenteĢ ve ÖzmenteĢ, 2008a). Performans öncesi evrede güven,
özyeterlik, güdü ve ilgi gibi duyuĢsal özellikler, müzikal baĢarı ile ilgili temel gereklilikler
olarak görülebilir (ÖzmenteĢ, 2008).
AraĢtırmalar, özyeterliğin farklı bileĢenlerini ayırt etmeye baĢlayıp, özyeterlik algısını
belirlemeye yönelik ölçme araçları oluĢtururken, müzik alanında da birkaç çalıĢmaya
rastlanmaktadır (Ritchie and Williamon, 2007). Konuyla ilgili olarak McPherson ve
Zimmerman (2002; akt. Katsochi, 2008) ve Maehr, Pintrich, ve Linnenbrink (2002; akt.
Katsochi, 2008) çalgı eğitiminde özyeterlik algısının en önemli etken olduğunu
saptamıĢlardır. McPherson ve McCormick (1999, 2000, 2003, ve 2006; akt. Katsochi,
2008) ‘in çalıĢmalarının sonuçları, özyeterlik algısının genç müzisyenlerin baĢarılarında
en önemli etken olduğunu göstermiĢtir. Nielson (2004; akt. Katsochi, 2008) çalgı ve ses
eğitimi alan öğrencilerin daha yüksek özyeterlik algısına sahip olduklarını belirtmiĢtir
(Katsochi, 2008). Tüm bu sonuçlar birleĢtirildiğinde ve özyeterlik algısının öğrenme ile
olan iliĢkisi hatırlandığında, müziksel ürünlerin derinden incelenmesi açısından özyeterlik
algısının önemi anlaĢılacaktır (ÖzmenteĢ ve ÖzmenteĢ, 2008b). Özetle, öğrenme, geliĢim,
güdü ve özdüzenleme gibi alanlarda oldukça önemli etkileĢimleri bulunan bir duyuĢsal
özellik olan özyeterlik kavramı, müzik eğitimi boyutunda da ele alınması gereken önemli
konulardan biridir (ÖzmenteĢ ve ÖzmenteĢ, 2008a). Müzik öğretmeni adayların müzik
yeteneğine iliĢkin özyeterlik ve akademik özyeterlik algılarının belirlenmesi, onların
kendilerini daha iyi tanımlayabilmelerine olanak sağlayacak ve bu farkındalık akademik
baĢarılarını da etkileyebilecektir. Ayrıca, öğrencilerin özyeterlik düzeylerinin
saptanmasıyla, müzik öğretmenliği eğitimi programlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili
yapılacak çalıĢmalara ıĢık tutulması hedeflenmektedir.
Bu düĢüncelerden hareketle, bu araĢtırmada Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında
öğrenim gören öğrencilerin müzik yeteneklerine yönelik özyeterlik algıları, akademik
özyeterlik algıları, akademik baĢarıları arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. Bu genel amaç
doğrultusunda aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır.
1. Müzik öğretmeni adaylarının müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algıları, akademik
özyeterlik algıları ve akademik baĢarıları hangi düzeydedir?
2. Müzik öğretmeni adaylarının müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algıları ile
akademik baĢarıları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır?
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3. Müzik öğretmeni adaylarının müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algıları ile
akademik özyeterlik algıları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır?
4. Müzik öğretmeni adaylarının akademik baĢarıları ile akademik özyeterlik algıları
arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır?
YÖNTEM
AraĢtırmada tarama modellerinin bir çeĢidi olan iliĢkisel tarama modeli kullanılmıĢtır.
Tarama modeli, geçmiĢte ya da halen var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle
betimlemeyi amaçlayan araĢtırma yaklaĢımıdır. ĠliĢkisel tarama modeli ise iki ve daha çok
sayıdaki değiĢken arasında birlikte değiĢim varlığını ve derecesini belirlemektedir
(Karasar, 1995). Müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algısı, akademik özyeterlik algısı ve
akademik baĢarı araĢtırmanın bağımlı değiĢkenleridir.
ÇalıĢma Grubu
AraĢtırmanın çalıĢma grubunda Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı‘nda öğrenim gören 76
öğrenci yer almıĢtır. Örneklem 46‘sı kız, 30‘u erkek öğrenciden oluĢmuĢtur. Bu
öğrencilerin 44‘ü birinci sınıf öğrencisi, 32‘si ise ikinci sınıf öğrencisidir.
Veri Toplama Araçları
AraĢtırmanın verileri Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlik Ölçeği, Akademik Özyeterlik
Ölçeği ve öğrencilerin 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı müzik dersleri (piyano,
bireysel çalgı, bireysel ses eğitimi, müzik teorisi ve iĢitme eğitimi) baĢarı puanları ile
toplanmıĢtır.
Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlik Ölçeği: ÖzmenteĢ ve ÖzmenteĢ (2008b) tarafından
lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak geliĢtirilen Müzik Yeteneğine Yönelik
Özyeterlik Ölçeği‘nin maddeleri, müzik eğitimi alanından Self-Esteem of Musical Ability
(a=.91) (Schmitt, 1979; akt. ÖzmenteĢ ve ÖzmenteĢ, 2008b) ve Müzik Yeteneğine ĠliĢkin
Özgüven Ölçeği (a= .87) (ÖzmenteĢ, 2004; akt. ÖzmenteĢ ve ÖzmenteĢ, 2008b) adlı
ölçekler incelenerek oluĢturulmuĢtur. Ölçek tek faktörden oluĢmaktadır ve Cronbach
Alpha güvenirlik katsayısı .90‘dır. Ayrıca ölçeğin iki yarı güvenirliği Spearman Brown
formülüne göre hesaplanmıĢ ve r:.90 olarak bulunmuĢtur. Ölçekte 20 madde yer
almaktadır. Bu araĢtırmanın örneklemi üzerinden Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlik
Ölçeği için yapılan güvenirlik çalıĢmasında, tüm ölçek için Cronbach Alpha değeri .95
(Spearman-Brown: .94, Guttmann: .94) ‘dir.
Akademik Özyeterlik Ölçeği: Jerusalem ve Schwarzer (1981; akt. Yılmaz, Gürçay ve
Ekici, 2007) tarafından geliĢtirilen ve tek boyut içeren orijinal ölçek, akademik özyeterlik
için anlamlı bir yapı gösteren 7 maddeden oluĢmaktadır. Ölçekte yer alan maddeler ―4‘lü
Likert Tipi Ölçek‖ (bana tamamen uyuyor, bana uyuyor, bana çok az uyuyor, bana hiç
uymuyor) formundadır. Orijinal ölçek 68 tıp fakültesi öğrencisine uygulanarak
geliĢtirilmiĢ ve ölçeğin Cronbach Alpha değeri .87 olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırmacılar,
ölçeğin geçerliğini, içerik, mantık ve psikolojik bazı değiĢkenlerle korelasyonuna bakarak
test etmiĢler, ölçeğin içeriğinin konuya uygunluk gösterdiğini ve test edilen diğer
psikolojik özelliklerin ölçeğin geçerliği için bilgi verdiğini belirtmiĢlerdir (Jerusalem ve
Schwarzer, 1981; akt. Yılmaz, Gürçay ve Ekici, 2007). Akademik Özyeterlik Ölçeği
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Yılmaz, Gürçay ve Ekici tarafından Türkçe‘ye çevrilerek, 672 üniversite öğrencisine
uygulanmıĢ, geçerlik ve güvenirliği belirlenmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre, orijinal
ölçekte 7 olan madde sayısı, Türkçe ölçekte de korunmuĢtur. Faktör analizi sonuçlarına
göre, Türkçe ölçeğin de orijinal ölçek gibi tek boyutlu olduğu tespit edilmiĢtir. Türkçe
ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik değeri .79 olarak belirlenmiĢtir (Yılmaz, Gürçay ve
Ekici, 2007). Bu araĢtırmanın örneklemi üzerinden Akademik Özyeterlik Ölçeği için
yapılan güvenirlik çalıĢmasında, Cronbach Alpha değeri .71 olarak bulunmuĢtur.
Verilerin Analizi
Öğrencilerin müzik yeteneklerine yönelik özyeterlik algısı puan ortalamaları, akademik
özyeterlik algısı puan ortalamaları ve akademik baĢarı puanları arasında anlamlı bir iliĢki
olup olmadığının belirlenmesine yönelik Pearson Çarpım Momentler Korelasyon
Katsayısı analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu istatistiksel analiz yöntemi, iki değiĢken
arasındaki iliĢkinin miktarını bulup yorumlamak amacıyla kullanılmaktadır (Büyüköztürk,
2004).
AraĢtırma kapsamında kullanılan tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi minimum
.05, maksimum .01 olarak kabul edilmiĢ, araĢtırmanın verileri SPSS 12.0 paket programı
ile analiz edilmiĢtir.
BULGULAR ve YORUM
Müzik öğretmeni adaylarının müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algıları, akademik
özyeterlik algıları ve akademik baĢarılarının tanımlayıcı değerleri Tablo 1‘de
sunulmuĢtur.
Tablo 1. Müzik öğretmeni adaylarının müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algıları,
akademik özyeterlik algıları ve akademik baĢarı puanlarının tanımlayıcı değerleri
n
Müzik yeteneğine yönelik özyeterlik
algısı puanı
Akademik özyeterlik algısı puanı
Akademik başarı puanı

76

Min.

Max.

x

ss

40

100

76.92

11.24

14

27

20.07

2.96

36

91

67.88

11.45

Müzik öğretmeni adaylarının müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algısı puan ortalaması
76.92 (20-100), akademik özyeterlik algısı puan ortalaması 20.07 (7-28), akademik baĢarı
puan ortalaması ise 67.88 (0-100)‘dir. Bu sonuca göre, müzik öğretmeni adaylarının bu üç
ölçme aracından aldıkları puan ortalamaları incelendiğinde, müzik yeteneklerine yönelik
özyeterlik algısı, akademik özyeterlik algısı ve akademik baĢarı düzeylerinin yüksek
olduğu gözlenmektedir.
―Müzik öğretmeni adaylarının müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algıları ile akademik
baĢarıları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır?‖ sorusuna yönelik, müzik yeteneğine
yönelik özyeterlik algısı puanları ile akademik baĢarı puanları arasındaki iliĢki Pearson
Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı analizleri ile belirlenmiĢ, bulgular Tablo 2‘de
sunulmuĢtur.
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Tablo 2. Müzik öğretmeni adaylarının müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algıları
ile akademik baĢarıları arasındaki iliĢkinin belirlenmesi için yapılan korelasyon
katsayısı
n
x
ss
sd
r
p
Müzik
yeteneğine
yönelik özyeterlik algısı
76.92
11.24
76
74
.235
.04*
puanı
Akademik başarı puanı

67.88

11.45

*p<.05
Müzik öğretmeni adaylarının müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algıları ile akademik
baĢarıları arasındaki iliĢki incelendiğinde, müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algısı
puanları ile akademik baĢarı puanları arasında .05 düzeyinde olumlu yönde anlamlı bir
iliĢkinin olduğu görülmektedir. Bu bulguya göre, müzik yeteneğine yönelik özyeterlik
algısı düzeyi yükseldikçe, akademik baĢarının da yükseldiği söylenebilir.
―Müzik öğretmeni adaylarının müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algıları ile akademik
özyeterlik algıları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır?‖ sorusuna yanıt aranmıĢ, müzik
yeteneğine yönelik özyeterlik algıları ile akademik özyeterlik algıları arasındaki iliĢkinin
belirlenmesine yönelik Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı analizleri
yapılmıĢ, bulgular Tablo 3‘de verilmiĢtir.
Tablo 3. Müzik öğretmeni adaylarının müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algıları
ile akademik özyeterlik algıları arasındaki iliĢkinin belirlenmesi için yapılan
korelasyon katsayısı
n
x
ss
sd
r
p
Müzik
yeteneğine
yönelik
76.92 11.24
özyeterlik algısı puanı
76
74 .375 .001*
Akademik özyeterlik algısı puanı
20.07
2.96
*p<.01
Tablo 3‘e göre, müzik öğretmeni adaylarının müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algısı
puanları ile akademik özyeterlik puanları arasında .01 düzeyinde olumlu yönde anlamlı
bir iliĢkinin olduğu görülmektedir. Bu bulguya göre, müzik yeteneğine yönelik özyeterlik
algısının yüksek olmasının, akademik özyeterlik algısının yükselmesiyle paralellik
gösterdiği söylenebilir.
AraĢtırmada, müzik öğretmeni adaylarının akademik baĢarıları ile akademik özyeterlik
algıları arasında anlamlı bir iliĢki olup olmadığı Pearson Çarpım Momentler Korelasyon
Katsayısı analizleri ile belirlenmiĢ, bulgular Tablo 4‘de sunulmuĢtur.
Tablo 4. Müzik öğretmeni adaylarının akademik baĢarıları ile akademik özyeterlik
algıları arasındaki iliĢkinin belirlenmesi için yapılan korelasyon katsayısı
n
Akademik başarı
puanı
Akademik
özyeterlik algısı
puanı
*p<.01

x

ss

67.88

11.45

20.07

2.96

76

sd

r

p

74

.332

.003*
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Müzik öğretmeni adaylarının akademik baĢarıları ile akademik özyeterlik algıları
arasındaki iliĢki değerlendirildiğinde, akademik baĢarı puanları ile akademik özyeterlik
algısı puanları arasında .01 düzeyinde olumlu yönde anlamlı bir iliĢkinin olduğu
görülmektedir. Bu sonuca göre, akademik baĢarının yükselmesiyle birlikte, akademik
özyeterlik algısı düzeyinin de yükseldiğini söylemek mümkündür.
TARTIġMA
AraĢtırma sonuçları, müzik öğretmeni adaylarının müzik yeteneklerine yönelik özyeterlik
algıları, akademik özyeterlik algıları ve akademik baĢarıları arasında olumlu yönde
anlamlı iliĢkiler olduğunu göstermiĢtir.
Bandura'nın, özyeterlik algısının bireyin etkinliklerinin seçimini, güçlükler karĢısındaki
sebatını, çabalarının düzeyini ve performansını etkilediği konusundaki görüĢü, birçok
araĢtırmaya konu olmuĢtur. Yapılan araĢtırmalarla da, bir durumla ilgili özyeterlik algısı
yüksek olan bireylerin, bir iĢi baĢarmak için büyük çaba gösterdikleri, olumsuzluklarla
karĢılaĢtıklarında kolayca geri dönmedikleri, ısrarlı ve sabırlı oldukları doğrulanmıĢtır
(AĢkar ve Umay, 2001). Müzik eğitimi sürecinde de, bireyin yetenek düzeyinin ve
çalıĢma alıĢkanlıklarının yanı sıra, müzik yeteneğine yönelik özyeterlik ve akademik
özyeterlik algısı, akademik baĢarı düzeyini etkilemektedir. ÖzmenteĢ ve ÖzmenteĢ
(2008a) tarafından yapılan ―Çalgı Eğitiminde Müzik Yeteneğine ĠliĢkin Özyeterlik ve
KiĢisel Özellikler Arasındaki ĠliĢkiler‖ baĢlıklı çalıĢmada, öğrencilerin müzik yeteneğine
iliĢkin özyeterlik düzeylerinin yüksek olduğu, müzik yeteneğine iliĢkin özyeterlik algısı
düzeylerinin onların günlük çalgı çalıĢma sürelerine ve çalgı deneyimlerine göre önemli
farklılıklar gösterdiği saptanmıĢtır. McPherson ve Zimmerman (2002; akt. Katsochi,
2008) ve Maehr, Pintrich, ve Linnenbrink (2002; akt. Katsochi, 2008) çalgı eğitiminde
özyeterlik algısının en önemli etken olduğunu saptamıĢlardır. McPherson ve McCormick
(1999, 2000, 2003, ve 2006; akt. Katsochi, 2008) ‘in çalıĢmalarının sonuçları, özyeterlik
algısının genç müzisyenlerin baĢarılarında en önemli etken olduğunu göstermiĢtir. Nielson
(2004; akt. Katsochi, 2008) çalgı ve ses eğitimi alan öğrencilerin daha yüksek özyeterlik
algısına sahip olduklarını belirtmiĢtir (Katsochi, 2008). Frakes (1984; akt. Hallam, 2010)
müzik etkinliklerine katılan bireylerin müzikal baĢarıları ve akademik baĢarıları arasında
anlamlı bir iliĢki saptamıĢtır. Ayrıca çalıĢmada, müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algısı
yüksek olan bireylerin müzik eğitimlerine daha istekli bir Ģekilde devam ettikleri
saptanmıĢtır. Eldeki araĢtırma bulguları, bu çalıĢmaların sonuçlarını destekler niteliktedir.
AraĢtırma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik algıları ile
akademik baĢarıları arasında anlamlı iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuca göre
öğrencilerin akademik özyeterlik algısı düzeylerinin akademik baĢarıları üzerinde etkili
olduğu söylenebilir. Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafından Akademik Özyeterlik
Ölçeği‘nin Türkçe‘ye Uyarlanması‘na iliĢkin yapılan çalıĢmada, çalıĢma grubunun
akademik özyeterlik düzeyinin yüksek olduğu ( x = 20, 43) tespit edilmiĢtir. Bu durum
öğrencilerin kendi alanlarına iliĢkin öğrenmelerine dair özyeterlik algılarının yüksek
olduğu Ģeklinde yorumlanabilir ve öğrencilerin kendi alanlarında baĢarılı olabileceklerine
dair bir tahmin yürütülmesini sağlayabilir. Adeyamo (2007) tarafından üniversite
öğrencilerinin duygusal zekâları, akademik özyeterlikleri ve akademik baĢarıları
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arasındaki iliĢkinin belirlenmesine yönelik yapılan araĢtırmada, öğrencilerin akademik
özyeterlikleri ile akademik baĢarıları arasında anlamlı iliĢki saptanmıĢtır. Bu araĢtırmanın
bulguları, bahsedilen çalıĢmaların sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.
Toplumun okuldan beklentilerinin giderek arttığı ve çeĢitli geliĢmelerin sonucunda
öğrenmenin yapısında meydana gelen değiĢmeler nedeniyle, müzik öğretmenlerinin
hizmet öncesi eğitimlerinin, kendilerini bekleyen yeni rollerini oynamalarına yardım
edecek Ģekilde yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. Müzik öğretmenliği eğitiminin
geliĢtirilmesi, müzik öğretmenlerin mesleğe baĢladıklarında daha fazla söz sahibi
olmalarını, kendilerine daha fazla güvenmelerini, daha olumlu özyeterlik algısı
geliĢtirmelerini sağlayacaktır. Toplumun ihtiyaçlarını bilen ve kendi yetenek düzeyinin
farkında olan müzik öğretmeni adayı, müzik öğretmenliğine uygun kiĢisel özelliklere
sahip, müzik öğretim yöntemlerini etkili Ģekilde kullanan, alanına hâkim olan ve bunu
çevresinde hissettiren bir kimliğe kavuĢacaktır (Morgil, Seçken, Yücel, 2004).
AraĢtırmada, müzik öğretmeni adaylarının müzik yeteneklerine yönelik özyeterlik algıları,
akademik özyeterlik algıları ve akademik baĢarıları arasında tespit edilen olumlu yönde
anlamlı iliĢkiler, beklenen sonuçları doğrular niteliktedir. Öğretmen adaylarının alan
eğitimlerine yönelik yetenekleri konusundaki özyeterlik algıları, onların akademik
baĢarılarını da olumlu yönde etkilemiĢtir. Müzik öğretmenliği eğitimi sürecinde,
öğrencilere alanlarına yönelik performans kazandırmanın yanında, onların yeteneklerine
ve akademik baĢarılarına yönelik yüksek özyeterlik algısı geliĢtirmeleri ve bu algılarının
farkındalığı için gerekli ortamlar yaratılmalıdır. Öğrencilere performans gösterebilecekleri
ortamlar hazırlanarak baĢarı duygusunun yaĢatılması gerekmektedir. Öğrencilerin müzik
yeteneğine ve akademik özyeterliğe yönelik algılarının olumlu yönde geliĢmesi için
Öğretmenlik Uygulaması gibi mesleki uygulamaya yönelik derslerde öğrencilerin daha
etkin olması, kendilerini daha iyi ifade etmeleri sağlanabilir.
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MESLEKĠ MÜZĠK EĞĠTĠMĠ VEREN KURUMLARDA UYGULANAN “MÜZĠK
BĠÇĠMLERĠ” (FORM BĠLGĠSĠ) DERS ĠÇERĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI
Ebru BULUR, Marmara Üniversitesi
ÖZET
―Müzik Biçimleri‖ dersi, müziği tanıyan, müzikal formasyonu gelişmiş bireyler
yetiştirebilmek açısından oldukça önemli bir derstir. Alanında iyi bir bilgi birikimine
sahip olan müzisyenler yetiştirebilmek, mesleki müzik eğitiminin de başlıca hedeflerinden
biri olmalıdır. Yapılan bu araştırma, mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda uygulanan
―Müzik Biçimleri‖ (Form Bilgisi) dersinin hedef, kapsam süre, kullanılan yöntemler,
kaynak kitaplar açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda,
tarama yöntemi kullanılarak örneklem grubunda yer alan okulların ―Müzik Biçimleri‖
ders programlarına ulaşılmıştır. Ulaşılan programlar karşılaştırılarak, olumlu ve
olumsuz yönleri saptanmıştır. Araştırmanın evrenini tüm mesleki müzik eğitimi veren
kurumlar oluşturmaktadır. Ancak, araştırma, İstanbul il sınırları içinde yer alan
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı‘nda
ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı‘da yürütülen ―Müzik Biçimleri‖ ders
programlarıyla sınırlandırılmıştır.Uygulanmakta olan ―Müzik Biçimleri‖ ders
programlarını ortaya koymak, programlarda yer alan olumsuz tarafları tartışmak ve bazı
çözüm önerileri sunmak adına yapılan bu araştırma, donanımlı bireyler yetiştirmede
sağlayacağı katkı bakımından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Mesleki Müzik Eğitimi, Müzik Biçimleri
1. GĠRĠġ
―Müzik eğitimi‖ bireyin genel ve müziksel davranıĢlarında kendi müziksel yaĢantıları
yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değiĢmeler oluĢturma süreci olarak tanımlanabilir (Uçan,
1997:40)‖.
Uçan, müzik eğitiminin aĢağıdaki boyutlardan oluĢtuğunu belirtir:
Müziksel iĢitme okuma yazma eğitimi, Ģarkı söyleme eğitimi, çalgı çalma eğitimi, müzik
dinleme eğitimi, müziksel bilgilenme eğitimi, müziksel yaratma eğitimi, müziksel beğeni
geliĢtirme eğitimi, müziksel kiĢilik geliĢtirme eğitimi (Uçan,1997:40).
Her birey, öğrenim hayatı içinde az ya da çok müzik eğitimi alır. Ancak mesleki müzik
eğitimi almak isteyen bireylerin bazı müziksel yeteneklere sahip olması gereklidir.
Tarman, müzik yeteneğini, müziksel iĢitme-ayrımsama, müziksel okuma-yazma, müziksel
söyleme-çalma, becerilerinden bir ya da birkaçına iliĢkin deviniĢsel, duyuĢsal ve biliĢsel
davranıĢlar bütünü olarak tanımlamıĢtır (Tarman, 2006:28)‖. Alanında iyi bir bilgi
birikimine sahip müzisyenler yetiĢtirebilmek, mesleki müzik eğitiminin de baĢlıca
hedeflerinden biri olmalıdır.
Mesleki müzik eğitiminde ―müzik kuramları eğitimi‖nin önemli bir yeri vardır. Müzik
kuramları, temelde, insanın vazgeçilmez bir ögesi olduğu müzik olgusunu tanımlama,
anlama, betimleme, açıklama/yorumlama, yordama, belirleme ve denetleme
gereksiniminden doğar ve bu gereksinimi giderebilmesi için gereklidir (Uçan,1997:165).
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Müzik kuramları, müziğin özünü, temelini, oluĢumunu açıklayan bir temel eğitimdir.
Genel müzik bilgisi, solfej, armoni, kontrpuan, müzik biçimleri, müzik analizi, bu
eğitimin içinde yer alan sanatsal dallardır.
Müzik kuramlarının bir dalı olan ―Müzik Biçimleri‖ (Form Bilgisi) dersi, müziği
tanıyan, anlayan, müzikal formasyonu geliĢmiĢ bireyler yetiĢtirebilmek için mesleki
müzik eğitimi veren kurumlarda okutulan önemli bir derstir. ―Bütün sanat eserlerinde
biçim vardır: Mimarlıkta, heykelde, Ģiirde, resimde, tiyatroda, karikatürde, edebiyatta ve
müzikte... Eseri bütünleyen biçim olduğuna göre, müzikçilerin ve bilinçli dinleyicinin
müzik biçimlerini tanıması gerekir. Müzik sanatında bu bilgi alanına ―biçim bilgisi‖ ya da
uluslararası deyiĢle ―form bilgisi‖ denir‖ ( Say, 2001:135). Biçim bir eserin birlik ve
bütünlüğe eriĢme yoludur (Hodeir,1994:23).
―Form Bilgisi Eğitimi, baĢlangıcından günümüze kadar çok sesli müziğin ezgi, ritm,
armoni ve formla ilgili yapılarını inceleyerek mevcut biçimler hakkında gerekli bilgiler
vermeye, müzik eserlerinin yapı ve Ģekillerini tanıtmaya yönelik bir eğitimdir.‖
(Özbek,2003:6). Bu eğitimi alabilmek ve bu dersi anlayabilmek için öğrencilerin bazı
becerileri kazanmıĢ olmaları gerekmektedir. Bu becerileri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:
1. Temel müzik bilgisine sahip olmak, (gam- mod biligisi, aralık akor bilgisi, anahtar
bilgisi vs)
2. Temel sesleri, aralıkları, akorları duyabilme yeteneği kazanmıĢ olmak,
3. Temel armoni bilgisine sahip olmak (üç ve dört sesli akorları çözümleyebilmek, akora
ait olmayan sesleri tanımlayabilmek, temel fonksiyon bilgisi kazanmıĢ olabilmek)
Mesleki müzik eğitimi veren kurumların amaçlarına göre müzik biçimleri dersinin ders
içerikleri de değiĢiklik gösterebilir. Sanatçı yetiĢtiren kurumlar ve müzik öğretmeni
yetiĢtiren kurumlar birbirinden farklı kurumlardır. Ancak genel müzik kuramları eğitimi
kapsamında, yukarıda sıralanan kazanılması beklenen davranıĢlar her kurum için aynı
olmalıdır.
Genel müzik kuramları içinde yer alan müzik biçimleri dersinin konu baĢlıklarını genel
olarak Ģöyle sıralayabiliriz.
1. Biçim (Form) kavramı- biçimin temel öğeleri ( Motif, cümle, dönem)
2. ġarkı Formları (Ġki ve üç kesitli basit ve bileĢik yapılar, triolu Ģarkı formu
3. Rondo Formları
4. Sonat ve Sonat Allegrosu Formu
5. ÇeĢitleme (varyasyon) Formu (tema ve varyasyon kavramı, passacaglia,
chaconne)
6. Süit-Konçerto-konçerto grosso-uvertür
7. Polifonik Formlar ( prelüd, kanon, envansiyon, füg)
Müzik Biçimleri dersi, öğrencilere yaratıcı düĢünme, iliĢkilendirme, analiz etme gibi
becerileri kazandırır. Anadolu güzel sanatlar lisesi 12. sınıf müzik biçimleri programına
göre bu dersle ulaĢılması beklenen alana özgü beceriler Ģunlardır:
1. Bestecilik becerisi
2. Yorumculuk becerisi
3. Çözümleme becerisi
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4. Dinleme becerisi
Müzik biçimlerini bilmek, öğrencilerin iyi bir dinleyici olmalarına katkıda bulunabilir.
Eserlerin biçimini analiz ederek dinlemek ise daha kolay anlaĢılmasını sağlayabilir. Bir
eserin biçiminin analiz edilmesi, genel özelliklerini anlama çabası çözümleme becerisini
geliĢtirebilir. Bir eserin anlaĢılır ve güzel bir biçimde seslendirilmesi o eserin özelliklerini
ve yapısını bilmekle mümkün olduğundan, çalgı çalan öğrencilerin biçimini bildikleri
eserleri daha iyi yorumlamaları beklenebilir. Müzik biçimleri bir yaratıcılık eğitimidir.
Öğrenciler eserlerin biçimlerini inceleyerek yeni eserler yaratma becerisi kazanabilir.
Müzik biçimleri eğitimi, müzik kuramlarının kapsamından ötürü biliĢsel ağırlıklı
davranıĢları içerir. Ancak biliĢsel davranıĢlarla birlikte duyuĢsal alanla da iliĢkilidir.
Mesleki müzik eğitimi veren kurumlara yönelik hazırlanan bir müzik biçimleri dersi
model çalıĢmasında biliĢsel ve duyuĢsal alana yönelik hedefler Ģöyle belirlenmiĢtir:
BiliĢsel alana yönelik hedefler:
Müziksel biçimin temel öğeleri arasındaki iliĢkileri gösterebilme; Basit müzik biçimlerini
kavrayabilme; Dinlediği müzikleri notadan izleyerek temel biçim öğelerine ayırabilme;
Müziksel biçim çerçevesinden hareketle ―bestelemeye‖ yönelik temel birikime sahip
olabilme.
DuyuĢsal Alana Yönelik Hedefler:
Müzik biçimleri alanıyla ilgili yayımları edinebilme; Bilinçli bir müzik dinleyicisi
olmanın doğru bir müziksel çözümleme için gerekliliğinin farkına varabilme; Düzeyine
uygun her türlü müzik eserini biçimsel çözümlemeden zevk alabilme; Bir müzik eserinin
sanat değeri taĢıması için biçimsel yönden mükemmel olması gerekliliğini kabul
edebilme; Müziksel biçim çerçevesinden hareketle bestelemeye yönelik bir birikime sahip
olabilme konusunda isteklilik gösterebilme (Berki, 1999:31). AnlaĢıldığı gibi müzik
biçimleri dersi, nitelikli müzisyenler yetiĢtirebilmek üzere uygulanan önemli bir derstir.
Müzik biçimleri eğitimini alan bireyler, dersin hedeflerine göre bazı biliĢsel, duyuĢsal ve
deviniĢsel davranıĢları kazanırlar. Bu davranıĢları ise Ģöyle sıralayabiliriz:
1.Bireyler, literatürde bulunan eserler hakkında somut bilgilere ulaĢır, eserlerin dönemsel
özelliklerini tanır, benzerlikleri ve farklılıkları algılayabilme becerisi kazanır.
2.Bireyler çalıĢtıkları eserleri dinleyerek, dönemsel özelliklere göre yorumlayabilme
yeteneği kazanır.
3.Bireylerin geliĢmiĢ bir analiz yeteneği kazanmıĢ olmaları, genel kültür geliĢimlerini de
desteklemeye yardımcı olur.
Mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda okutulan müzik biçimleri dersini müzik eğitimi
veren kurumların özelliğine göre daha verimli olarak planlayabilmek üzere yapılan bu
çalıĢma, müzik biçimleri ders içeriğinin, bu derse ayrılan sürenin, kullanılan kitapların,
farklı kurumlarda uygulanan programlar arasındaki benzerliklerin veya farklılıkların
incelenmesi genel amacıyla bir durum tespiti niteliğindedir.
2.MESLEKĠ MÜZĠK EĞĠTĠMĠ VEREN KURUMLARDA UYGULANMAKTA OLAN
MÜZĠK BĠÇĠMLERĠ DERSĠ
Konservatuvarlar, bir ülkenin sanat eğitimine, sanata bakıĢına ve kültürünün
Ģekillendirilmesine önemli etkileri olan sanat kurumlarıdır. Mesleki müzik eğitimi veren

268

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

konservatuvarlar; profesyonel müzisyenler ve sahne sanatçısı yetiĢtiren müzik eğitiminde
önemli bir yeri olan eğitim kurumlarındandır.
YÖK‘ün tanımına göre konservatuvarlar ―Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiĢtiren
bir yükseköğretim kurumudur.‖ (YÖK, 2006:16)
Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı‘nda uygulanan müzik biçimleri dersi Müzik
Anasanat Dalı‘nda ve Opera Anasanat Dalı‘nda farklılık göstermektedir. Müzik
bölümlerinde 12. Sınıfta baĢlayan müzik biçimleri dersi haftada üç saat olarak
uygulanmaktadır. Lisans I ve lisans II de de hafta da üç saat olarak devam etmektedir.
Böylece öğrenciler üç sene boyunca bu eğitimi almaktadırlar. Ancak Opera Anasanat
Dalı öğrencileri sadece lisans IV de iki dönem boyunca bu dersi haftada iki saat olarak
görmektedirler. Konservatuvarda her öğretim yılında esas meslek dersleri bir önceki yılın
tamamlayıcısı olarak kabul edilir. Bu nedenle ders geçme değil sınıf geçme sistemi
uygulanır. Dersler senelik olarak belirlenir. AĢağıdaki tabloda, Opera Anasanat Dalı‘nda,
Müzik Kuramları baĢlığı altında bulunan dersleri incelediğimizde, solfej eğitiminin 4 yıl
armoni eğitiminin 2 yıl, müzik biçimlerinin ise 1 yıl olarak okutulduğunu görmekteyiz.
Solfej eğitiminin ardından armoni eğitimi baĢlamaktadır en son yıl ise form bilgisi dersi
okutulmaktadır.
Tablo 1:
Ġ.Ü. Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Ders Programı

Eğitim fakülteleri ise bilindiği üzere öğretmen yetiĢtiren kurumlardır. 1998 -1999 eğitim –
öğretim döneminde, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı‘nda solfej, armoni, genel müzik
kuramları ve müzik biçimleri dersi, Müzik Teorisi ve ĠĢitme Eğitimi dersi kapsamında
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uygulanmaktaydı ve haftada 6 saat olarak üç dönemle sınırlandırılmıĢtı. Bu kadar çeĢitli
derslerin bir arada tek bir ders altında toplanması ve üç dönem olarak öngörülmesi pek
çok araĢtırmaya da konu olan sıkıntılı bir durumdu. 2006-2007 eğitim-öğretim yılından
itibaren uygulanmaya koyulan müzik öğretmenliği lisans programında ise müzik biçimleri
dersi ayrı bir ders olarak planlanmıĢtır. Yoğun bir içeriğe sahip dersin programdaki yeri
VI. dönemdir ve haftada iki saat olarak uygulanmaktadır.
Müzik Öğretmenliği lisans programında müzik biçimleri ders tanımı ise Ģöyle yapılmıĢtır:
Biçim kavramı ve gerekliliği, müzikte biçimin temel ögeleri, motif, cümle, dönem
(periyod) ve aralarındaki iliĢkiler; Klasik Batı müziğinde kullanılan Ģarkı formları,
çeĢitleme, suit, rondo, sonat, sonat allegro formu, füg, diğer tür ve biçimler. Geleneksel
Türk Halk ve Sanat Müziği ve Uluslararası Popüler Müzikte biçimler (YÖK, 2006).
AĢağıdaki programda Müzik Kuramları baĢlığı altındaki dersler incelendiğinde, 6 dönem
Müziksel ĠĢitme Okuma ve Yazma dersi, 4 dönem Armoni- Kontrpuan- EĢlik dersi ve 1
dönem de Müzik Biçimleri dersinin okutulduğu görülmektedir.
Tablo 2:Müzik Öğretmenliği Lisans Programı
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
I. YARIYIL

II. YARIYIL

KODU

A
A
A
A
A
GK
GK
GK
GK
GK
MB

DERSİN ADI

Müziksel İşitme Okuma Yazma I
Piyano I
Bireysel Çalgı I
Bireysel Ses Eğitimi I
Okul Çalgıları I (Gitar-Bağlama-Blokflüt)
Müzik Kültürü
Felsefe
Türkçe I: Yazılı Anlatım
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
Yabancı Dil I
Eğitim Bilimine Giriş

TOPLAM
III. YARIYIL
KODU

A
A
A
A
A
A
A
A
GK
GK
MB

DERSİN ADI

Müzik İşitme Okuma Yazma V
Piyano V
Bireysel Çalgı V
Armoni- Kontrpuan-Eşlik III
Koro IV
Orkestra/Oda Müziği I
Geleneksel Türk Sanat Müziği
Eşlik Çalma*
Eğitim Müziği Dağarı
Güncel ve Popüler Müzikler*
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

KODU

3
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3

A
A
A
A
A
A
GK
GK
GK
GK
MB

T
2
1
1
1
2
2
2
0
2
2
3

U
2
0
0
0
2
0
0
2
0
2
0

K
3
1
1
1
3
2
2
1
2
3
3

DERSİN ADI

Piyano VII*
Bireysel Çalgı VII
Koro VI
Orkestra/Oda Müziği III
Türk Müziği Çokseslendirme*
Özel Öğretim Yöntemleri II
Topluma Hizmet Uygulamaları
Oyun, Dans ve Müzik*
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Rehberlik
Okul Deneyimi

GENEL TOPLAM

TOPLAM
IV. YARIYIL
KODU

A
A
A
A
A
A
A
A
GK
GK
MB

KODU

2
1
1
2
1
1
2
0
2
2
2

0
0
0
0
2
2
0
2
0
0
2

2
1
1
2
2
2
2
1
2
2
3

A
A
A
A
A
A
A
A
A
MB
MB

DERSİN ADI

Müziksel İşitme Okuma Yazma VI
Piyano VI
Bireysel Çalgı VI
Armoni-Kontrpuan-Eşlik IV
Koro V
Orkestra/Oda Müziği II
Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması
Çalgı Bakım Onarım Bilgisi*
Müzik Biçimleri
Sınıf Yönetimi
Özel Öğretim Yöntemleri I

U

K

KODU

1
1
2
1
0
2
1
0
2
3
1

0
0
2
2
2
2
2
2
0
0
4

1
1
3
2
1
3
2
1
2
3
3

A
A
A
A
A
A
MB
MB
MB

K

2
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0

3
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3

T

U

K

2
1
1
1
2
2
0
0
2
2
3

2
0
0
0
2
0
2
2
2
0
0

3
1
1
1
3
2
1
1
3
2
3

T

U

K

2
1
1
2
1
1
0
0
2
2
2

0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
2

2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
3

14 10 19

TOPLAM
VIII. YARIYIL

T

U

2
1
1
1
0
0
2
2
2
3
3

16 10 21

TOPLAM
VI. YARIYIL

K

T

17 6 20
DERSİN ADI

Müziksel İşitme Okuma Yazma IV
Piyano IV
Bireysel Çalgı IV
Bireysel Ses Eğitimi IV
Koro III
Armoni-Kontrpuan-Eşlik II
Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması
Elektronik Org Eğitimi*
Bilgisayar II
Türk Eğitim Tarihi*
Ölçme ve Değerlendirme

U

14 16 22

TOPLAM

DERSİN ADI

Müziksel İşitme Okuma Yazma II
Piyano II
Bireysel Çalgı II
Bireysel Ses Eğitimi II
Okul Çalgıları II (Gitar-Bağlama-Blokflüt)
Koro I
Genel Müzik Tarihi
Türkçe II: Sözlü Anlatım
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
Yabancı Dil II
Eğitim Psikolojisi

T

16 8 20

TOPLAM
VII. YARIYIL

A
A
A
A
A
A
GK
GK
GK
MB
MB

K

2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

18 8 22

KODU

KODU

U

2
1
1
1
0
2
2
2
2
3
3

19 4 21

DERSİN ADI
Müziksel İşitme Okuma Yazma III
Piyano III
Bireysel Çalgı III
Bireysel Ses Eğitimi III
Koro II
Armoni-Kontrpuan-Eşlik I
Geleneksel Türk Halk Müziği
Okul Çalgıları (Gitar-Bağlama-Blokflüt) III*
Türk Müzik Tarihi
Bilgisayar I
Öğretim İlke ve Yöntemleri

TOPLAM
V. YARIYIL

A
A
A
A
A
A
A
A
A
GK
MB

T

DERSİN ADI

Koro ve Yönetimi
Orkestra/Oda Müziği ve Yönetimi
Bireysel Çalgı ve Öğretimi
Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar*

Eğitim Müziği Besteleme
Piyano ve Öğretimi
Öğretmenlik Uygulaması
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Özel Eğitim*

T

U

K

0
1
1
0
2
1
2
2
2

2
2
0
2
2
0
6
0
0

1
2
1
1
3
1
5
2
2

11 14 18

TOPLAM

Teorik

Uygulama

Kredi

Saat

125

76

163

201

A: Alan ve alan eğitimi dersleri, MB: Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, GK: Genel kültür dersleri
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3. HER ĠKĠ KURUMDA VERĠLEN MÜZĠK BĠÇĠMLERĠ DERSĠNĠN
KARġILAġTIRILMASI
M.Ü. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ile Ġ.Ü. Devlet Konservatuvarı‘nda uygulanan müzik
biçimleri ders içerikleri kurumların amaçlarına göre farklılıklar göstermektedir. Ġncelenen
programlara göre Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri ile Opera Anasanat Dalı
öğrencilerinin müzik biçimleri ders programını karĢılaĢtırmak daha uygun bulunmuĢtur.
Her iki kurumda da eğitime baĢlama yaĢı aynıdır ve her iki kurumda da müzik biçimleri
dersi haftada iki ders saati olarak uygulanmaktadır. AĢağıdaki tabloda her iki kurumun
ders amacını görmekteyiz.
Tablo 3: Dersin Amacı
Dersin amacı
Ġ.Ü. Devlet Konservatuvarı
M.Ü. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Klasik, Romantik ve Geç Romantik Dönemlere BaĢlangıcından günümüze kadar tek ve çoksesli
ait özellikle vokal yapıtların yapısal özelikleri, müziğin ezgi, ritm, armoni ve formla ilgili
olağan ve olağandıĢı örneklerle, teorik olarak yapılarını inceleyerek mevcut formlar hakkında
dinletilerle ele alınır. Farklı dönemlere ait gereken bilgileri vermeyi, müzik eserlerinin yapı
yapıtların müzik analizleri yapılır.
ve Ģekillerini tanıtmayı amaçlar.

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde Ġ.Ü. Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı,
amacına yönelik öncelikle vokal yapıtların incelenmesini daha uygun bulmuĢtur. Vokal
yapıtlara ek olarak müzik analizini de bu ders içine dahil etmiĢtir. M.Ü. Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı‘nda ise derse ayrılan süreyi göz önünde bulundurursak, öğrencilere bu
dersin konu baĢlıklarını tanıtarak inceleme imkanı bulamadan yüzeysel olarak
bilgilendirme amaçlı gerçekleĢtirilebileceğini görüyoruz.
Tablo 4: Dersin Hedefi
Dersin Hedefi
Ġ.Ü. Devlet Konservatuvarı
M. Ü. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Farklı dönemlere ait farklı tür ve Ģekiller Tür ve biçim kavramını bilir.
öğrenilir.
Ġç ve dıĢ yapıyı bilir. Ġncelediği eserler üzerinde bu
Seslendirilen yapıtların tanımı yapılarak yapıları açıklar.
daha doğru icrası sağlanır.
Müzik biçimlerinin öğelerini bilir, eserler üzerinde
Yapıtların kavranmasında, ezberlenmesinde dinleyerek çözümlemeler yapar.
büyük kolaylık sağlar.
ġarkı formlarının yapısını bilir, dinlediği eserlerin
formunu anlar.
Büyük biçimlerin özelliklerini bilir, nota üzerinde
dinleyerek çözümlemeler yapar.
Polifon biçimleri bilir, dinlediği eserleri anlayabilir
ve üzerinde çözümlemeler yapar.

Ġ.Ü. Devlet Konservatuvarı‘nın hedeflerine göre, bireyler incelediği eserler üzerinde
yapacaği form analizi ile daha mükemmel bir yorumlama yeteneği kazanır. Farklı
dönemlere ait yapıtları inceleyerek dönemsel farklılıkları tanır.
M. Ü. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı‘ nın hedeflerine göre, öğretmen adaylarının
dinledikleri eserleri analiz edebilme yeteneği kazanabilmeleri, eserleri tanımalarına, daha
iyi yorumlamalarına ve öğrencilerine tanıtmalarına olanak sağlar.
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Tablo 5: Dersi Ġçeriği
Dersin Ġçeriği
M. Ü. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Tür ve Biçim kavramı ve gerekliliği, Müzikte iç yapı,
Cümle - Dönem
dıĢ yapı
Basit iki kesitli form
Müzik biçimlerinin öğeleri (motif, cümle, periyod)
Klasik müzikte kullanılan Ģarkı formları (Küçük
17. ve 18. Yüzyıl dans süitleri
biçimler; 1,2,3 bölmeli Ģarkılar)
Basit üç kesitli form
Motif ve cümle yapısında değiĢim ve geliĢmeler
Triolu Ģarkı formu
Tema tanımı, değiĢim ve geliĢmeleri temalarda yığılma
Sonat - allegrosu
GeniĢletilmiĢ Ģarkı formu
Rondo
Büyük biçimler (çeĢitleme biçimi)
Tema ve ÇeĢitlemeler
Suit biçimi
Uvertür (barok ve klasik)
Sonat allegrosu biçimi
Polifonik yazı(kanon,füg)
Rondo biçimi
Klasik ve romantik müzik analizi (lied Polifon biçimler (Kanon ve Envansiyon
analizi)
Yirminci yüzyıl yapısal yaklaĢımlar
Füg biçimi
ÇağdaĢ açık biçimler
Biçim yönünden çeĢitli eserlerin incelenmesi
Ġ.Ü. Devlet Konservatuvarı

Yukarıdaki tabloda ders içerikleri görülmektedir. Her iki okulun ders içeriği
incelendiğinde, hemen hemen aynı konu baĢlıklarını görmekteyiz.
Ġ.Ü. Devlet
Konservatuvarı‘nda uygulanan Form Bilgisi dersinde, Sonat Allegrosu‘na kadar ilk
dönem, diğer konular ise ikinci dönem uygulanmaktadır. Müzik analizi ise her iki
dönemde de yapılmaktadır. M. Ü. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı‘nda ise bir dönem içinde
tüm konuların incelenerek yapılması mümkün olmadığından, büyük formlar, eserlerin
incelenmesinden çok formun tanımı, form Ģeması ve bu formda yazılmıĢ eserlerden
örnekler verilerek genel bilgilendirme amaçlıdır.
Tablo 6: Dersi Kitapları
Ders Kitapları
Ġ.Ü.Devlet Konservatuvarı
M.Ü. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Leon Stein, Structure &Style;
Andre Hodeir - Müzikte Türler ve Biçimler
N. Hakim – M.B. Dufourcet, Anthologie Nurhan Cangal - Müzik Formları
Musicale pour l‘analyse de la Forme;
Annie O. Warburton, Score Reading Form and Roy Bennet - Musical Forms I-II-III Musical
History
Forms ―Listening Scores‖
Ġlhan UsmanbaĢ – Müzikte Biçimler

Ders için kullanılan kitaplar incelendiğinde, Ġ.Ü. Devlet Konservatuvarı‘nda kullanılan
kitaplar arasında türkçe kaynaklara rastlanmamaktadır. M. Ü. Müzik Eğitimi Anabilim
Dalı‘nda okutulan kitaplar arasında Türkçe kaynaklar da bulunmaktadır. Ancak her iki
kurumda da kullanılan bu kaynaklar, ihtiyacın tümüne cevap verebilecek nitelikte
değildir.
4.SONUÇ VE ÖNERĠLER
M. Ü. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı‘ nda, Ġ.Ü. Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat
Dalı‘ nda uygulanan programa benzer bir müzik biçimleri programı uygulandığı, Ġ.Ü.
Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı‘ nda okutulan müzik biçimleri dersinde,
opera öğrencileri için düzenlenmiĢ bir program uygulanmasından ötürü daha çok vokal
formların iĢlendiği görülmektedir. M. Ü. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı‘ nda vokal
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formlara ek olarak çalgısal formların da öğretildiği, ancak bu kadar yoğun içeriğin tek
dönemde yüzeysel olarak iĢlenmesinin dersin hedeflerine uygun olmadığı görülmektedir.
Bu dersin en az iki döneme yayılmasıyla, müziksel geliĢmelere yüzeysel bir yaklaĢım da
engellenmiĢ olacaktır. M. Ü. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı‘nda müzik analizine biraz
daha vakit ayrılması, öğrencilere bu becerileri de kazanabilmeleri için bir fırsat
sunacaktır.
Müzik Biçimleri üzerine yazılmıĢ çok sayıda kaynaktan beslenmek ve bu kaynaklardan,
eğitimin amacına uygun bir Ģekilde yararlanmak gerekir. Ancak her iki kurumda da
kullanılan kitaplar, öğrencilerin kullanabileceği nitelikte değildir. Bu ders için yazılmıĢ
türkçe kaynakların, ihtiyaca yeterince cevap vermediği görülmektedir. Her iki okulun
amaçlarına uygun, kolay anlaĢılır türkçe bir eğitim kitabı ve çok sayıda örnekle dolu bir
çalıĢma kitabı yazılması nitelikli öğrenciler yetiĢtirebilmek için yararlı olacaktır.
Müzik Biçimi hangi amaçla öğrenildiği ve hangi amaçla kullanılacağı konusunda farklı
süreler ve farklı yaklaĢımlar gerektirebilir. M.Ü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı müzik
biçimleri ders programı alana ve amaca uygun olarak tekrar gözden geçirilmelidir.
ÇeĢitli örneklerden bilgiye ulaĢmak, analiz etmek, uygulaması yapılmıĢ örneklerin
birikiminden oluĢmuĢ geniĢ bir repertuarın edinilmesini de sağlayacaktır. Çoksesli
müziğin içinden alana yönelik seçilmiĢ yapıtların yapısal özelliklerini müzikal analiz
yöntemleriyle kavratabilmek, hem sanatçı adaylarına hem de müzik öğretmeni adaylarına
önemli katkılar sağlayacaktır.
AraĢtırma, iki okulun müzik biçimleri ders programı incelenerek oluĢturulmuĢtur. Daha
kesin yargılara varmak için Türkiye‘ de mesleki müzik eğitimi veren daha fazla kurumun
müzik biçimleri ders programları incelenip karĢılaĢtırma yapılarak araĢtırmanın boyutları
geniĢletilebilir.
KAYNAKLAR
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Biçimleri Dersi Öğretim Programı (2006)
(12. Sınıf)
Berki, T. (1999) ―Bir Müzik Öğretim Programı-Müzik Biçimleri‖, Müzikalite Dergisi,
Ankara 29-32
Hodeir A. (1994) ―Müzik Türleri ve Biçimleri‖ ĠletiĢim Yayınları
Özbek, Ö. (2003) ―Müzik Teorisi ve ĠĢitme Eğitiminde Uygulamaların ÇeĢitlendirilmesi‖
YayınlanmamıĢ Doktora tezi, Ġstanbul
Say, A.(2001) ―Müziğin Kitabı‖ Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları
Tarman, S.(2006) ―Müzik Eğitiminin Temelleri‖ Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları
Uçan, A. (1997). ―Müzik Eğitimi- Temel Kavramlar-Ġlkeler-YaklaĢımlar‖, (2. Basım)
Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları
YÖK, (2006) Eğitim Fakülteleri Öğretmen YetiĢtirme Lisans Programları, Ankara
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SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMINDA YER ALAN MÜZĠK VE
MÜZĠK ÖĞRETĠMĠ DERSLERĠNĠN YETERLĠLĠĞĠ ÜZERĠNE ÖĞRENCĠ
GÖRÜġLERĠ
Yrd. Doç. Dr. Ebru TEMĠZ, Niğde Üniversitesi
Özet
Bu araştırma ile, Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında uygulanmakta olan son öğretim
programında yer alan Müzik Ve Müzik Öğretimi derslerinin yeterliliği hakkında öğrenci
görüşleri belirlenecektir. Günümüzde uygulanmakta olan öğretim programları,
programın hazırlanması aşamasında öğrenci merkezli düşünülerek oluşturulmaktadır. Bu
durum, öğretim programların uygulama aşamasında, öğrenciler üzerindeki etkililiği ve
başarısının araştırılmasına neden oluşturmaktadır. Ayrıca öğrencilerin öğretim
programları üzerine düşünceleri ve bu doğrultuda yapılan araştırmalar, program
hazırlama aşamasında uzmanlar açısından ve öğretim programlarını uygulayan öğretim
elemanları açısından akademik başarının artırılması konusunda katkı sağlayacaktır.
Araştırma örneklemini Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı 2. sınıf
öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilip
geçerli ve güvenilir olduğu test edilen ve 30 sorudan oluşan likert tipi anket kullanılmıştır.
Anket 2. sınıfta öğrenim gören 63 öğrenciye uygulanmış ve aracın güvenirlik katsayısı
Cronbach Alpha ,87 olarak belirlenmiştir. Araştırma uygulaması Müzik Öğretimi dersinin
bahar yarıyılı dersi olması nedeni ile 2010 bahar yarıyılı final sınavlarından önce
yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı ders
tanımlarından yola çıkarak hazırlanan ölçme aracının uygulamasında örneklem
gurubunun yanıtlarından, bu derslerde edinilmesi öngörülen bilgilere ilişkin önermelere
genel olarak kısmen şeklinde cevap vermelerine rağmen müzik dersi uygulamalarını
yapmada kendilerini yeterli buldukları ve ilköğretimde müziğin kullanımına ilişkin
bilgileri aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında yer alan
ders tanımlarında yer alan bilgilere göre, bu iki derste kısmen alınan bilgiler ışığında
sınıf öğretmenlerinin müzik eğitimi uygulamaları yapmaları durumunun ne derece doğru
ve etkin olabileceği konusu müzik eğitimcilerince tartışılmalıdır.
1. GiriĢ
Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği anabilim dallarında uygulanan son lisans
programı çerçevesinde, bu programda öğrenim görmekte olan öğrencilere iki yarıyıl
müzik ve öğretimi üzerine ders verilmektedir. Sınıf öğretmenliği lisans eğitiminin 2.
sınıfında ilk yarıyıl öğrenciler Müzik dersini almaktadırlar. Lisans Programında bu ders;
“Müzik (1-2) : Müziğin temel bileĢenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte
aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, Ģarkı dağarcığı oluĢturulması; Türkiye‘de ve
dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaĢ müziğe geçiĢ, çalgı
öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliĢtirmede
müziksel iĢitme‖ (www.nigde.edu.tr), Ģeklinde tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki tanıma göre ilk yarıyıl sınıf öğretmenliği lisans programındaki öğrencilerin,
temel müzik ve nota bilgilerini öğrenmeleri, Ģarkı dağarcığı oluĢturmalarının yanı sıra,
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müzik biçimleri, çalgı çalma, bireysel ve toplu söyleme, eğitimde müzik ve yaratıcılık
gibi pek çok davranıĢı kazanması sadece üç saatlik bir derste beklenmektedir. Temelde
birbirine basamak oluĢturacağı söylenebilir olan bu davranıĢları bir öğrencinin tamamen
kazanması bu üç saatte ne derece mümkün olabilir bu bir tartıĢma konusudur.
Sınıf öğretmenliği lisans eğitiminin 2. sınıfında ikinci yarıyıl öğrenciler Müzik Öğretimi
dersini almaktadırlar. Lisans Programında bu ders;
“Müzik Öğretimi (1-2) : Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri,
ritm ve melodiden yararlanarak orf çalgılarıyla çocuklar için Ģarkıların düzenlenmesi,
çalgının Ģarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuĢma iliĢkisi,
müzik-estetik iliĢkisi ile müziksel beğeninin geliĢtirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin
diğer disiplinlerle iliĢkilendirilmesi, Ġlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik
uygulamaları‖ (www.nigde.edu.tr), Ģeklinde tanımlanmaktadır.
Bu tanıma göre, müzik öğretimin nasıl yapılacağı, nota öğretim teknikleri, orf çalgıları ile
Ģarkı düzenleme, müziğin diğer disiplinlerle iliĢkilendirilmesi, ilköğretim müzik programı
için etkinlik uygulamaları hazırlanması gibi pek çok davranıĢın kazanılması da yine üç
saatlik bir ders ile sağlanmaya çalıĢılmaktadır. Sekiz sınıflık ilköğretim müzik programına
etkinlik uygulaması hazırlamanın ne kadar zaman alabileceği düĢünüldüğünde, bir
yarıyıllık öğretim programı ile tüm belirtilen davranıĢları kazanmada ne kadar baĢarılı
olabileceği durumu yine üzerinde çalıĢma ve değerlendirme yapılması gereken bir
durumdur.
1.1. Problem Durumu ve Problem Cümlesi
Sınıf öğretmenliği lisans eğitiminde öğrencilere mesleki donanım bakımından pek çok
alana yönelik temel eğitim verilmektedir. Bu alanlardan bir tanesi de müzik eğitimi
alanıdır. Sınıf Öğretmenliği Lisans programı incelendiğinde müzik ve müzik öğretimi
derslerinde öğrencilerden beklenen davranıĢların kazanılması durumu, ders saati ve alana
özgü çalıĢmaların fazlalığı nedeni ile mümkün görünmemektedir. Uygulama aĢamasında
kullanılmak üzere lisans programında yer alan davranıĢların öğrencilerce ne derece
kazanıldığı durumunun araĢtırılmasına gerek görülmüĢtür. Problem Cümlesi;
Sınıf öğretmenliği lisans programında yer alan müzik ve müzik öğretimi derslerinin
yeterliliği üzerine öğrenci görüĢleri nelerdir?, Ģeklinde belirlenmiĢtir.
1.2. Alt Problemler
1- Sınıf öğretmenliği lisans programında yer alan müzik dersinin yeterliliğine iliĢkin
öğrenci görüĢleri nelerdir?
2- Sınıf öğretmenliği lisans programında yer alan müzik öğretimi dersinin yeterliliğine
iliĢkin öğrenci görüĢleri nelerdir?
3- Sınıf öğretmenliği lisans programında yer alan müzik ve müzik öğretimi derslerinin
öğretmenlik meslek yaĢamında kullanımı açısından yeterliliğine yönelik öğrenci görüĢleri
nelerdir?
1.3. Amaç ve Önem
Bu araĢtırma ile Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Müzik ve Müzik
Öğretimi Derslerinin Yeterliliği Üzerine Öğrenci GörüĢlerinin belirlenmesi
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amaçlanmıĢtır. AraĢtırma müzik eğitimi alanında eğitim veren kurum ve kuruluĢlar için
alanımıza yönelik verilen eğitimlerin irdelenip değerlendirilmesi açısından önemlidir.
1.4. Sayıltılar
AraĢtırma, ulaĢılan kaynak ve verilerin yeterliliği ve veri toplama araçlarının araĢtırmaya
uygunluğu ile verilen cevapların objektif olduğu sayıtlılarına dayanmaktadır.
1.5. Sınırlılıklar
AraĢtırma, Niğde Üniversitesi Eğitim fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı ikinci
sınıf öğrencileri ve Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı‘nda yer alan
Müzik ve Müzik Öğretimi dersleri ile sınırlıdır.
2. Yöntem
AraĢtırmada betimsel (survey-tarama araĢtırması) yöntem tercih edilmiĢtir. AraĢtırma
evreni Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri
olup, araĢtırma örneklemini ise Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
Anabilim Dalı‘nın ikinci sınıfta öğrenim gören 63 öğrencisi oluĢturmuĢtur. Veri toplama
aracı, araĢtırmacı tarafından lisans programında yer alan müzik ve müzik öğretimi
derslerinin hedefleri incelenerek oluĢturulmuĢtur. Araç 30 sorudan meydana gelmekte
olup 5‘li likert tiptedir. Aracın güvenirlik katsayısı ,87 olarak bulunmuĢtur. Veriler SPSS
11;5 paket program ile analiz edilmiĢ ve tablolaĢtırılmıĢtır. Veri analizinde frekans, yüzde,
aritmetik ortalama değerleri kullanılmıĢtır.
BeĢ dereceli likert tipi ölçme aracı olarak geliĢtirilen anketin puan aralığı aĢağıda
verilmiĢtir.
Seçenek
hiç
az
kısmen
büyük ölçüde
tamamen

Seçenek Puanı
1
2
3
4
5

Seçenek Puan Aralığı
1-1,79
1,80-2,59
2,60-3,39
3,40-4,19
4,20-5,00

3. Bulgular
AraĢtırma bulguları üç alt problem çerçevesinde yapılandırılmıĢtır.
3.1.Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Müzik Dersinin Yeterliliğine
ĠliĢkin Bulgular
Tablo 3.1.1. Öğrencilerin müziğin temel bileĢenleri konusunda bilgi sahibi olma
durumları
seçenekler
f
%
Sonuç
hiç
az
kısmen
büyük ölçüde
tamamen
Toplam

1
6
26
20
10
63

1,6
9,5
41,3
31,7
15,9
100,0

3,50

Büyük
ölçüde
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Tablo 3.1.1. incelendiğinde öğrencilerin, müziğin temel bileĢenleri konusunda kendilerini
büyük ölçüde bilgi sahibi olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Bu durumda, müzik
dersi öğrencilere temel müzik bilgileri vermede yeterlidir denebilir.
Tablo 3.1.2. Öğrencilerin nota bilgisinin nota öğretebilme düzeyine uygunluk
durumu
seçenekler

f

%

kısmen
büyük ölçüde
tamamen
Toplam

11
29
23
63

17,5
46,0
36,5
100,0

Sonuç

4,19

Büyük ölçüde

Tablo 3.1.2. incelendiğinde öğrencilerin, nota öğretebilme düzeyinde nota bilgisine sahip
olma konusunda kendilerini büyük ölçüde uygun gördükleri görülmektedir. Bu durumda,
müzik dersi öğrencilere öğretebilecek derecede nota bilgisi vermede yeterlidir denebilir.
Tablo 3.1.3. Öğrencilerin müzikte aralık kavramı konusunda bilgi sahibi olma
durumları
seçenekler

f

%

hiç
az
kısmen
büyük ölçüde
tamamen
Toplam

3
8
19
20
13
63

4,8
12,7
30,2
31,7
20,6
100,0

Sonuç

3,50

Büyük ölçüde

Tablo 3.1.3. incelendiğinde öğrencilerin, müzikte aralık kavramı konusunda bilgi sahibi
olmada kendilerini büyük ölçüde yeterli gördükleri görülmektedir. Bu durumda, müzik
dersi öğrencilere müzikte aralık kavramı bilgisi vermede yeterlidir denebilir.
Tablo 3.1.4. Öğrencilerin müzikte ritm kavramı konusunda bilgi sahibi olma
durumları
seçenekler

f

%

az
kısmen
büyük ölçüde
tamamen
Toplam

5
16
28
14
63

7,9
25,4
44,4
22,2
100,0

Sonuç

3,80

Büyük ölçüde

Tablo 3.1.4. incelendiğinde öğrencilerin, müzikte ritm kavramı konusunda bilgi sahibi
olmada kendilerini büyük ölçüde yeterli gördükleri görülmektedir. Bu durumda müzik
dersi, öğrencilere müzikte ritm bilgisi vermede yeterlidir denebilir.
Tablo 3.1.5. Öğrencilerin ilköğretim müzik eğitiminde eğitim yapabilecek kadar
Ģarkı dağarcığına sahip olma durumu
seçenekler
hiç
az
kısmen
büyük ölçüde
tamamen
Toplam

f
1
6
25
22
9
63

%
1,6
9,5
39,7
34,9
14,3
100,0

Sonuç

3,50

Büyük ölçüde
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Tablo 3.1.5. incelendiğinde öğrencilerin, ilköğretim müzik eğitiminde kullanmak üzere
Ģarkı dağarcığına sahip olma konusunda kendilerini büyük ölçüde yeterli gördükleri
görülmektedir. Bu durumda müzik dersi, öğrencilere ilköğretim müzik eğitimi için Ģarkı
dağarcığı vermede yeterlidir denebilir.
Tablo 3.1.6. Öğrencilerin sınıfta ya da okulda müzik köĢesi oluĢturulması ve bu
köĢenin oluĢturulmasında kullanılacak materyaller hakkında bilgi sahibi olma
durumu
seçenekler
f
%
Sonuç
hiç
1
1,6
az
8
12,7
kısmen
18
28,6
Büyük
3,57
ölçüde
büyük ölçüde
26
41,3
tamamen
10
15,9
Toplam
63
100,0
Tablo 3.1.6. incelendiğinde öğrencilerin, müzik köĢesi oluĢturma ve müzik köĢesi
oluĢturmada materyal kullanma konusunda kendilerini büyük ölçüde yeterli gördükleri
görülmektedir. Bu durumda müzik dersi, öğrencilere müzik köĢesi ve kullanılacak
materyaller konusunda bilgi vermede yeterlidir denebilir.
Tablo 3.1.7. Öğrencilerin çocukların yaĢ ve geliĢim dönemlerine uygun olarak Ģarkı
seçme konusunda bilgi sahibi olma durumu
seçenekler
f
%
Sonuç
az
5
7,9
kısmen
24
38,1
Büyük
büyük ölçüde
20
31,7
3,68
ölçüde
tamamen
14
22,2
Toplam
63
100,0
Tablo 3.1.7. incelendiğinde öğrencilerin, çocukların yaĢ ve geliĢlim dönemlerine uygun
Ģarkı seçme konusunda kendilerini büyük ölçüde yeterli gördükleri görülmektedir. Bu
durumda müzik dersi, öğrencilere çocuklara uygun Ģarkı seçme bilgisi vermede yeterlidir
denebilir.
Tablo 3.1.8. Öğrencilerin Türkiye ve Dünya‟daki müzik tür ve biçimleri hakkında
bilgi sahibi olma durumu
seçenekler
f
%
Sonuç
hiç
3
4,8
az
22
34,9
kısmen
26
41,3
2,74
Kısmen
büyük ölçüde
12
19,0
Toplam
63
100,0
Tablo 3.1.8. incelendiğinde öğrencilerin, Türk ve Dünya müziği, türü ve biçimleri
konusunda bilgi sahibi olmada kendilerini kısmen yeterli gördükleri yer almaktadır. Bu
durumda müzik dersi, öğrencilere Türk ve dünya müziklerinin türü ve biçimlerini
vermede yeterince etkin değildir denebilir.
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Tablo 3.1.9. Öğrencilerin geleneksel müzikten çağdaĢ müziğe geçiĢ hakkında bilgi
sahibi olma durumu
seçenekler
f
%
Sonuç
hiç
7
11,1
az
27
42,9
kısmen
22
34,9
2,47
Az
büyük ölçüde
6
9,5
tamamen
1
1,6
Toplam
63
100,0
Tablo 3.1.9. incelendiğinde öğrencilerin, geleneksel müzikten çağdaĢ müziğe geçiĢ
konusunda bilgi sahibi olmada kendilerini az yeterli gördükleri görülmektedir. Bu
durumda müzik dersi öğrencilere, geleneksel müzikten çağdaĢ müziğe geçiĢ konusunda
bilgi vermede yeterli değildir denebilir.
Tablo 3.1.10. Öğrencilerin nota öğretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olma
durumu
seçenekler
f
%
Sonuç
hiç
2
3,2
az
2
3,2
kısmen
16
25,4
Büyük
3,76
ölçüde
büyük ölçüde
32
50,8
tamamen
11
17,5
Toplam
63
100,0
Tablo 3.1.10. incelendiğinde öğrencilerin, nota öğretim teknikleri hakkında bilgi sahibi
olmada kendilerini büyük ölçüde yeterli gördükleri görülmektedir. Bu durumda müzik
dersi öğrencilere, nota öğretim teknikleri konusunda bilgi vermede yeterlidir denebilir.
3.2. Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Müzik Öğretimi Dersinin
Yeterliliğine ĠliĢkin Öğrenci GörüĢlerine Yönelik Bulgular
Tablo 3.2.1. Öğrencilerin müzik dersini günlük programda planlama konusunda
yeterli olma durumları
seçenekler
f
%
Sonuç
az
13
20,6
kısmen
26
41,3
büyük ölçüde
20
31,7
3,23
Kısmen
tamamen
4
6,3
Toplam
63
100,0
Tablo 3.2.1. incelendiğinde öğrencilerin, müzik dersini günlük planda planlama
konusunda kendilerini kısmen yeterli gördükleri görülmektedir. Bu durumda müzik
öğretimi dersinin, öğrencilere, günlük planda müzik dersinin planlanması konusunda bilgi
vermede yeterince etkin olmadığı söylenebilir.

279

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Tablo 3.2.2. Öğrencilerin herhangi bir enstrümanı etkin biçimde çalabilme
durumları
seçenekler
f
%
Sonuç
hiç
9
14,3
az
10
15,9
kısmen
24
38,1
2,95
Kısmen
büyük ölçüde
15
23,8
tamamen
5
7,9
Toplam
63
100,0
Tablo 3.2.2. incelendiğinde öğrencilerin, herhangi bir enstrümanı etkin biçimde çalma
konusunda kendilerini kısmen yeterli gördükleri görülmektedir. Bu durumda müzik
öğretimi dersinin, öğrencilere, herhangi bir enstrümanı etkin biçimde çalma konusunda
bilgi vermede yeterince etkin olmadığı söylenebilir.
Tablo 3.2.3. Öğrencilerin kendini herhangi bir enstrüman çalmayı öğretmede yeterli
görme durumları
seçenekler

f

%

Sonuç

hiç
9
14,3
az
12
19,0
kısmen
18
28,6
3,01
Kısmen
büyük ölçüde
17
27,0
tamamen
7
11,1
Toplam
63
100,0
Tablo 3.2.3. incelendiğinde öğrencilerin, herhangi bir enstrüman çalmayı öğretme
konusunda kendilerini kısmen yeterli gördükleri görülmektedir. Bu durumda müzik
öğretimi dersinin, öğrencilere, herhangi bir enstrüman çalmayı öğretme konusunda bilgi
vermede yeterince etkin olmadığı söylenebilir.
Tablo 3.2.4. Öğrencilerin toplu çalma ve söylemede etkin olma durumları
seçenekler
f
%
Sonuç
hiç
3
4,8
az
11
17,5
kısmen
26
41,3
3,20
Kısmen
büyük ölçüde
16
25,4
tamamen
7
11,1
Toplam
63
100,0
Tablo 3.2.4. incelendiğinde öğrencilerin, toplu çalma ve toplu söyleme konusunda
kendilerini kısmen yeterli gördükleri görülmektedir. Bu durumda müzik öğretimi dersinin,
öğrencilere, toplu çalma ve söyleme konusunda bilgi vermede yeterince etkin olmadığı
söylenebilir.
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Tablo 3.2.5. Öğrencilerin eğitimde müziğin rolü hakkında bilgi sahibi olma
durumları
seçenekler
f
%
Sonuç
az
3
4,8
kısmen
23
36,5
Büyük
büyük ölçüde
34
54,0
3,58
ölçüde
tamamen
3
4,8
Toplam
63
100,0
Tablo 3.2.5. incelendiğinde öğrencilerin, eğitimde müziğin rolü konusunda bilgi sahibi
olmada kendilerini büyük ölçüde yeterli gördükleri görülmektedir. Bu durumda müzik
öğretimi dersinin öğrencilere, eğitimde müziğin rolü konusunda bilgi vermede etkin
olduğu söylenebilir.
Tablo 3.2.6. Öğrencilerin yaratıcılığı geliĢtirmede müziksel iĢitmenin rolü hakkında
bilgi sahibi olma durumları
seçenekler
f
%
Sonuç
hiç
2
3,2
az
8
12,7
kısmen
22
34,9
Büyük
3,42
ölçüde
büyük ölçüde
23
36,5
tamamen
8
12,7
Toplam
63
100,0
Tablo 3.2.6. incelendiğinde öğrencilerin, yaratıcılığı geliĢtirmede müziksel iĢitmenin rolü
hakkında bilgi sahibi olmada kendilerini büyük ölçüde yeterli gördükleri görülmektedir.
Bu durumda müzik öğretimi dersinin, öğrencilere yaratıcılığı geliĢtirmede müziksel
iĢitmenin rolü hakkında bilgi vermede etkin olduğu söylenebilir.
Tablo 3.2.7. Öğrencilerin müzik öğretim yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi
olma durumları
seçenekler
f
%
Sonuç
az
7
11,1
kısmen
18
28,6
Büyük
büyük ölçüde
29
46,0
3,63
ölçüde
tamamen
9
14,3
Toplam
63
100,0
Tablo 3.2.7. incelendiğinde öğrencilerin, müzik öğretim yöntem ve teknikleri hakkında
bilgi sahibi olmada kendilerini büyük ölçüde yeterli gördükleri görülmektedir. Bu
durumda müzik öğretimi dersinin, öğrencilere müzik öğretim yöntem ve teknikleri
hakkında bilgi vermede etkin olduğu söylenebilir.
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Tablo 3.2.8. Öğrencilerin Orff çalgıları ve bu çalgıların müzik eğitiminde kullanımı
hakkında bilgi sahibi olma durumu
seçenekler
f
%
Sonuç
hiç
25
39,7
az
15
23,8
kısmen
19
30,2
2,06
Az
büyük ölçüde
2
3,2
tamamen
2
3,2
Toplam
63
100,0
Tablo 3.2.8. incelendiğinde öğrencilerin, orff çalgıları ve kullanımı hakkında bilgi sahibi
olmada kendilerini az yeterli gördükleri görülmektedir. Bu durumda müzik öğretimi
dersinin, öğrencilere orff çalgıları ve kullanımı hakkında bilgi vermede etkin olmadığı
söylenebilir.
Tablo 3.2.9. Öğrencilerin oyun, müzik, dans, drama ve konuĢma iliĢkisi hakkında
bilgi sahibi olma durumları
seçenekler
f
%
Sonuç
hiç
3
4,8
az
13
20,6
kısmen
23
36,5
3,14
Kısmen
büyük ölçüde
20
31,7
tamamen
4
6,3
Toplam
63
100,0
Tablo 3.2.9. incelendiğinde öğrencilerin, oyun, müzik, dans, drama ve konuĢma iliĢkisi
hakkında bilgi sahibi olmada kendilerini kısmen yeterli gördükleri görülmektedir. Bu
durumda müzik öğretimi dersinin, öğrencilere oyun, müzik, dans, drama ve konuĢma
iliĢkisi hakkında bilgi vermede yeterince etkin olmadığı söylenebilir.

Tablo 3.2.10. Öğrencilerin müziksel beğeninin geliĢtirilmesi hakkında bilgi sahibi
olma durumu
seçenekler
%
Percent
Sonuç
hiç
2
3,2
az
12
19,0
kısmen
26
41,3
3,14
Kısmen
büyük ölçüde
21
33,3
tamamen
2
3,2
Toplam
63
100,0
Tablo 3.2.10. incelendiğinde öğrencilerin, müziksel beğeninin geliĢtirilmesi hakkında
bilgi sahibi olmada kendilerini kısmen yeterli gördükleri görülmektedir. Bu durumda
müzik öğretimi dersinin, öğrencilere müziksel beğeninin geliĢtirilmesi hakkında bilgi
vermede yeterince etkin olmadığı söylenebilir.
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Tablo 3.2.11. Öğrencilerin müzik dersi etkinliklerini diğer disiplinlerle
birleĢtirebilme durumu
seçenekler
f
%
Sonuç
hiç
1
1,6
az
6
9,5
kısmen
25
39,7
Büyük
3,42
ölçüde
büyük ölçüde
27
42,9
tamamen
4
6,3
Toplam
63
100,0
Tablo 3.2.11. incelendiğinde öğrencilerin, müzik ders etkinliklerini diğer disiplinlerle
birleĢtirebilme durumu hakkında bilgi sahibi olmada kendilerini büyük ölçüde yeterli
gördükleri görülmektedir. Bu durumda müzik öğretimi dersinin, öğrencilere müzik ders
etkinliklerini diğer disiplinlerle birleĢtirebilme hakkında bilgi vermede yeterince etkin
olduğu söylenebilir.
Tablo 3.2.12. Öğrencilerin ilköğretim müzik dersi programında yer alan etkinlik
uygulamalarını yapmada yeterli olma durumu
seçenekler
f
%
Sonuç
az
3
4,8
kısmen
24
38,1
Büyük
büyük ölçüde
29
46,0
3,63
ölçüde
tamamen
7
11,1
Toplam
63
100,0
Tablo 3.2.12. incelendiğinde öğrencilerin, müzik ders etkinliklerini diğer disiplinlerle
birleĢtirebilme durumu hakkında bilgi sahibi olmada kendilerini büyük ölçüde yeterli
gördükleri görülmektedir. Bu durumda müzik öğretimi dersinin, öğrencilere müzik ders
etkinliklerini diğer disiplinlerle birleĢtirebilme hakkında bilgi vermede yeterince etkin
olduğu söylenebilir.
Tablo 3.2.13. Öğrencilerin ilköğretim müzik dersi programını tanıma ve bilme
durumu
seçenekler
f
%
Sonuç
hiç
3
4,8
az
13
20,6
kısmen
26
41,3
3,17
Kısmen
büyük ölçüde
12
19,0
tamamen
9
14,3
Toplam
63
100,0
Tablo 3.2.13. incelendiğinde öğrencilerin, ilköğretim müzik dersi programını tanıma ve
bilmede kendilerini kısmen yeterli gördükleri görülmektedir. Bu durumda müzik öğretimi
dersinin, öğrencilere ilköğretim müzik dersi programını tanıma ve bilme konusunda bilgi
vermede yeterince etkin olmadığı söylenebilir.
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3.3. Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Müzik Ve Müzik Öğretimi
Derslerinin Meslek YaĢamında Kullanımına Yönelik Bulgular
Tablo 3.3.1. Öğrencilerin müzik ve müzik öğretimi dersleri ile ilköğretimde çocuğun
eğitiminde müziğin kullanımına iliĢkin bilgilerin alma durumları
seçenekler
f
%
Sonuç
az
1
1,6
kısmen
3
4,8
Büyük
büyük ölçüde
47
74,6
4,11
ölçüde
tamamen
12
19,0
Toplam
63
100,0
Tablo 3.3.1. incelendiğinde öğrencilerin, Ġlköğretimde çocuğun eğitiminde müziğin
kullanımına iliĢkin bilgilerin almada müzik ve müzik öğretimi derslerini büyük ölçüde
yeterli gördükleri görülmektedir. Bu durumda derslerin, öğrencilere Ġlköğretimde çocuğun
eğitiminde müziğin kullanımına iliĢkin bilgileri vermede yeterince etkin olduğu
söylenebilir.
Tablo 3.3.2. Öğrencilerin müzik ve müzik öğretimi derslerindeki uygulamaları
yapmada yeterli olma durumları
seçenekler
f
%
Sonuç
az
5
7,9
kısmen
22
34,9
Büyük
büyük ölçüde
23
36,5
3,69
ölçüde
tamamen
13
20,6
Toplam
63
100,0
Tablo 3.3.2. incelendiğinde öğrencilerin, müzik ve müzik öğretimi derslerindeki
uygulamaları yapmada kendilerini büyük ölçüde yeterli gördükleri görülmektedir. Bu
durumda derslerin, öğrencilere müzik ve müzik öğretimi derslerindeki uygulamalara
iliĢkin bilgileri vermede yeterince etkin olduğu söylenebilir.

Tablo 3.3.3. Öğrencilerin müzik öğretimi yapabilmek için müzik yeteneği olmalıdır
düĢüncesine katılma durumları
seçenekler
f
%
Sonuç
hiç
1
1,6
az
13
20,6
kısmen
26
41,3
3,31
Kısmen
büyük ölçüde
11
17,5
tamamen
12
19,0
Toplam
63
100,0
Tablo 3.3.3. incelendiğinde öğrencilerin, müzik öğretimi yapabilmek için müzik yeteneği
olmalıdır düĢüncesine kısmen katıldıkları görülmektedir. Bu durumda öğrencilerin, müzik
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gibi belli derecelerde özel yetenek gerektiren bir alanda öğretim yapabilme konusunda
yeterince bilgi sahibi olmadıkları söylenebilir.
Tablo 3.3.4. Öğrencilerin müzik ve müzik Öğretimi dersleri ile alınan eğitimi,
öğretmenlik sırasında farklı alanlarla birleĢtirerek kullanabilme durumları
seçenekler
f
%
Sonuç
az
3
4,8
kısmen
26
41,3
Büyük
büyük ölçüde
28
44,4
3,58
ölçüde
tamamen
6
9,5
Toplam
63
100,0
Tablo 3.3.4. incelendiğinde öğrencilerin, müzik ve müzik Öğretimi dersleri ile aldıkları
eğitimi öğretmenlik sırasında farklı alanlarla birleĢtirerek kullanmada kendilerini büyük
ölçüde yeterli gördükleri görülmektedir. Bu durumda derslerin, öğrencilere müzik ve
müzik Öğretimi derslerinin disiplinler arası eğitim uygulamalarını vermede yeterince
etkin olduğu söylenebilir.
Tablo 3.3.5. Öğrencilerin müzik ve müzik öğretimi derslerini öğretmenlik meslek
yaĢamı için önemli bulma durumu
seçenekler
f
%
Sonuç
az
3
4,8
kısmen
5
7,9
Büyük
büyük ölçüde
36
57,1
4,12
ölçüde
tamamen
19
30,2
Toplam
63
100,0
Tablo 3.3.5. incelendiğinde öğrencilerin, öğretmenlik meslek yaĢamı için müzik ve müzik
öğretimi derslerini büyük ölçüde önemli buldukları görülmektedir. Bu durumda öğrenciler
için, müzik alanının önemli bulunduğu söylenebilir.
Tablo 3.3.6. Müzik ve müzik öğretimi derslerinin öğrencilerin müzik ve müzik
öğretimi konusundaki beklentilerini karĢılama durumu
seçenekler
f
%
Sonuç
az
3
4,8
kısmen
19
30,2
Büyük
büyük ölçüde
27
42,9
3,82
ölçüde
tamamen
14
22,2
Toplam
63
100,0
Tablo 3.3.6. incelendiğinde öğrencilerin, müzik ve müzik Öğretimi derslerinin müzik ve
öğretimi konusundaki beklentilerinin büyük ölçüde karĢılandığı görülmektedir. Bu
durumda derslerin, öğrenciler açısından yeterli bulunduğu söylenebilir.
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Tablo 3.3.7. Öğrencilerin müzik ve müzik öğretimi derslerinin ders saatlerini yeterli
bulma durumu
seçenekler
f
%
Sonuç
hiç
2
3,2
az
3
4,8
kısmen
8
12,7
Büyük
4,07
ölçüde
büyük ölçüde
25
39,7
tamamen
25
39,7
Toplam
63
100,0
Tablo 3.3.7. incelendiğinde öğrencilerin, müzik ve müzik öğretimi derslerinin ders
saatlerini büyük ölçüde yeterli buldukları görülmektedir. Bu durumda derslerin, öğrenciler
açısından yeterli bulunduğu söylenebilir.
4. Sonuç ve Öneriler
AraĢtırma bulguları ıĢığında aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
- Öğrencilerin müzik dersinin içeriğinde yer alan, Türkiye ve Dünya‘daki müzik tür ve
biçimleri hakkında bilgi sahibi olma, geleneksel müzikten çağdaĢ müziğe geçiĢ hakkında
bilgi sahibi olma konularında kendilerini yeterli bulmadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu
sonuçların yanı sıra bulgulardan öğrencilerin; müziğin temel bileĢenleri, nota bilgisi ve
öğretim tekniği, müzikte aralık, müzikte ritm, Ģarkı dağarcığına sahip olma, müzik köĢesi
ve niteliği, müziksel geliĢim konularında kendilerini yeterli buldukları sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
- Öğrencilerin müzik öğretimi dersinin içeriğinde yer alan, müzik dersini günlük
programda planlama, herhangi bir enstrümanı etkin biçimde çalma, herhangi bir
enstrümanı öğretmede yeterli olma, toplu çalma ve söylemede etkinlik, Orff çalgıları ve
kullanımı hakkında bilgi sahibi olma, oyun, müzik, dans, drama ve konuĢmanın
iliĢkilendirilmesi, müziksel beğeninin geliĢtirilmesi, ilköğretim müzik dersi programını
tanıma ve bilme durumlarında kendilerini yeterli bulmadığı, eğitimde müziğin rolü,
yaratıcılığı geliĢtirmede müziksel iĢitmenin rolü, müzik öğretimi yöntem ve teknikleri,
müzik dersini diğer disiplinlerle birleĢtirebilme, ilköğretim müzik dersi programında yer
alan etkinlik uygulamalarını yapma konularında ise kendilerini yeterli gördükleri
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
- Öğrencilerin meslek yaĢamında müzik ve müzik öğretimi dersinin kullanımına iliĢkin
görüĢlerinde ise, müzik öğretimi yapmak için müzik yeteneği olmasına gerek olmadığı,
bunun yanı sıra, müzik ve müzik öğretimi derslerinin; eğitimde müziğin kullanımında,
müziksel uygulama yapmada, müziği farklı alanlarla birleĢtirerek kullanmada, müziksel
beklentileri karĢılamada ve ders saati olarak yeterli bulunduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.
Öneriler
Elde edilen sonuçlar ıĢığında,
- Her iki ders içerik ve ders saati açısında öğrencilerce yeterli bulunmasına rağmen,
içeriğin kazandırılması konusunda yetersiz kalmıĢtır, bu nedenle derslerin ders içerikleri
ve saatlerinin yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmelidir.
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- Öğrenciler, müzik alanı için yeteneğin gerekli olmadığını düĢünmelerine rağmen
enstrüman çalma ve öğretmede kendilerini yeterli görmemiĢlerdir. Müziksel yetenek ve
çalgı çalma iliĢkisinin öğrencilerce daha iyi fark edilmesi için çalıĢmalar yapılmalı, çalgı
çalma ve öğretme konusunda bu iki dersin ne derece yeterli olduğu yeniden gözden
geçirilmelidir.
- Ġlköğretim müzik dersi programını tanıma ve bilme ile müzik dersinin planlanması,
ilköğretim müzik eğitiminde temelde bilinmesi gerekli bilgiler olması nedeni ile
öğrencilerin yetersiz bulunmaları göz önünde bulundurularak ders içerikleri ile ilgili yeni
bir yapılandırma yapılması gereklidir.
KAYNAKLAR
Büyüköztürk, ġ. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi,Ankara: Pegem A Yayıncılık
(4.Baskı).
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EĞĠTĠM FAKÜLTELERĠ MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI PROGRAMI 8.
DÖNEMLERĠNDE YER ALAN “OKULÖNCESĠ MÜZĠK EĞĠTĠMĠNDE GENEL
YAKLAġIMLAR” DERSĠNĠN UYGULAMADAKĠ GÖRÜNÜMÜ OLARAK
PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ
Doç. Dr. Efe AKBULUT, Pamukkale Üniversitesi
Özet
Çocuk müzik ilişkisi, çocuğun anne karnında oluşurken annenin kalp atışlarından dolaylı
olarak müziğin ritim ögesiyle tanışmasıyla başlar. Çocukta müzik yeteneği doğuştan
başlar ve her çocuğun doğuştan getirdiği bir müzik yeteneği vardır. Her çocuk dünyaya
geldikten kısa bir süre sonra müziğe ilgi duymaya başlar. Doğduktan hemen sonra
annenin ninnileriyle ve giderek çevresindeki araçlardan işittiği müziklerle çocuk müzik
ilişkisi daha da zenginleşir. Her çocuk müziğe ilgi duyar. Bazıları şarkı söylemeyi,
bazıları çalgı çalmayı, bazıları dinlemeyi, bazıları ise bir araçtan ses çıkarmayı seçerler.
Okulöncesi eğitim kurumları, 3-6 yaş grubuna eğitim veren anaokullarıdır.
Anaokullarında verilen müzik eğitimi, çocukların müziğe olan yeteneklerinin
tanınmasında, ortaya çıkarılmasında ve yeteneklerini geliştirecek ortamların
hazırlanmasında önemli bir rol oynarlar. Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim
Dalları, Türkiye‘ nin ilköğretim ve orta öğretime müzik eğitimcisi yetiştiren kurumlarıdır.
Bu kurumların programlarında yapılan en son değişiklikle Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Programlarının 8. dönemlerinde ―Okulöncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar‖ adlı
ders yer almıştır. Bu çalışma, ―Okulöncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar‖
dersinin uygulamadaki ilk görünümü olması ve dersin Pamukkale Üniversitesi Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı‘ nda nasıl işlendiğiyle ilgilidir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk müzik ilişkisi, okulöncesi müzik eğitimi, okulöncesi müzik
eğitiminde genel yaklaşımlar.
GĠRĠġ
Çocuk müzik iliĢkisi, çocuğun anne karnında oluĢurken annenin kalp atıĢlarından
etkilenmesiyle baĢladığı söylenebilir. Çocuk, anne karnında oluĢurken annenin kalp
atıĢlarıyla dolaylı olarak müziğin ritim olgusu ile tanıĢmaktadır. Doğduktan sonra bu ritmi
hissettiklerinde çocuklar rahatlamakta, kendilerini daha güvende hissetmektedirler. Bu
durumu annelerin deneyimleri ve araĢtırmalar da ortaya koymaktadır.
Çocukta müzik yeteneği doğuĢtan baĢlar ve her çocuğun doğuĢtan getirdiği bir müzik
yeteneği vardır. Doğum öncesi dolaylı olarak müziğin ritim ögesiyle tanıĢan çocuk,
doğduktan sonra ses uyarıcılarına tepki vermeye baĢlar. Özellikle yakın çevresindeki
sesleri tanır ve onlara ses tonunu değiĢtirerek tepki verir. Özellikle anne ve babanın ayak
seslerini tanır. Bebeklerin sesleri algılamada ve duyduğu bir müziğin kaynağına yönelip
dikkat etmeleri bunun bir göstergesidir.
Her çocuk dünyaya geldikten kısa bir süre sonra müziğe ilgi duymaya baĢlar. Doğduktan
hemen sonra annenin ninnileriyle ve giderek çevresindeki araçlardan iĢittiği müziklerle
çocuk müzik iliĢkisi daha da zenginleĢir. Bu yapı, çocuğun büyümesiyle ev-çevre-okul
bağlamında devam ederek geliĢir.
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3-6 ay arası bebekler müziğin geldiği yöne dikkat ederler ve bundan hoĢlanırlar. 1
yaĢındaki çocuklar duydukları müziğe küçük ve büyük kaslarıyla devinimlerde bulunurlar
ve bu müziklere ayak uydurmaya çalıĢırlar. 2 yaĢlarında çocuklar daha çok müziği daha
dikkatli dinlemeyi yeğler ve müziğe ritim tutmaya çalıĢır. 3-4-5 yaĢlarında çocuklar,
müziği oturarak daha dikkatli dinlerler ve müziklerin ritmine uygun dans etmeye
çalıĢırlar.
Okulöncesi dönem çocuğunun hayatında müziğin ve müzik eğitiminin önemli bir yeri
vardır. Müzik eğitimiyle okulöncesi çocuğuna kazandırılması düĢünülen müziksel
davranıĢların yanında, müziğin, onların dil, kiĢilik, sosyal, duygusal, bedensel ve psikomotor geliĢim alanlarına önemli etkileri olacaktır.
Okulöncesi çocuğun dil geliĢimine sözlü müziğin (tekerlemelerin, saymacaların ve sözlü
Ģarkıların) olumlu yönde etkileri vardır. Çocuk, bu müziklerde yer alan sözlerle sözcük
dağarcığını geniĢletir ve aynı zamanda bu sözcükleri doğru ve güzel söylenmesini öğrenir.
Okulöncesi dönem çocuğunda kiĢilik geliĢiminde müziğin önemli katkıları vardır. Çocuk,
çalgı çalmayı, Ģarkı söylemeyi kısacası müzik yapmayı baĢaracak ve bu baĢarı onlara haz
verecek ve kendilerine olan güven duygusunu geliĢtirecektir.
Birlikte Ģarkı söyleme, çalgı çalma, oynama-dans etme ve müzik dinleme, onların sosyal
ve duygusal geliĢimlerinde olumlu rol oynayacaktır. Çocuk, çalgı çalarken yeteneği
oranında becerilerini geliĢtirir. Bu çalıĢmalar onlarda kendi baĢına yaparak becerebilme
duygusunu kazandırır, kiĢisel doyum sağlar ve onları duygusal yönden geliĢtirir. Çocuk,
toplulukla Ģarkı söylerken sesini kullanmayı, denetlemeyi öğrenir ve sosyalleĢir. Birlikte
iĢ yapmanın kıvancını yaĢar. Çocuk, müzik dinlerken yoğunlaĢmayı, dikkatini toplamayı,
susmayı, saygıyı öğrenir ve bu yönlerini geliĢtirir. Gelecekte boĢ zamanlarını müzik
dinleyerek daha anlamlı geçmesini sağlayacak ve bu yolla duygusal ve sosyal yönlerinin
geliĢmesine katkılarda bulunacaktır.
Gardner‘ ın çoklu zeka kuramında da; müzik ve duygular arasındaki güçlü iliĢki nedeniyle
sınıf içinde müziği kullanma, öğrenmeye yol açan olumlu duygusal ortamın yaratılmasına
yardım ettiği ve ayrıca, kimi müzik parçalarının, dinleme ve konsantrasyon becerilerinin
geliĢtirilmesinde katkısı olduğunu vurgulamıĢtır (Demirel, 1999: 149).
Çocuk, Ģarkı söylerken ve çalgı çalarken küçük ve büyük kaslarını kullanmayı
geliĢtirecektir. Özellikle çalmaya iliĢkin kullandığı çalgının özelliklerine uygun kaslarını
denetleyerek kullanacaktır. Bu davranıĢlar çocukta disiplin olgusunu geliĢtirecektir.
Çocuğun, çalgı çalmaya çalıĢması, devinimlerde bulunması bedensel ve psiko-motor
geliĢimlerine katkılar sağlayacaktır.
Okulöncesi dönemde çocuklara bazı kavram ve değerlerin (iyi, güzel, doğru…)
kazandırılmasında müzik eğitiminin önemli iĢlevleri vardır. Dinlediği ve söylediği
ezgilerdeki güzelliği hissedecek, Ģarkılardaki sözcükleri ve kavramları algılayacaklardır.
Bu durum, onların psikolojik geliĢimlerinde önemli bir rol oynayacak ve ruhsal yönden
sağlıklı bir geliĢim ve yapı kazandıracaktır.
Okulöncesi dönem çocuğuna verilecek ve onlara kazandırılacak davranıĢ ve
yeteneklerinin geliĢtirilmesi uzmanlarca beĢ ana aĢamada gerçekleĢtirilebileceği
vurgulanmaktadır. Bu aĢamalar;
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1) Müzikle hareket etme yeteneği,
2) Sesleri keĢfetme ve belirleme yeteneği,
3) ġarkı söyleme potansiyelini keĢfetme yeteneği,
4) ġarkı söyleme yeteneği,
5) Basit müzik aletlerini çalma yeteneği‘ dir.
Müzikle hareket etme yeteneği, çocuğun müziğin ritmine uygun devinimleridir. Çocuğun
duyduğu müziğe devinimleriyle tepki verme ve müzikle devinimleri birleĢtirerek anlamlı
bir bütün oluĢturma yeteneğidir. Müziğe ve ritme uygun ve anlamlı bir devinim
göstermesi, çocuğun bu yöndeki yeteneklerini geliĢtirir.
Çocuğun, sesleri keĢfetme ve belirleme yeteneği, çocuğun çevresindeki sesleri fark
etmesidir. Örneğin, kuĢların sesi, rüzgarın sesi. Çocuğun çevresindeki duyduğu sesleri
algılaması ve sesin kaynağını keĢfetmesi onların çevrelerini daha iyi tanımalarına neden
olacaktır.
ġarkı söyleme potansiyelini keĢfetme yeteneği, çocuğun sesinin potansiyelini fark ederek
Ģarkı söylemeye elveriĢli olduğunun bilincine varmasıdır.
ġarkı söyleme yeteneği, çocuğun herhangi bir Ģarkıyı seslendirme eylemini
gerçekleĢtirmesidir. ġarkıyı söylerken Ģarkıdaki söz ve müziği birleĢtirme davranıĢını
gösterebilmesidir.
Basit müzik aletlerini çalma becerisi, genel anlamda müzik eğitiminin en zor ve aynı
zamanda en önemli boyutudur. Çünkü çalgı çalma becerisi deviniĢsel, biliĢsel ve duyuĢsal
davranıĢların birlikteki organizasyonudur. Bu nedenle çocuğa uygun çalgı seçimi
dikkatlice yapılmalı ve uygun müzik parçaları seçilmelidir.
Okulöncesi eğitim kurumları, 3-6 yaĢ grubuna eğitim veren anaokullarıdır. Anaokullarının
temel amaçlarına bakıldığında, bu okulların çocuğun doğuĢtan getirdiği potansiyellerini
üst düzeylere çıkartmak, öğrenmeye ilgi uyandırmak, okuma-yazma olgunluğunu
kazandırmak, çocuğa en uygun eğitim ortamı hazırlayarak onların ruhsal, fiziksel, zihinsel
ve sosyal geliĢimlerine katkıda bulunmak, yardımlaĢma, iĢbirliği duygusunu geliĢtirmek
ve kendi haklarını savunmak, baĢkalarının haklarına saygı duymayı öğretmek olduğu
görülmektedir. Bu okullar, eğitim-öğretim etkinlikleri yanında onlardaki yeteneklerin
ortaya çıkarılmasında önemli rol oynarlar. Anaokullarında verilen müzik eğitimi,
çocukların müziğe olan yeteneklerinin tanınmasında, ortaya çıkarılmasında ve
yeteneklerini geliĢtirecek ortamların hazırlanmasında önemli bir rol oynarlar. Bu konuda
ana okul öğretmenine önemli görevler düĢmektedir.
Her anaokulu öğretmeni, her çocuğu bütün yönleriyle tanımaya ve geliĢtirmeye çalıĢırken,
müzik yeteneği bakımından da tanımaya, onlara, yeteneklerine göre müzik eğitimi
vermeye, çok yetenekli çocuklar olursa bu türlü çocuklara, yeteneklerini geliĢtirecek bir
ortam hazırlamaya özen göstermelidir. Bu konuda hiç unutulmaması gereken Ģudur: her
çocuk müziğe ilgi duyar. Kimi çocuklar Ģarkı söylemeyi, kimi çocuklar çalgı çalmayı ya
da ses veren bir araçtan ses çıkarmayı, kimileri de müzik dinlemeyi daha çok severler.
Öğretmen, çocuğun müziğe ilgisinin yönünü ve yeteneğinin derecesini kavramaya
çalıĢmalı, ilgi ve yetenekleri yönünde geliĢtirmeye çaba harcamalıdır (Sun-Seyrek: 31).
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Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları, Türkiye‘ de ilköğretim ve orta
öğretime müzik eğitimcisi yetiĢtiren kurumlardır. Bu kurumların programlarında zaman
zaman değiĢiklikler olmuĢtur. Bu programlarda yapılan en son değiĢiklikle Müzik Eğitimi
Anabilim Dallarının 8. döneminde ―Okulöncesi Müzik Eğitiminde Genel YaklaĢımlar‖
adlı ders yer almıĢtır. Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalı programında yer
alan ―Okulöncesi Müzik Eğitiminde Genel YaklaĢımlar‖ dersinin içeriği; okulöncesi
müzik eğitiminin tanımlanması, yaratıcılığı destekleyebilecek müzik eğitim
programlarının oluĢturulması, çocuklar için müzik öğretiminde uygulanabilecek özel
yöntem ve tekniklerin yanında okulöncesi çocuğuna kazandırılması düĢünülen geliĢim
alanlarını kapsamaktadır.
Programa alınan bu dersle, okulöncesi eğitiminde müzik eğitiminin daha bilinçli
verilebilmesi olanağı doğmuĢtur. Yakın bir gelecekte Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının
bölüm statüsüne kavuĢturulmasıyla, bölüm bünyesinde oluĢturulacak Anabilim
Dallarından birinin ―Okulöncesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı‖ olması da muhtemeldir.
Pamukkale Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Programı 2009- 2010 öğretim yılı
bahar döneminde yer alan ―Okulöncesi Müzik Eğitiminde Genel YaklaĢımlar‖ dersinin
uygulamadaki ilk görünümü olması ve dersin Pamukkale Üniversitesi Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı‘ nda nasıl iĢlendiğinin paydaĢlarla paylaĢılması anlamlı olacağı
düĢüncesiyle 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumunda bir bildiri sunulmasının yararlı
olacağı düĢünülmüĢtür.
Pamukkale Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Programı 2009- 2010 öğretim yılı
bahar döneminde yer alan ―Okulöncesi Müzik Eğitiminde Genel YaklaĢımlar‖ dersinde
her bir öğrenciden okulöncesi dönem özellikleri göz önüne alınarak Ģekiller, renkler,
oyun, trafikte ıĢıklar, mevsimler, temizlik, masal, hayvanlar, vücudumuz, günler,
meyveler, orman, dünya, çiftlik, evimiz olarak belirlenen kavramların içeriğine uygun
söz yazmaları istenmiĢtir. Bir sonraki aĢamada, bu sözleri eğitim müziği besteleme
tekniklerine uygun olarak ve okulöncesi dönem çocuklarının ses alanlarını da dikkate
alarak bestelemiĢlerdir. Son aĢamada ise, besteledikleri Ģarkının içeriğine uygun
etkinlikler yazmıĢlardır.
AĢağıda, bu çalıĢmalardan üç örnek yer almaktadır.
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ETKĠNLĠK 1:
Etkinlik Adı: ġekillerin Dansı
BiliĢsel Alan ve Dil Alanı
Hedef 1:Verilen nesne, olay ya da varlıkları çeĢitli özelliklerine göre gruplayabilme.
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1. Verilen nesneleri Ģekillerine göre gruplama
2. Ayırt edilen nesnelere uygun Ģarkıyı öğrenme
Sosyal ve DuyuĢsal Alan
Hedef 1:Müziği ve duygularını fark edebilme, estetik özellikleri ortaya koyabilme
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1. Öğretilen Ģarkı ile ilgili duygularını, dans ve benzeri yollarla ifade etme
2. Öğretilen Ģekilleri uygun resim, el iĢi gibi sanat etkinliklerinde kullanma
Psikomotor Alan
Hedef 1: Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1. Sözel yönergelere uygun olarak yürüme, dans etme vb.
2. Öğretilen Ģarkıyı söyleyerek dans etme
Uygulama
Farklı Ģekilleri içeren ( kare, üçgen, dikdörtgen, vb. ) bir resim veya materyalle sınıfa
girilir. Öğrencilerin bu Ģekiller hakkında bilgilerinin olup olmadığı söyletilerek belirli
yönergelerle Ģekiller sayesinde resim tamamlanır.
Daha sonra çocukların dikkati öğretilmek istenen Ģarkının melodisine çekilir. Büyük bir
kartonda tamamlanmıĢ olan materyal veya resimdeki Ģekiller gösterilerek Ģarkının sözleri
öğrencilere aktarılmaya baĢlanır. Parçadan bütüne doğru Ģarkı öğretilmeye baĢlanır.
Çocukların her birinin birer Ģekil olduğu söylenir. Sınıfın farklı yerlerine geçilerek Ģarkı
sözlerine uygun dans etmeleri istenir.
ġarkı öğretimi bittiğinde, çocukların hepsine boĢ kağıtlar dağıtılarak dersin baĢında
Ģekilleri öğretmeye yardımcı olan resmi kendi duygularıyla tekrar kağıda çizmeleri istenir.
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ETKĠNLĠK 1:
Etkinlik Adı: Uyu Yavrum Ninni
BiliĢsel Alan ve Dil Alanı:
Hedef 1:Ninni parçasını öğrenebilme.
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1.Ninni parçasını öğrenme.
2.Ninni parçasının sözlerini kavrama.
Sosyal ve DuyuĢsal Alan:
Hedef 1:Çocuk ile anne arasındaki iletiĢimi sağlayabilme.
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1.Öğretilen ninni sayesinde çocuk ile anne arasındaki iletiĢimi sağlama.
2.Çocuk ile anne arasında iletiĢim bağı kurularak, çocuğun anne rolü kazanmasını
sağlama.
Psikomotor Alan
Hedef 1:Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme.
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1.Sözel yönergelere uygun hareket etme, bebeği kucakta sallama vb.
2.Öğretilen ninniyi söyleyerek ona uygun hareketler yapma.
Uygulama
Önce çocuklara ninni adlı Ģarkı öğretilir. Ninni öğretildikten sonra bu Ģarkıya uygun
hareketler yapılır. Sınıftan bir kiĢi seçilir. Seçilen bu kiĢiye anne rolü verilir. Anne
rolündeki öğrenci, bir bebeği kucağına alır ve onu ninni söyleterek uyutur.
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ETKĠNLĠK 1:
Etkinlik Adı: NeĢeli Oyun
BiliĢsel Alan ve Dil Alanı
Hedef 1: ġarkı sözlerini ezberden söyleyebilme ve doğru telaffuz edebilme.
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1.ġarkı sözlerini öğrenme ve ezberleme.
2.Sözleri telaffuza uygun olarak Ģarkıyı öğrenme.
Sosyal ve DuyuĢsal Alan
Hedef 1: Sevgi, neĢe, mutluluk ve arkadaĢlık gibi kavramların farkına varabilme.
Kazanılması Beklenen DavranıĢlar
1.Çevresine ve arkadaĢlarına karĢı duyarlı olma.
2.Birlik olmanın önemini anlama ve bunu uygulama.
Uygulama
Öğrencilerin dikkatini çekmek ve hazır bulunuĢluk düzeylerini arttırmak için sınıfa
girildiğinde onlara sizce arkadaĢlığın önemi nedir? Herkes bir arada olunca mı daha mutlu
olunur? gibi sorular sorulur.
Daha sonra çocuklara neĢeli oyun Ģarkısının hikayesi anlatılır ve Ģarkı öğretilir. Son
olarak da hikayede ve Ģarkıda anlatılmak istenen kavramlar hakkında konuĢulur.
Hikayenin Adı: NeĢeli Oyun
Bir zamanlar birbirlerini çok seven çocuklar varmıĢ. Bu çocuklarında en çok sevdikleri
Ģey Ģarkı söyleyip, oyun oynamakmıĢ. Birbirlerinden hiç ayrılmazmıĢ bu çocuklar.
Günlerden bir gün okula yeni arkadaĢ gelmiĢ. Çocuklarda hemen merakla onun yanına
gitmiĢler. Çünkü onun yalnız kalmasını istemezlermiĢ ve onu da aralarına almak için,
sende katıl bize neĢe ile oynayalım demiĢler. Daha sonra onu da aralarına alıp mutlulukla
Ģarkılarını söyleyip oyunlarını oynamıĢlar.
Uygulama
NeĢeli oyun Ģarkısının oyunlaĢmıĢ hali oynatılır. Bütün çocuklar el ele tutuĢur ve yuvarlak
olur. Sadece bir çocuk bu yuvarlağın ortasında bir sandalyeye oturtulur. El ele tutuĢan
çocuklar Ģarkının ilk iki mısrasını söyler ve sandalyede oturan arkadaĢlarının da elinden
tutup dönerler. ġarkının ikinci sözlerini de dönerek söylerler ve üçüncü sözlere
geldiklerinde son iki mısrada durup Ģarkının sözlerine uygun olarak önce 3 kere eller
Ģaklatılır,sonra iki kere ayaklar yere vurulur.Son olarak da trallalala… ile birlikte yine
bütün çocuklar el ele tutuĢup dönerler.
SONUÇ
Okulöncesi dönemdeki çocuklar meraklı, sorgulayıcı ve araĢtırıcıdırlar. Çocukların bu
yöndeki geliĢimlerini desteklemek amacıyla olanaklar ve fırsatlar verilmeli ve uygun
ortamlar yaratılmalıdır. Çocukların bu yöndeki geliĢimlerinde ve öğrenmelerinde müziğin
eğitim alanı ve aracı olması bakımından büyük katkılar sağlayacağı muhakkaktır.
Okulöncesi eğitim kurumlarında müzik etkinlikleri planlanırken çocukların, özellikleri,
ihtiyaçları ve hazır bulunuĢluk düzeyleri dikkate alınmalıdır. Daha sonra çocuğa ve gruba
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uygun amaçlar, etkinlikler belirlenmelidir. Müzik etkinlikleri bireysel veya grupla beraber
yapılabilir. Ritim çalıĢmaları gibi bazı çalıĢmalar baĢlangıçta bireysel olarak yapılabilir.
Grup çalıĢmaları ise büyük veya küçük grup Ģeklinde yapılabilir. Çocuklar büyük grupla
çalıĢırken dikkatleri çabuk dağılabilir, çabaları, hataları, olumlu veya olumsuz yönleri
gözden kaçabilir (Poyraz- Dere 2001).
Okulöncesi eğitim denilince hemen aklımıza anaokulları gelmektedir. Genellikle 3-6 yaĢ
grubu çocukları bu okulların ana kaynaklarıdır. Çocukların daha bilinçli eğitilmeleri,
yeteneklerinin ortaya çıkartılması, zeka düzeylerinin saptanması gibi belli baĢlı amaçları
olan ana okullarının yararları kuĢkusuz büyük değer taĢımaktadır. Bu okullardan sonra
temel eğitime baĢlayan çocuklar, gruplarına daha iyi uymakta, öğretmen, okul ve
arkadaĢlık kavramlarını bilerek geldikleri için daha bilinçli olmaktadırlar (Canbay 1984).
Anaokulu öğretmeni, çocuğu bütün yönleriyle tanımaya ve geliĢtirmeye çalıĢmalı, müzik
yetenekleri bakımından da onları tanımaya ve müzik eğitimi vermeye çaba harcamalıdır.
ÖNERĠLER
Üniversitelerin Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Programlarında 2009- 2010 öğretim yılı
bahar döneminde yer alan ―Okulöncesi Müzik Eğitiminde Genel YaklaĢımlar‖ dersindeki
uygulamaların Anabilim Dallarıyla paylaĢılması anlamlı ve yararlı olabilir.
Üniversitelerin Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Programlarında 2009- 2010 öğretim yılı
bahar döneminde yer alan ―Okulöncesi Müzik Eğitiminde Genel YaklaĢımlar‖ dersindeki
etkinlikler Anabilim Dallarıyla bir araya getirilerek bir kaynak oluĢturulabilir.
KAYNAKLAR
Sun. ve Seyrek.(2000), Okulöncesi Eğitimde Müzik, Ġzmir: Mey Yayınları
Poyraz, Hatice, Dere, Hale, Okulöncesi Eğitiminin İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık,
Kozan Ofset Mat. San. Ve Tic. San. Ltd. ġti, Ankara, 2001, s. 93. 340
Canbay, Murat Can, Okulöncesi Müzik Kurumlarında Müzik Eğitimi, 1.Ulusal Müzik
Bilimleri Sempozyumu Bildirileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Yayınları No:23, Ġzmir, 1984, s. 62.
Özcan Demirel. Öğrenme Sanatı. Pegem Yayıncılık. 1999.s.149 ANKARA
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DĠN ADAMLARININ ALDIKLARI MÜZĠK EĞĠTĠMĠNĠN MESLEKĠ
YAġAMLARINA OLAN ETKĠLERĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Emel KAPAN
Yrd.Doç.Dr.Emel Funda TÜRKMEN, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Özet
Müzik eğitimi, toplumun her kesimini ilgilendiren, bir çok farklı yanı ve bir çok farklı
alanda kullanılabilirliği olan disiplinler arası bir eğitimdir. Müziğin dinsel amaçlara
hizmet amacını taşıdığı ilk dönemlerdeki önemi, bu açıdan ne kadar zaman geçerse geçsin
azalmamıştır. Günümüze kadar usta çırak ilişkisi içerisinde geliştiği görülen dini müzik
icraları, din eğitimi veren ya da dinle ilgili çalışmalar yapan ve mesleği dinle ilgili
alanlar olan kesimde, oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor, bu alana yönelik pek çok
eser üretiliyor olmasına rağmen,yine bu alana yönelik hizmet veren ve din adamı
yetiştiren kurumlardaki müzik eğitimi ihmal edilmiştir ve bu alana yönelik araştırma
çalışmaları neredeyse yok denecek kadar azdır. Oysa İslam dininin öğretildiği ve din ile
ilgili uygulamalarla ilgili eğitimlerin verildiği, İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat
Fakülteleri gibi kurumlar, ibadete çağrıyı, müziğin bir türü olan ezan yoluyla yapan
müezzinleri de yetiştirmekte, dini müziğe oldukça sık başvurmaktadırlar.Bu araştırma,
dini müziği kullanan bu kesimin, müzik eğitimine olan bakış açılarını, nasıl bir müzik
eğitimi aldıklarını ve sorunlarını tespit etmek amacıyla yapılmış, ardından, var olan
sorunlara çözüm önerileri geliştirilmiştir.Araştırmada, yöntem olarak belge tarama
yöntemlerin yanı sıra betimsel araştırma yöntemlerine başvurulmuş, alana yönelik
hazırlanan görüşme soruları ile verilere ulaşılmış, istatistiksel çözümleme yöntemleriyle
veriler analiz edilerek sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Din adamları, müzik eğitimi.
GĠRĠġ
Batı müziğinin tarihi incelendiğinde, müzik adamlarının çok büyük bir çoğunluğunu din
adamlarının oluĢturduğu, müzik eğitiminin temellerinin kilise ve çevresinde temellendiği,
hatta toplumsal olaylara yön veren çalıĢmaların da kilise çevresinde örgütlenen korolar
sayesinde gerçekleĢtiği görülür. Örneğin; Martin Luther (1483-1546) 1517 yılında
Witteberg Kilisesinin kapısına astığı 95 tezi ile reformların baĢlamasına yol açmıĢ, müzik
kültürünün geliĢtirilmesini isteyen Luther ve danıĢmanları, okul koroları kurarak, korolar
yoluyla örgütlenerek toplumun geliĢimini hızlandırmıĢlardır.(Say,1995:129-130)
Türk tarihinin derinliklerine inildiğinde, müziğin Türk toplumunun yaĢamında ve
örgütlenmesinde yine çok önemli bir rol üstlendiği, tarihsel süreç içerisinde hem askeri
alanda, hem din alanında müziğe oldukça büyük önem verildiği, halk kültürünün
geliĢiminde ve etkileĢiminde müziğin çok önemli bir yere sahip olduğu artık herkesin
hemfikir olduğu konular haline gelmiĢtir.
Müziğin, bireylerin duygularını ifade etmedeki gücü dikkate alındığında, doğal olarak
yaratıcısına olan sevgisini dile getirirken müzikten yararlanması kaçınılmazdır.Bu durum,
Ġslam dininin ses güzelliğine ayrı bir önem vermesi ile kendini göstermektedir ve
―Kur‘an-ı Kerim‘i güzel sesle okumak‖ dinin bir gereği olarak görülmüĢtür.Bazı
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tarikatların ve özellikle Mevlevilerin müziğe verdikleri önem, oldukça ciddi bir dini
müziğin geliĢmesini sağlamıĢ, bu alana hizmet eden pek çok değerli müzik
adamının(besteci,ses ve saz sanatçısı vb.) yetiĢtiği görülmüĢtür. Müziğin dinle ilgili
alanlarda da önemli iĢlevleri vardır; bu iĢlevler dinin gereklerini yerine getiren bireylerin,
ilahiler yoluyla sadece tinsel ihtiyaçlarını gidermek biçiminde kendini göstermekle
kalmamakta, yapılan ibadetin değer kazanmasında da önemli bir görev üstlenmektedir.
Ayrıca, ayet ve duaların ezberlenmesine de yardımcı olmaktadır.
Bununla birlikte, zaman zaman yaĢanan olaylar, müzikten uzaklaĢan bireylerin hoĢgörü
ve saygıdan da uzaklaĢtığını göstermektedir.
Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun gerileme ve çöküĢ sürecine bakıldığında, toplumun
geliĢimine engel olan, isyan ve ayaklanmalarla geliĢmelere ayak direyenlerin dini
gerekçeler öne sürdükleri ve toplumun ihtiyaç duydukları geliĢim ve değiĢimleri
durdurmaya çalıĢtıkları görülmüĢtür. Örneğin, 17. Yüzyıldan itibaren gerileme dönemine
giren Osmanlı Ġmparatorluğunun yenilikçi ve aydınlanmacı padiĢahı Genç Osman
öldürülmüĢ, fikir önderliğini Birgivi Mehmet Efendi‘nin, liderliğini ise Kadızade
Mehmet‘in yaptığı Kadızadeler adlı topluluğun, Türk tarihinin ilk gerici hareketi olarak
tarihe geçtiği görülmüĢtür. Bu hareketin müzik kültürüne yönelik yasakları ise, Semra
Güzel‘in ―DönüĢüm‖ adlı belgesel çalıĢmasında,―Bu mücadele sadece fikri olarak
kalmadı ne yazık ki. Pratiğe intikal etti. Camilerin minareleri, birden fazla minarelerin
yıkılması söz konusu oldu, yıkmayı düĢünmek söz konusu oldu. Cami musikisine karĢı
geldiler, güzel sesli kur‘an okuyan hafızları yasaklamaya kalktılar, onları dövmeye
kalktılar, dövdüler. Mevlit okunmasını yasakladılar, ilahilerin okunmasını yasakladılar ve
daha pek çok Ģey yaptılar ve bu sürecin sonunda Ġstanbul‘da toplumsal kavgalar baĢladı‖
(Güzel,2000: Cd1) biçiminde aktarılmıĢtır.
Toplum, Kültür ve Din
Toplum, sosyal gereksinmelerini karĢılamak için etkileĢen ve ortak bir kültürü paylaĢan
çok sayıdaki insanın oluĢturduğu birliktelik, olarak tanımlanırken; kültür,toplumun bir
üyesi olarak insanın elde ettiği bilgi, inanç, sanat, moral, hukuk, alıĢkı ve diğer yetenek
ve alıĢkanlıkları kapsayan karmaĢık bir bütün olarak nitelendirilmektedir.(Fichter.
Çev:N.Çelebi. 2002:78-139) Kültürün en önemli öğelerinden biri de inançlardır.Ġnançları
Ģekillendiren ise dinlerdir.Birbiriyle iç içe ve bağlantılı olarak, dinlerin toplum kültürü
üzerinde çok önemli etkileri vardır. Örneğin, ―Carlson(1934) yaptığı bir araĢtırmada,
üniversite öğrencilerindeki dini inançların onların birçok sosyal meseleler hakkındaki
inançlarını
belirleyen
önemli
bir
faktör
olduğunu
bulmuĢtur.‖(KrechCrutchfıld,çev:Güngör,1980:263) AraĢtırmadan elde ettiği bulgulara göre, çeĢitli
konularda öğrencilerin geliĢtirdikleri tutumlar dinsel inançlarıyla çok büyük bir iliĢki
içerisindedir.
Sadece günümüz araĢtırmacılarının bulguları değil, inanç, din ve ahlak üzerine düĢünen,
fikir üreten en eski filozofların eserlerine bakıldığında da, insanın ahlaki eğitiminde
sanatın önemli bir yeri olduğuna vurgu yapılmaktadır.Örneğin Aristo,müziğin eğlence,
ahlaki eğitim, hoĢça vakit geçirmek ve arınma olmak üzere dört amaca hizmet ettiğini
bildirir.Sanatın asıl amacının ruhu arıtmak olduğunu, insanın içini temizlemek olduğunu
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ve musikinin de bütün doğal ahenkleri kendinde topladığı için iĢlerin ve sanatların en
yücesi olduğunu söyler.(Turabi,2005:137)
Eflatun, Gevrekzade Risalesindeki bir alıntıya göre, ―biliniz ki filozoflar(hikmet sahipleri)
müziği oyun ve eğlence için değil, kiĢiye fayda vermek,ruhi lezzetler sağlamak, kuru
mizaçları nemlendirmek(sıkıntıyı gidermek),fizyolojiyi desteklemek ve kanın akıĢını
düzenlemek için ortaya koymuĢlardır.‖der ve bu ilmi inkar edenlerin, müziği sadece
meyhanelerde ve sokaklarda dinleyip ilkelerini, anlamlarını ve ortaya konuĢ sebebini
kavramadan bu ilmin (müziğin) sadece oyun ve eğlence için olduğunu zannettiklerini
belirtir.Eflatun‘a göre eğitimin amacı bireyde bulunan yetenekleri geliĢtirmekten ibarettir
ve bu da müzik ve jimnastikle olur.Ve sorar, ―Ruh müzik yoluyla uyum ve ritmi,hatta
doğruluğa eğilimi öğrenmiĢ olur.Ritim ve uyumu, ruhun gizli köĢelerine sızdıran,
hareketlere letafet veren ruhu nezih yapan müzik değil midir?‖ Ayrıca uygun politik
kararların alınmasında da rol oynadığını bildirir.(Turabi,2005:134)
Ġslam‟da Müziğin Yeri
Uludağ,Ġslam Açısından Musiki ve Sema adlı kitabında,Müziği,dinleme hassası olan
kulağın kendine mahsus olan bir Ģeyi idrak etmekten zevk alması,biçiminde
tanımlamaktadır.Sema‘nın ise, ―hoĢ, ölçülü,manası anlaĢılan ve kalbi hislendiren bir sesi
dinlemektir‖ diye tarif edildiğini yazmaktadır.Müziğin mubah oluĢunu da kıyas ve nass
yoluyla ispatlamaya çalıĢmaktadır.Kıyas yoluyla ispatında insanın bir aklı ve beĢ duyusu
olduğunu, her duyusunun idrakinin olduğunu, her duyu organının bu idrak ediĢlerde bazı
Ģeylerden zevk alırken bazılarından zevk almadıklarını belirtir.Kulağın durumu da diğer
duyuların durumundan farklı değildir.
Nass yoluyla yaptığı ispatlarda,ayet ve hadislerde güzel seslerin övüldüğünü,çirkin ve
kötü seslerin yerildiğinden söz etmektedir.Ölçülü ve hoĢ sesleri dinlemenin haram
olmadığını, hayvanların çıkardığı ve doğada duyulan hoĢ seslerin taklit edilmesi amacıyla
çalgıların icat edildiğini,bu nedenle bunların yasak olmadığını belirtir.ġeriat‘ın da
yasakladığı müzik aletlerini, bunlardan zevk alındığı için değil,içkinin haram kılınması ve
bu yasağın tesirli olması isteğinin, içki ile birlikte çalınan çalgıların yasaklanmasını
doğurduğu bilgilerine yer verilmiĢtir.(Uludağ,2004:212)
Ġslamiyet, dünyevi faaliyetleri de düzenleyen bir din olarak, ahlaklı olmayı,maddi ve
manevi temizliği, hoĢgörü ve bağıĢlama, tevazu ve tevekkülü temel değerler olarak
benimsemiĢtir.(Erkan,1998:74) Genel olarak bakıldığında bu sayılan özellikler müziğin
insana kazandırdığı özelliklerdir.
Ġslam filozof ve bilginleri yaptıkları araĢtırmalarla konuyu incelediklerinde vardıkları
sonuçlar ve verdikleri bilgiler bir hayli ilgi çekici bulunmaktadır. Örneğin, YiğitbaĢ‘ın,
Dil, Din Ve Musiki adlı kitabında,sözünü ettiği ―Kulum bana kavuĢmayı arzu ederse ben
de ona kavuĢmayı sever, o bana kavuĢmaktan hoĢlanmazsa ben de onun
likasını(Likâ=buluĢma,yüz) sevmem‖ hadisinin anlamının çok geniĢ olduğunu
vurgulamaktadır.Burada Mevlana‘yı örnek gösterirken, duyduğu her güzel sesten bir
mana çıkardığını ve cezbeye kapıldığını dile getirir.Ayrıca Mevlana‘nın ses için, ―O,
iĢitme duyusunun duyduğu zaman lezzet aldığı sestir.Bu da vezinli veya vezinsiz olur,bu
sesleri dinlerken kendilerinde tesir hasıl etmeyen ruhların sıhhatinden Ģüphe etmek
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lazımdır.‖ Dediğini nakletmektedir.Bu seslerin beĢikte bir bebek, deve ve koyun gibi canlı
her varlıkta etkilerinin olduğunu belirtmektedir.(YiğitbaĢ,1968:5)
―Ġslam aleminde özellikle tasavvufi çevrelerde yaygın olan nazariyelerden biri de
Pitagoras‘a ait olanıdır.‖(Uludağ,2005:248) Katip Çelebi‘den nakledilenlerde, müziğin
mucidinin Süleyman(a.s.) öğrencisi Pitagoras‘ın olduğu, deniz kenarında müziği
öğrendiği,üzerinde düĢündüğü ve bir çalgı icat ettiği anlatılır.Daha sonra bu icat ettiği
çalgı ile ilahiler okuyarak, birçok insanın ahretle ilgili iĢlerle ilgilenmesini sağladığı
kaydedilmektedir. (Uludağ,2005:248)
Din Adamlarının Mesleki Eğitimlerinde Müziğin Yeri
Müzik, insanın en temel ihtiyaçlarındandır. Osmanlı müzik eğitim kurumları
incelendiğinde, müzik eğitiminin baĢlıca beĢ kurum çerçevesinde ele alındığı
belirtilmektedir.MeĢk yoluyla yapılan bueğitim,Mehterhane,Mevlevihane,Enderun,musiki
esnaf loncaları ve özel meĢkhanelerde yürütülmüĢtür.(Tanrıkorur,2005:22)
Özellikle, Topkapı Sarayı‘nın doğrudan doğruya padiĢah hizmetine ayrılmıĢ bölümünde
kurumsallaĢmıĢ bir müzik eğitiminden söz edilmektedir.16.yy‘ ın ortalarından itibaren
görevli acemi oğlanlara, musiki ve çalgı dersleri verildiği kaydedilmektedir.
(Behar,2010:127) Osmanlı dönemindeki müzik adamlarının biyografileri incelendiğinde
genel olarak öncelikle dini eğitim aldıkları ve müzik eğitiminin de bu dini eğitim
çerçevesinde devam ettiği, din adamı sayılabilecek bu müzik adamlarının Kur‘an‘ı ezbere
bilen hafızlar oldukları söylenebilir.Türk müzik sanatının iftiharı olan dini ve din dıĢı
eserlerin bestecilerinin çoğunun Mevlevi olması da bunun en iyi göstergelerinden
biridir.DerviĢ Mustafa,Kutbün Nayi Osman Dede,Nutki Dede, Ġsmail Dede,Nasır
Dede,Künhi Dede ve Zekai Dede ile Itri,III.Selim ve Yusuf PaĢa bu tarikat mensubu
olarak bestelerini vermiĢler, Mevlevi olmayanlar bile bu kaynaktan beslenebilmiĢ,müziğe
karĢı olan bazı tarikatların da Mevlevilerin sahip çıkması ve ―musikiyi ayinin, ibadetin
ayrılmaz parçası‖ olarak görmeleri karĢısında susmaları(Tanrıkorur2005:27), bu din
adamlarının toplumun genel yapısına ve hoĢgörülülüğüne olan hizmetlerini daha da
arttırmaktadır.Mevlevilerin musiki icralarında yer alan çalgı aletlerinin baĢlangıçta sadece
kudüm, ney ve rebab iken daha sonra madeni telli sazların da katılmıĢ ve hatta Galata
Mevlevihanesi‘nde
piyanonun bile kullanılmıĢ olması müziğe verilen değerin
büyüklüğünü ve önyargılı olmadıklarını göstermesi açısından büyük önem taĢımaktadır.
Bir program çerçevesinde müzik derslerinin verilmeye, okutulmaya baĢlandığı ilk resmi
kurum/okul DarüĢĢafaka‘dır.Müzik derslerinin bu kurumda 1874 yılında Zekai Dede
tarafından 1897 deki ölümüne kadar verdiği bildirilmektedir.Her yıl okula giren
öğrenciler arasından güzel sesli olanları seçip eski usülle/meĢk yöntemiyle eserleri
öğrettiği, bu okulda uzun yıllar meĢk ile müzik eğitiminden vazgeçilmediği
kaydedilmektedir. 1925 yılından sonra müzik eğitiminin batılılaĢtırılması maarif
vekaletince daha fazla önem kazanmıĢ, iki tür müzik eğitimi solfej ve meĢk olarak
1930‘lu yıllara kadar devam etmiĢtir.(Behar,2006:139)
Mesleğine vâkıf Ġmam ve Hatip yetiĢtirmek üzere 1913 yılında açılmıĢ bulunan ―
Medresetü‘l-Eimme ve‘l-Huteba‖ bugün ki Ġmam Hatip Liselerinin temelini teĢkil eden ve
mesleki din eğitimi vermek amacı ile tesis edilmiĢ olan örgün eğitim kurumudur. Bu okul
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daha sonra ―Medresetü‘l-Vaizîn‖ ile birleĢtirilerek ―Medresetü‘l-ĠrĢâd‖ adını almıĢ ve
Tevhid-i Tedrisat Kanunu‘nun çıkarılmasına kadar eğitim öğretime devam
etmiĢtir.(Bilgin,1995:93) Bundan dolayı Ġmam Hatip Liselerinin baĢlangıç tarihi 1913
olarak kabul edilmiĢtir.
Cumhuriyet öncesi Müslüman Türk toplumunda (Osmanlılarda) eğitim kurumları olarak
medreseler bulunuyordu. Osmanlıların son devirlerdeki ıslahata klasik dönemde
bulunmayan ihtisas medreseleri kurulmuĢtu. ĠĢte bunlardan biri de Ġmam ve Hatip
yetiĢtirme maksadıyla 1913 yılında açılan ―Medresetü‘l-Eimme ve‘l-Hutaba‖dır.
Ġki bölümden oluĢan Medresetü‘l-Eimme ve‘l-Hutaba‘nın ders programı Ģöyleydi:
Ġmam ve Hatiplik Bölümü; Kur‘ân-ı Kerîm Nazariyatı, Kur‘ân-ı Kerîm Tatbikatı, Ġlm-i
Kelâm, Ahkâm-ı Nikah ve Talak, Hitabet-i Arabiyye Nazariyatı, Hitabeti Arabiyye
Tatbikatı, Türkçe, Hitabet, Ahkam-ı ibadet.
Ezan ve Ġlâhi Bölümü; Kur‘ân-ı Kerîm Nazariyatı, Kur‘ân-ı Kerîm Tatbikatı, Ezan ve
Ġlahi Nazariyatı, Ezan ve Ġlahi Tatbikatı(Ergin,1977:140/162)
Cumhuriyet Döneminde Din Adamı YetiĢtiren Kurumlar
Ġmam Hatip Mektepleri (1924-1930)
3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu‘nun 2. maddesine göre kanunun
neĢrinden on üç gün sonra Maarif Vekaleti‘nin yayınlandığı bir genelge ile bütün
medreseler kapatılmıĢtır. Aynı kanunun 4. maddesi gereğince yirmi dokuz merkezde
ilkokula dayalı olarak dört yıllık Ġmam Hatip Mektepleri açılmıĢ, bir talimatname ile bu
okulların yönetimi ve öğretim Ģekli düzenlenmiĢ, okutulacak dersler Ģu Ģekilde
belirlenmiĢtir:
Kur‘ân-ı Kerîm,gınâ (musiki), tefsir, hadis, Ġlm-i Tevhid, din dersleri, Arabî, hitabet ve
irĢâd, ahlâm ve mâlumat-ı vataniyye, Türkçe, Türk Edebiyatı, tarih, coğrafya, hesap,
hendese, hayvanat, nebâtat, rûhiyat, fizik ve kimya mâlumatı, tabakât, hıfzıssıhha, yazı,
terbiye-i bedeniye.
Kapatılan Medresetü‘l-ĠrĢâd ve taĢra medreseleri öğrencilerinin bir bölümü yen açılan
Ġmam Hatip Mekteplerinin farklı sınıflarına yerleĢtirilmiĢ ve bu sebeple, 1923-1924
öğretim yılında yirmi dokuz yerde 2288 öğrenciyle açılan bu mekteplerin bazıları
öğretime baĢladığı yıl mezun vermiĢtir. Ancak aynı öğretim yılı sonundan itibaren bu
okullara ilgi giderek azalmıĢ ve okullarda tedrici olarak kapatılmaya
baĢlanmıĢtır.(Özüdoğru,2003)
Ġmam hatip mektepleri ile Dârü‘l-Fünun Ġlahiyat Fakültesi‘nin kapatıldığı 1930‘lu yılların
baĢından 1950‘li yıllara kadar Türkiye‘de bir dini yasaklar dönemi yaĢanmıĢtır.
1927‘de ortaokulların,1929-1931 yılları arasında ilkokullarla öğretmen okullarının
programlarından din bilgisi derslerinin çıkarılması ve 1933‘te Ġstanbul Dârü‘l-Fünun
Ġlahiyat Fakültesi‘nin kapatılmasıyla Tevhid-i Tedrisat Kanunu‘nun âmir hükmüne
rağmen tarihinde ilk defa ülkede din eğitim ve öğretimi tamamen
kaldırılmıĢtır.(Ayhan,2000:191) Böylece 1933‘ten 1948 yılına kadar geçen dönem, tarihe
Türkiye‘de din eğitimi ve öğretiminin hiç yapılmadığı dönem olarak geçmiĢtir
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Ġmam Hatip mektepleri ile Ġlahiyat Fakültesi‘nin kapanmasından sonra, ülkenin her
yerinde ve eğitimin her kademesinde din eğitimi ve öğretimi yasaklanmıĢ, dinde reform
çalıĢmalarına Ezân‘ın TürkçeleĢtirilmesi ile baĢlanmıĢ, Kur‘ân yasak kitaplar arasına
sokulmuĢtur. Din eğitimi gizli olarak herhangi bir sorumluluğu olmayan aynı zamanda
bilgi yönünden yetersiz kiĢiler tarafından yürütülmüĢ pek çok hurafe bu dönemde ortaya
çıkmıĢtır.(Ünsür, :2,3)
1930 yılında Ġmam Hatip Mekteplerinin kapanmasından sonra memlekette din
hizmetlerini görecek eleman sıkıntısı çekilmeye baĢlandığı görülmüĢ,15 Ocak 1949‘da
fiilen baĢlayan Ġstanbul ve Ankara‘da olmak üzere Ġmam Hatip Kursu adıyla on aylık bir
öğretim kurumu açılmıĢ daha sonra bunların sayısı( Afyon, Ankara, Isparta,Ġzmir,
Kayseri,Kastamonu,Trabzon, ġanlıurfa )10‘a çıkmıĢtır. Önceleri 10 aylık olarak planlanan
bu kursların ilk aylarında 5 ay süreli olarak eğitim vermiĢlerdir.(Ayhan,2000:191)
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Müdürler Komisyonu‘nun 13 Ekim 1951 tarih ve
601 sayılı kararıyla Tevhid-i Tedrisat Kanunu‘nun 4.maddesine istinaden Ġmam Hatip
Okullarının açılmasına karar verildi ve bu karardan dört gün sonra yedi ilde ( Ġstanbul,
Ankara, Adana, Konya, Kayseri, KahramanmaraĢ ve Isparta ) ilkokula dayalı ortaokul
seviyesinde dört yıllık Ġmam Hatip Okulları toplam 876 öğrenciyle öğretime baĢladı.
Bu okulların birinci devresindeki müzik derslerinde haftada birer saat müzik dersi yer
almaktadır. Ġmam hatip okullarının 1954-1955 öğretim yılı birinci devresinin mezun
vermesinden sonra 1955-1956 öğretim yılında ikinci devreleri açılmıĢtır fakat bu
devrenin ders programında müzik derslerine yer verilmemiĢtir.
Talim ve terbiye kurulunun 20 Nisan 1972 tarih ve 248 sayılı kararı ile imam hatip okulu
idare yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe konulmuĢtur. Bu yönetmeliğin baĢlangıç
bölümünde Ġmam Hatip Okulları,Ġmam Hatip Okulu, ortaokul üzerine dört yıllık öğrenim
veren bir meslek okuludur. Bu okulların ilk üç yılında müzik dersi haftada birer saat yer
alırken son sınıfta müzik dersi yer almamaktadır. Ġmam hatip okulları 1973 yılında imam
hatip lisesi haline dönüĢtürülmüĢtür.Bu okullarda önceleri orta kısmının altıncı sınıf
düzeyinde müzik dersi haftada iki saat ve yedi ile sekizinci sınıf düzeylerinde birer saat
iken,lise devresinde dini musiki dersi adıyla her yıl haftada birer saat olarak süre gitmiĢtir.
Görüleceğe üzere müzik eğitimi mesleki derslerin ardından en önemli sırayı alması
beklenirken, oldukça sınırlı sürelerle verilmiĢ, ihtiyaca göre eğitim verilmesi söz konusu
olmamıĢtır.Din eğitimine olan sosyal ve politik yaklaĢımlar araĢtırma konusu dıĢında
olmakla birlikte,Emre Kongar‘ın ―GeçmiĢten Geleceğe Türkiye‘de Toplumsal DeğiĢme
Çözümlemeleri‖ baĢlıklı yazısında, imparatorluğun dinsel geleneksel egemenlik
kaynağının, cumhuriyet döneminde halk egemenliği kavramıyla yer değiĢtiğini
belirtmektedir. Bu durumun dinsel geleneksel kavramlarla iç içe olan dini müzik ve
geleneksel müzik kavramlarının da daha az ele alınmasına ve bu kavramlar ve alanlar
üzerine yapılan çalıĢmaların da aksamasına yol açtığı söylenebilir. Oysa din her toplumun
değerleri arasında önemli bir yere sahiptir ve insanlar için bir ihtiyaçtır.
Prof Dr. Ercüment Kuran, Türk ÇağdaĢlaĢması adlı kitabında kendi kültürümüzü
tanımamız gerektiğini, Ġslam‘ı,tarihi geçmiĢimizi;Türklükle Ġslam‘ın temel özelliklerini
bilmemiz gerektiğini, batıdan vazife Ģuurunu ve sorumluluk duygusunu almanın
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gerektiğini; hem Türk, hem Müslüman, hem de çağdaĢ olmanın sentezini iyi yapmamız
gerektiğini belirtmektedir. Bu sentezi yapacak bireyler ve disiplinler arasında etkileĢimin
doğru bir Ģekilde yapılması yine eğitimin ve müziğin disiplinler arası ve disiplinler üstü
konumlarıyla birleĢtiğinde kolayca mümkün olabilir.
Problem
AraĢtırma ―Din Adamlarının Mesleki YaĢamlarında
Sorusuna cevap aramaktadır.

Müzik Eğitimi Gerekli midir?‖

Alt Problemler
AraĢtırmanın problemini oluĢturan bu soruya bağlantılı olarak cevap aranan alt problemler
ise Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır.
1.Din adamlarının mesleki eğitimlerinde müzik eğitimi yer almakta mıdır/almalı mıdır?
2.Mesleki görevlerini yürütürlerken müzikten faydalanmakta mıdırlar?
3.Mesleki görevleri esnasında müziği kullanırken çeĢitli sıkıntılarla karĢılaĢıyorlar mı?
4.Meslekleriyle ilgili uygulamalar açısından müzik eğitimine ihtiyaç duyuyorlar mı?
AraĢtırmanın Amacı
Bu araĢtırmanın amacı; din adamlarının meslekleriyle ilgili çalıĢmaları yürütürken,
müzikten ne ölçüde yararlandıklarını tespit etmek, mesleki çalıĢmalarında müziği
kullanırken veya müziğin alanına giren çalıĢmaları yaparken karĢılaĢtıkları güçlükleri
tespit etmek,bu güçlüklere çözüm önerileri bulmak/geliĢtirmek, müziğin dini müzik
alanındaki uygulamalarının önemini vurgulamak, dini müzik alanında yapılan
çalıĢmaların geliĢimine ve yaygınlaĢmasına yardımcı olmak, yapılmakta olanların ise
niteliğinin yükseltilmesine katkıda bulunarak bu alanda çalıĢan bireylerin bilinçli
çalıĢmalar içerisine girmelerini ve müzik eğitimiyle ilgilenenlerin de dini müzik
alanındaki eksikleri fark etmelerini sağlamaktır.
AraĢtırmanın Önemi
Dini müzik alanında yapılan çalıĢmalara bilimsel bir boyut kazandırması, oldukça az
araĢtırmanın yapıldığı bir alana bilimsel ve eğitime yönelik bir yaklaĢım göstermesi,bu
alanda hizmet veren din adamlarının sıkıntılarının tespiti ve giderilmesi açılarından bu
araĢtırma son derece büyük bir önem taĢımaktadır.
Sayıltılar
Bu araĢtırmada kullanılan yapılandırılmıĢ görüĢme yönteminin, bireylerin samimi
görüĢlerini almak, daha detaylı bilgi edinmek ve baĢka araĢtırmalara da zemin hazırlamak
açılarından veri toplamaya uygun olduğu, verilerin iĢlenmesinde kullanılan tekniklerin
geçerli ve güvenilir olduğu, ön araĢtırmalarda alana yönelik bilgi edinmeyi sağlayan
kaynakların konuyu aydınlatmaya yeterli olduğu, araĢtırmaya
katılarak görüĢlerini
paylaĢan din adamlarının gerekli izinler alındıktan sonra yine kendi istekleri
doğrultusunda samimi görüĢlerini paylaĢtıkları ve soruları içtenlikle cevapladıkları
sayıltılarından hareket edilmiĢtir.
Sınırlılıklar
AraĢtırma, Ankara‘da çeĢitli camilerde din adamlığı görevini sürdüren beĢ din adamı ile,
bu alana yönelik yazılmıĢ kaynaklar ve araĢtırmacıların maddi manevi olanaklarıyla
sınırlandırılmıĢtır.
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AraĢtırmanın Modeli
AraĢtırma, din adamlarının meslekleriyle ilgili çalıĢmaları yürütürken, müzikten ne ölçüde
yararlandıklarını tespit etmek, mesleki çalıĢmalarında müziği kullanırken veya müziğin
alanına giren çalıĢmaları yaparken karĢılaĢtıkları güçlükleri tespit etmek amaçlarına
yönelik olarak bir durum tespiti yapma yolunda betimsel yöntemlere dayalı olarak
yürütülmüĢtür.
AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi
AraĢtırmanın evrenini din adamları, örneklemini ise Ankara‘daki camilerde müezzin ve
imamlık görevini yürüten beĢ din adamı oluĢturmaktadır. Örneklemi oluĢturan din
adamları rastlantısal olarak seçilmiĢtir.
Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması
AraĢtırma, kendileriyle görüĢme yapılan din adamlarının, yapılandırılmıĢ görüĢme
sorularına verdikleri cevapların irdelenmesi ve değerlendirilmesiyle yürütülmüĢtür.
Bulgular
Ankara‘daki camilerde görev yapan, mesleki kıdemleri beĢ ile on üç yıl arasında değiĢen
beĢ din adamıyla yapılan görüĢmelerden elde edilen bulgulara göre,
Din adamlarının dini musiki formlarını tanımalarına ilişkin durumları ve görüşleri
şöyledir:
1.Bir kısmını tanıyorum (en sık kullandıklarımızı ) Bizim için dini musiki formlarını tanımak çok
önemli. Hatta öneminin yüzde yüz olduğuna inanıyorum.
2. Birkaç tanesini biliyorum.Musiki formları doğrudan bizim mesleğimizle alakalı olduğu için
önemliliğine inanıyorum.
3.Belli bir ölçüde biliyorum ve öğrenmenin gerekli olduğunu düĢünüyorum.
4.Tamamına yakınını tanıyorum. Benim için çok önemli
5.Gerekli olduğu kadarını biliyorum ve gerekli olanların tanınması gerektiğini düĢünüyorum.

Bu görüĢlerden anlaĢılacağı üzere din adamları dini müzik formlarını tanımanın çok
önemli olduğunu düĢünmekle beraber bir kısmını ya da çok gerekli olanlarını tanıdıklarını
belirtmiĢlerdir.
Burada belirtilmesi gereken dini müzik formlarını kullanmalarına rağmen yeterli bilgiye
sahip olmamalarının bu müziğin geliĢimine yardımcı olamayacağıdır. Hatta bilmedikleri
bir müziği yanlıĢ seslendirerek zarar vermeleri bile söz konusu olabilir.
Mesleki eğitimleri süresince genel musiki bilgilerini almalarıyla ilgili olarak, din
adamlarının görüşleri şu şekilde olmuştur:
1.Ġmam Hatip Lisesinde aldığımız eğitimde sadece flüt çalmayı ve Do‘ dan Do‘ ya gam yapmayı
öğrendik.Dini musiki üzerine herhangi bir eğitim almadık.Daha sonra Ġlahiyat Fakültesi‘ne
girdiğimde kendi çabamla katıldığım korolarda kısmen musiki eğitimi aldım
diyebilirim.Bilgilerimiz koro Ģefinin bilgileriyle doğru orantılı olarak sınırlı kaldı.
2.Eğitimim süresince musiki eğitimi almadım. Kendi çabamla öğrenmeye çalıĢtım.
3.Lise dönemindeyken haftada bir gün müzik dersimiz vardı. Çok çok az nota bilgim var onun
dıĢında herhangi bir eğitim almadım.
4.Mesleki eğitimimi okuldan ibaret sayarsak hiç eğitim almadım. Daha çok babamdan eğitim aldım
ve güzel sesli hafızları dinledim hep.
5.Hayır almadım. Fakat iyi hocalardan çok dinlerim. Örneğin Hafız Sadettin Kaynak‘ı dinlemeyi
çok severim.
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Görüleceği üzere, din adamları oldukça fazla kullandıklarını belirttikleri ve önemli
buldukları müzik konusunda çok az eğitim aldıklarını belirtmiĢlerdir.Mesleklerini icra
ederken kullandıkları, müzikle ilgili uygulamalar usta çırak iliĢkisine dayanmakta,
kulaktan dolma bilgilerle çalıĢmalarını yürütmektedirler.
Meslek yaşamlarında müzikten faydalanmaları konusundaki görüşlerini;
1.Kesinlikle evet. Bizim iĢimiz musikiyle doğrudan alakalıdır.Bana göre din eğitimi veren
kurumlarda dini müzik ve din dıĢı müzik eğitimi kesinlikle verilmelidir.Musikinin din adamları
açısından önemlilik sırasını Ģöyle özetleyebilirim:Doğru düzgün Kur‘an okuma, Gerekli dini bilgi,
Musiki bilgisi
2.Bilgilerim doğrultusunda faydalanmaya çalıĢıyorum.
3Evet.
4.Tabi ki faydalanıyorum. Musikinin menĢei dindir. Musikinin icra edilmesiyle Allah‘a ulaĢmak
gâye edinilmiĢtir. Hukuk, ilim ve felsefe gibi musiki de dinden doğmuĢtur. Müslümanlıkta musiki,
dini alanda çok önemlidir. En büyük bestekarlar dini alanda, dergâhlarda yetiĢmiĢlerdir. Dini
eserler haricindeki eserlerde bile, incelendiği zaman dini manalar ihtiva eden ifadeler göze çarpar.
Din ve musiki bir bütündür.
5.Evet

Biçiminde aktaran din adamlarının, müziğin dini açıdan önemine inandıkları
görülmektedir.
Din adamlarının müziğe en çok hangi durumlarda ihtiyaç duydukları ve kullandıkları
konusundaki görüşleri şöyledir:
1.Her an ihtiyaç duyuyoruz.Özellikle büyük camilerde din görevlisi olabilmek için açılan sınavlara
girdiğimiz zaman, öğretilmediği halde musiki bilgisi isteniyor.Makamları bilmemek bizim için çok
büyük sıkıntı oluyor.Kur‘an okurken, Mevlit okurken, Ezan okurken ve hemen hemen iĢimizin
tamamında musiki bilgisi gerekli oluyor.Özellikle Ezan‘da ve Mevlit‘ de yetersiz musiki bilgisinin
doğurduğu sonuçları hep beraber görüyoruz.
2.ĠĢimizle ilgili her alanda ihtiyaç duyuyorum .Bilgimiz yeterli olsun veya olmasın musikiden
faydalanmak zorundayız.
3.Mesleğim musikiyle içli dıĢlı olmamı gerektiren bir meslek. Ezan okurken, Kur‘an okurken,
mevlitlerde ve Ģuanda aklıma gelmeyen çoğu yerde musikiye ihtiyaç duyuyorum.
4.ĠĢimle ilgili her alanda ihtiyaç duyuyor ve kullanıyorum.Tek tek saymam epeyce zaman alır.
5.Ġlahilerde, Ezân‘da, Kur‘an-ı Ker‘im okurken ve daha bir çok formda hem dini bilgilerimi hem de
musikiyi kullanıyorum.

Musiki bilgilerini mesleki açıdan yeterli bulmalarıyla ilgili soruya verdikleri cevaplar
şöyledir:
1.Kesinlikle hayır.
2.Yeterli bulmuyorum.
3.Yeterli bulmuyorum.
4.Tam anlamıyla olmasa da yeterli buluyorum. Ama eksiklerim bitmedi.Makamları kulaktan dolma
öğrendim. Hala nazari anlamda eksiklerim var. Örneğin UĢĢak,Rast, Segâh makamında Ezan oku
derseniz bunu yaparım fakat bana bu makamları anlat derseniz sadece seyir yapabilirim anlatamam.
Özellikle büyük Camilerde din görevlisi olabilmek için yeterli musiki bilgisine ulaĢmıĢ olmanız
gerekiyor.
5.Yeterli bulmuyorum. Musikiye eskisi kadar değer verilmiyor. KeĢke biz de Mevlevihanelerde
yetiĢen din adamları( aynı zamanda çok değerli sanatkarlardı ) gibi bilgili olabilseydik. Hem dini
bilgileri hem de musiki bilgileri bizimkilerle kıyaslanamayacak ölçüde büyüktü.
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Din adamlarının musiki bilgilerini, mesleki açıdan yeterli bulmadıkları görülmektedir.Bu
durumun,
din adamlarının müzik eğitimlerini geliĢtirmek amacıyla hizmet içi
seminerlerin verilmesini gerektirdiği düĢünülmektedir.
Meslek yaşamlarında müziği kullanırken çeşitli sıkıntılarla karşılaşmalarıyla ilgili olarak
sorulan soruya verdikleri cevaplar yer almaktadır.
1.Evet oldukça fazla
2.Evet.Aslında sıkıntı musikiyi kullanmakta değil, yetersiz musiki bilgisini kullanmaya
çalıĢmakta.
3.Evet.
4.Sıkıntım var diyemem. Ama kendimi sürekli yetiĢtirme çabasında ve hevesindeyim.
5.ġimdilik sorun olabilecek bir olayla karĢılaĢmadım.

Din adamlarından üçü sıkıntı ile karĢılaĢtıklarını belirtirken, müzik eğitimini kendi
çabalarıyla geliĢtiren bir din adamı sıkıntı çekmemekle birlikte kendisini de geliĢtirme
isteğini dile getirmektedir.
Bununla birlikte,en sık karşılaştıkları sıkıntıların neler olduğu konusunda,
1.Bana adımı sorduklarında nasıl kendimden emin cevap verebiliyorsam musiki açısından da
aynı Ģekilde kendimden emin olabilmek isterdim. Özellikle Ezan‘da ve Mevlit de yetersiz
musiki bilgisinin doğurduğu sonuçları hep beraber görüyoruz.Ezandaki makam müezzinin
musiki kabiliyetiyle doğru orantılıdır.Musiki bilgisi ne kadar sağlamsa o kadar güzel ezan
okur.Müezzin ezanı bitirdiğinde namazı kıldıran hoca Kameti, Ezanın bittiği makamdan alıp
okumalıdır.Eğer kendi çabanızla musiki eğitimi almadıysanız bunları yapabilmek imkansız.
2.Yetersiz musiki bilgisiyle görev yapmaya çalıĢtığınız zaman yaptıklarınız taklitten öteye
gidemiyor.Musiki bilgisi olmazsa sadece yapılmıĢ olanları dinler ve taklit edersiniz.
3.Aslında bu sorunun yanıtını uzun uzun konuĢmak gerekir.Eksik musiki bilgisi bu alanda
görev yapan insanlar için olduğu yerde saymalarına sebep oluyor.Sadece dinleyerek taklit
ediyorsun.üstelik taklit ettiğin kimsenin de doğru icra ettiğinden emin olmayarak.
4.Bu alanda iyiyim diyebilmek için özgün olmak gerekir. Bu da öncelikle yeterli dini bilgi
sonrada musiki bilgisinden geçer.
5.
-

Biçiminde açıklama yaptıkları görülmüştür.Bu açıklamalar, müziğin din adamlarının
mesleki yaşamlarında çok büyük bir önemi olduğunu ve yaptıkları işi daha verimli ve etkili
yapabilmelerinde müziğin yerinin çok büyük olduğunu göstermektedir.
Hizmet öncesi eğitim sırasında (lise, yüksek okul,fakülte) müzik eğitimi verilmesini gerekli
bulmalarına ilişkin verdikleri cevaplar şöyledir.
1.KeĢke Türk Müziği konservatuvarlarında verilen eğitimin en azından bir kısmı eğitimimiz
sırasında bizlere de verilebilseydi.Musiki eğitimi olmadığı sürece bilgisi yetersiz din
adamlarının verdikleriyle maalesef yetinmek zorunda kalacaktır milletimiz.
2.KeĢke bu iĢin önemi anlaĢılsa ve musiki dersi zorunlu kılınsa.
3.Bu çok önemli bir mevzu.Bana göre din adam yetiĢtiren kurumlarda musiki dersi zorunlu
olmalı.Hatta Türk müziği konservatuvarlarında verilen eğitimin en azından bir kısmı
öğretilmeli.
4.Evet. Musiki tasavvuf musikisi dersi zorunlu olarak okutulmalıdır.
5.Evet. Dini musiki dersi müfredata zorunlu ders olarak konulmalı.

―Meslek yaşamınızda musiki konusunda eğitim alma ihtiyacı duydunuz mu/duyuyor
musunuz?‖sorusuna verilen cevaplar:
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1.Her zaman duydum ve duyuyorum.
2.Okul eğitimim süresince böyle bir ihtiyaç hiç hissetmedim.Çünkü meslek yaĢantımız
açısından musikinin önemini bilmiyordum. Göreve baĢladıktan sonra eksiklerimi fark ettim ve
kendi kendimi eğitmeye çalıĢıyorum.
3.Öğrencilik yıllarımda bu soruyu sormuĢ olsaydınız cevabım ihtiyaç duymuyorum olurdu.
Fakat meslek hayatına atıldıktan sonra bu konunun önemini anladım. KeĢke daha bilinçli bir
eğitim alıp üzerine kendi çabamla daha fazlasını ekleyebilseydim.
4.Duyuyorum. Kendimi geliĢtirebilmek için hala çok dinliyor ve okuyorum.
5.Dini bilgilerimin yanı sıra musiki bilgilerimden de emin olabilmek isterdim.

Bu soruya verilen cevaplardan, okul eğitimi sırasında verilen müzik bilgilerinin ve
konunun öneminin yeterince ele alınamadığı yönündedir.
TartıĢma Ve Sonuçlar
1.GörüĢme sorularıyla düĢüncelerine baĢvurulan din adamlarının, mesleki eğitimlerinde
müzik eğitiminin çok az yer aldığı, çok etkili bir müzik eğitimi almalarının ise oldukça
gerekli olduğu, bu eğitimi bazılarının kendi çabalarıyla almaya çalıĢtıkları ama bunun
yeterli olmadığı, çok ciddi bir eğitime ihtiyaç duydukları anlaĢılmıĢtır.
2.Mesleki görevlerini yürütürlerken müzikten faydalanmakta oldukları, dini müzik
formlarını tanımalarının gerekli olduğu, müziğe oldukça sık ihtiyaç duydukları sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
3.Mesleki görevleri esnasında müziği kullanırken, yeterli müzik bilgilerinin olmaması,
dini müzik bilgilerini dinleme yoluyla elde ettikleri ve ciddi bir eğitim almadıkları için
zaman zaman çeĢitli sıkıntılarla karĢılaĢtıkları, sıkıntılarla karĢılaĢmamıĢ olsalar bile
kendilerinden de çok emin olamadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır.
4.Meslekleriyle ilgili uygulamalar açısından müzik eğitimine ihtiyaç duydukları, hizmet
içi eğitim ya da farklı çalıĢmalar yoluyla bu eksiklerinin giderilmesinin gerekli olduğu
öğrenilmiĢtir.
Din kültürün önemli bir öğesidir.Tarih boyunca toplumların geliĢmeleri incelendiğinde,
çeĢitli olaylar karĢısında göstermiĢ oldukları davranıĢları gözden geçirildiğinde, müziğin
insanların ruhuna hoĢgörü, erdemlilik vb. kazandırdığı, müzikten uzaklaĢan dinlerin
hoĢgörü, affedicilik ve merhametten uzaklaĢtıkları, Yaradanı‘nı hatırlatan vicdani
yönlerinin zayıfladığı görülmektedir.HoĢgörü affedicilik ve vicdan kavramlarından
yoksun dinlerin ise, dine dayandırdıkları çeĢitli baskılar yoluyla toplumu geriye
götürdüğü görülmüĢtür.
Erol Sayan bir makalesinde ―müzik bütün yönleriyle metodize edilmesi gereken bir bilim
dalıdır‖ der. ―Hocam böyle öğretti‖ düĢüncesinin ise öğrenciye aktarılamayacağı
görüĢündedir. En dikkate değer görüĢü ise değiĢimin hocayla baĢlayıp öğrenciyle
canlılığını sürdürdüğü düĢüncesidir.(Sayan,2003:74) Hocalık vasfı bizim kültürümüzde
eğitimcilik ve öğreticilik vasfıdır. Kökeni çok eskilere dayanmaktadır.Bir dönem gerici ve
yobaz insanları nitelemiĢ olması sözcüğü kirletmeyeceği gibi, hocalık yapan her bireyin
gerici olacağı anlamını da çıkarmaz.Zaten sözcüğün kullanımdan kalkmamasının,
üniversitelerde görev yapan eğitimcilere böyle hitap edilmesinden anlaĢılabilir. Yapılması
gereken Ģey, ―Hoca‖ vasfı taĢıyacak bireylerin doğru bilgilerle yetiĢtirilmesidir.
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Dini gerekçelerle müziğin değerini azaltmaya çalıĢanlara, bu bilim ve sanat dalının
değerini en güzel anlatacağı düĢünülen kiĢiler müzik eğitimcileri ve din adamlarıdır.Bazı
konular müzik adamlarınca ele alındığında değeri daha iyi anlaĢılacakken, bazı konuların
da farklı disiplinlerde görev yapanlarca dile getirilmeleri konuların daha iyi anlaĢılmasını
ve disiplinler arası ve bütüncül bir etkileĢimle ilerlemeyi sağlayacak, sonuçta Türk kültür
yaĢamı geliĢecek, müzik kültürümüz çok daha geniĢ bir bakıĢ açısı kazanacaktır.Örneğin,
makam, çalgı,biçim gibi müzikle ilgili alanlarda müzik adamlarının çalıĢmaları önemli ve
dikkate değer iken, dinin müziğe verdiği önemi ele alacak ve üzerinde çalıĢmalar yapacak
olanlar din adamlarıdır.
Bu değerlendirmeler çerçevesinde, müzik eğitimcilerinin son derece önemli bir görevinin
de dini müzik alanında, din ile ilgili görevleri olan bireylere, gerçekten iyi bir eğitimin
verilmesi olduğu, bu alana yönelik, gerek planlama, gerekse uygulamalara dönük
çalıĢmaların araĢtırmalara dayalı olarak yapılması ve hayata geçirilmesinin gerektiği
anlaĢılmaktadır.Din ve müzikle ilgili araĢtırmaların, sadece eğitim açısından değil,
sosyolojik ve psikolojik açılardan da ele alınması, örneğin müzik eğitimi alan ve almayan
din adamlarının davranıĢ biçimlerinin irdelenmesi buna benzer daha bir çok konuda din ve
müzik iliĢkilerinin ele alınması toplumsal düzenimizin oluĢumunda ve toplumsal
davranıĢlarımızın geliĢiminde ele alınması ve araĢtırma yapılması gereken önemli konular
olarak ortaya çıkmaktadır.
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OSMANLI‟DA MÜZĠK EĞĠTĠMĠ
Erhan ÖZDEN, Marmara Üniversitesi
Hikmet TOKER, Marmara Üniversitesi
Tebliğimize baĢlamadan önce sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese
teĢekkür eder ayrıca değerli katılımcılara saygılar sunarım. Türk Müziği‘nin eğitim tarihi
hakkında yapılan bu çalıĢmada Enderun, Mehter, Mızıkayı Hümayun, Mevlevihaneler ve
Tanzimat sonrası açılan müzik okullarında verilen derslerin içerikleri ve uygulanan
öğretim metotlarından bahsedilmektedir. Ayrıca Türk Müziği eğitiminin en eski uygulanıĢ
Ģekli olan MeĢk sistemi üzerinde durulmaktadır.
GĠRĠġ
Osmanlı Ġmparatorluğu tarih boyunca sanatın tüm dallarıyla ilgilenmiĢ ve bu alanlarda
oluĢturduğu akımlarla, gerek doğudaki gerekse batıdaki pek çok medeniyeti etkilemeyi
baĢarmıĢtır. Doğu ve batı arasında bir köprü olması her iki kültürün etkileĢiminde rol
oynamasını sağlamıĢtır. Kökeni Orta Asya‘ya kadar uzanan müzik kültürü ise bu
etkileĢimlerde hem besleyici bir kaynak hem de kendini zenginleĢtiren bir unsur olmuĢtur.
Anadolu‘nun fethiyle beraber baĢlayan sosyal hayattaki yerleĢik düzenin, Türkleri
eskisinden daha zengin bir sanat ve kültür hayatının içine çektiği görülmektedir. Osmanlı
Devleti‘nin kurulmasından sonra ise bu kültür-sanat hayatı adeta bir kimlik kazanmıĢtır.
Bu durum dünya sanat literatürüne ―Osmanlı Sanatı‖ ifadesini kazandırmıĢtır. Tabii doğal
olarak ―Osmanlı Müziği‖ni de.
Ġmparatorluk sınırlarında yaĢayan her milletten insanı etkilemeyi baĢaran müzik anlayıĢı,
birçok azınlık bestekâr ve müzik adamının da yetiĢmesini sağlamıĢtır. Batıda Doğu Roma,
güneyde Arap Yarımadası ve anavatan Orta Asya‘dan gelen müzikal etkilenmeler, icra
edilen melodileri ve makamsal yapıyı da oldukça zenginleĢtirmiĢtir. Bu zenginlik doğal
olarak bir eğitim anlayıĢını da beraberinde getirmiĢ, makamsal yapı, usûl anlayıĢı,
hanende eğitimi, sazende eğitimi, güfte-vezin gibi konular bu eğitimin temelini
oluĢturmuĢtur. Eğitim anlayıĢı zamanla daha geniĢ bir perspektif çizerek her kesime hitap
etmeye baĢlamıĢtır. Özellikle saray ve çevresinin verdiği destek müzik eğitimini kurumsal
düzeye taĢıyarak birçok eğitim kurumunun açılmasını sağlamıĢtır. Bunlar arasında; askeri
müzik icra ve eğitiminin yapıldığı Mehterhaneler, halka müzik eğitimi Mevlevihaneler,
sarayda bulunanlara hizmet eden Enderûn, Mûsıkî Esnaf Loncaları, pek çok özel
MeĢkhane ve Tanzimat‘tan sonra açılmaya baĢlayan müzik okulları bulunmaktadır.
Eğitim kurumlarının yaygınlaĢmasıyla beraber müzik eğitiminin Anadolu‘ya da yayıldığı
görülmektedir. Ġstanbul‘un dıĢındaki pek çok Ģehirde açılan mevlevihaneler bu görevi bir
nebze olsun üstlenmiĢlerdir.
ENDERUN‟DA MÜZĠK EĞĠTĠMĠ
Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun üst düzey devlet görevlileri, sanatkârlar ve bilim adamlarının
yetiĢtiği Enderun mektebinin teĢkilatlanma süreci II. Murat devrinde baĢlamıĢtır. Sarayda
bulunan en mühim teĢkilat olması sebebi ile Enderunlulara saraylı denildiği halde
herhangi bir saray mensubuna Enderunlu denilmezdi. (Baykal, 1953). Öğrencilerin çağın
en ileri eğitim teknikleri ile bilimin her alanında geliĢmeleri sağlanırdı. Verilen dersler
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arasında Musiki‘nin yanı sıra Hukuk, Tarih, Matematik, Aritmetik, Geometri, Mimari,
Arapça, Farsça, Türkçe ve Ġslami Bilimler bulunmaktaydı. (Miller, 1941). Cem Behar
(2010) Osmanlı sarayındaki musiki ve çalgı derslerinin 16. y.y‘ın ortalarından itibaren
verilmeye baĢlandığını (s.127) belirtmektedir. Ancak baĢka bir kaynakta Sultan II. Murad
Han (1421-1451) devrinde Bursa ve Edirne saraylarında da değerli musiki bilginlerinin
yetiĢtiği ifade edilmektedir. (UzunçarĢılı, 1977). Ġstanbul‘un fethinden sonra yönetim
merkezi Topkapı Saray‘ı olmuĢ ve musiki çalıĢmaları burada devam etmiĢtir. Fatih Sultan
Mehmet Han ile baĢlayan geliĢme sürecinden Enderun mektebi de nasibini almıĢ ve ilim
tahsili parlak bir sürece girmiĢtir. (Akkutay, 1984)
Enderun öğrencileri kabiliyetleri doğrultusunda farklı sınıflara ayrılmıĢ, her sınıf
öğrencilerin ikamet ettikleri odaların adı ile anılmıĢtır. Bu odalar Ģunlardır: 1-Büyük Oda,
2- Küçük Oda, 3-Doğancılar KoğuĢu, 4-Seferli koğuĢu, 5-Kiler Odası, 6-Hazine Odası, 7Has Oda. (Akdeniz, 2003).
Müzik Eğitiminin verildiği oda Seferli KoğuĢu idi. Bu oda kurulana (1635) kadar dersler
büyük ve küçük oda da yapılmakta idi. (Akkutay, s. 90). Bu odanın mensupları saraya
alınan devĢirme çocukların müziğe kabiliyetli olanlarından seçilirdi. Dersler hazine ve has
odalı musikiĢinas Enderunlular tarafından verildiği gibi saray dıĢından tutulan maaĢlı
öğretmenler de bulunmaktaydı (Ġstanbul‘daki en usta hanende ve sazendeler arasından
seçilirlerdi). Bu öğretmenlere yevmiye karĢılığı ücret verilmez maaĢ karĢılığında
çalıĢtırılırlardı. MaaĢlar makbuz karĢılığında ödenirdi. Tanbur hocası Yehudi‘ye vazifesi
karĢılığında yapılan bin iki yüz akçelik ödemeyi gösteren aĢağıdaki makbuz buna örnek
olarak gösterilebilir:
Becihet-i
Vazife-i Tanbûrî Yehûdî an-muallimân-ı Enderûn-ı Hümâyûn berây-ı şehr-i Za. sene 1094
în kadar meblağ an-Hazine-i Âmire dâde-fermûde ez-ân sebeb an-cânib-i Muhasebe-i
Evvel tezkire-i Hazine-nüvişte ber-mûceb-i arzuhâl-i hod ve bâ-fermân-ı âlî.
Yalnız bin iki yüz akçedir.
Tahriren fî 29 Za. Sene 1094 [19 Kasım 1683] (BOA, 1012).
DıĢarıdan tutulan hocalar sürekli sarayda ikamet etmezler sadece derslerinin olduğu
günlerde gelirlerdi. Derslere Seferli koğuĢunda bulunan meĢkhanede haftanın belirli
günlerinde saat dokuz civarında baĢlanırdı. Öğlene kadar Türk Müziği nazariyat ve
repertuarı öğlenden akĢam saatlerine kadar, rakkaslar ve mukallitler (dansçılar ve
soytarılar), akĢam vakitlerinde ise mehter takımı eğitim görürdü. MekĢhânenin fiziki
yapısı müzik eğitiminin gerektirdiği Ģekilde düzenlenmiĢ ve içeride bulunan araçgereçlerde bu duruma uygun olarak ayarlanmıĢtı. (Miller, 1941). Uzun yıllar sarayda
hizmet etmiĢ olan Leh asıllı Ali Uki Bey (Albert Bobousky) dersin iĢleniĢ Ģeklini Ģu
Ģekilde anlatmaktadır:
―Mûsikî içoğlanları odalarından çıkarlar ve üstatlarının karşısında yerlerini alırlar.
Sonra da kimi zaman sırayla kimi zaman hep birden tek sesli müziklerini çalışırlar.‖
(Berktay, 2002).
Tarihi vesikalar incelendiğinde Enderun‘da enstruman, ses eğitimi ve dans derslerinin
aynı anda verildiği sonucuna ulaĢılmaktadır. Daha önce Ġsmail Hakkı Uzun ÇarĢılı
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tarafından da yayınlanmıĢ olan 1090 (1679 ) ve 1094 (1683) tarihli bazı arĢiv
vesikalarında Ģu hocaların enderunda hizmet ettikleri görülmektedir: Tanbur Muallimi
Yahudi, Tanbur Muallimi Haiko Yahudi (BOA, 13-1002), Keman Hocası Hasan Çelebi
(BOA, 13-1328), Hanende Sehurizade Mustafa Çelebi (BOA, 13-1331), Çöğürcü Ama
Ahmet Çelebi (BOA, 13-1332), Musikârî Ġbrâhim Çelebi (BOA, 13-1333), Tanbur
Muallimi Angeli (BOA, 7-692), Tanbur Muallimi Halifer Yahudi (BOA, 8-794), Musiki
Muallimi Ġbrahim. (BOA, 11-1084).
MEHTERHANE‟DE MÜZĠK EĞĠTĠMĠ
SavaĢlardaki psiklojik etkisinden dolayı, her ulus, askeri bir müzik disiplinine sahip
olmak istemiĢtir.
Tarihte birçok örneği görülen bu müzik türünün en önemli
örneklerinden biri Mehter‘dir. Tarihi orta Asya‘daki Türk boylarına kadar uzanmasına
karĢın teĢkilatlanma süreci Osman Gazi ile beraber baĢlamıĢtır. Selçuklu Sultanı
Aleaddin‘nin Osman Gazi‘ye hakimiyet ifadesi olarak gönderdiği tabl, alem, tuğ ve
nakkare‗den oluĢan takım Osmanlı‘daki ilk mehter takımıdır. (Türkmen, 2007). Mehter
teĢkilatının geliĢmesi Fatih Sultan Mehmet döneminde baĢlamıĢtır. Bu dönemde
Demirkapı‘da Nevbethane kurulmuĢ ayrıca Eyüp, KasımpaĢa, Galata, Tophane, BeĢiktaĢ,
Rumeli Hisarı, Yeniköy, Beykoz, Anadoluhisarı, Üsküdar ve Yedikule‘de günde üç defa
nevbet çalınmıĢtır. (Özcan, 1993). Bu Ģekilde mehter sadece savaĢ durumlarında icra
edilmekle kalmayıp aynı zamanda halka devamlı olarak bir nevi konser vermiĢtir.
Mehterlerin bulunduğu binalara mehterhane denilmekteydi. Mehterhaneler, içinde
meĢkhane, koğuĢ, yemekhane gibi birçok binayı barındıran büyük kıĢlalardan
oluĢmaktaydı. Müzik eğitimi de yine bu kıĢlalarda bulunan meĢkhanelerde verilmekte idi.
Mehter icracıları, görevliler ve öğrenciler bu kıĢlalarda barınırlardı. Ġcracılar bölüklere
ayrılır her bölük çaldıkları çalgının adı ile anılırdı. Nefirzenler bölüğü, Alemdarlar
Bölüğü, Zurnazenler Bölüğü gibi. Bu bölüklerden biride öğrenciler bölüğü idi. Fatih
dönemine ait Alem Mehterlerinin isim listesini veren bir belgede öğrenciler bölüğü elli iki
kiĢi olarak gösterilmiĢ ve isimleri verilmiĢtir. (BOA, 9623).
DevĢirmelerden oluĢan öğrencilerin eğitimlerine ritim ile baĢlanırdı. Daha sonra çeĢitli
bölüklere ayrılırlar ve eğitimleri bu bölüklerin gerektirdiği Ģekilde uygulanırdı. Bu
bölükler Ģöyledir: Zurna çalanların oluĢturduğu bölük, boru, nakkare, zil, davul ve kös
bölüğü. (TezbaĢarır, 1975). Ali Ufki Topkapı Sarayı‘nda bulunan Mehteran‘ın talimini Ģu
Ģekilde anlatmaktadır;
―Akşam üstü odaya savaş veya sefer Mûsikîsi (mehterhane) hocaları gelir; onlar da
derslerini verirler; çalgıları trompet, fifre, davul ve zil türlerinden oluşur ve sadece
olağan üstü rahatsız edici bir ses çıkarmaya yarar. (Berktay, 2002).
Ritim unsuru çok önemli olduğundan öğrencilere önce mehter düdüğü ile ritm ve senkron
çalıĢmaları yaptırılır sonra kabiliyetleri doğrultusunda diğer enstruman bölüklerine
kaydırılırdı. Örneğin Fırat BoztaĢ (2009) 1566 yılına ait Mehteran- Alem-i Mevacip
defterinde zurnacılar bölüğünde sekiz zurna öğrencisinin ismini tespit etmiĢtir. Aynı
çalıĢmada yazar öğrencilerin bir ila dokuz akçe arasında ücret aldığını belirtmektedir. (s.
52).
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Ġstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan 1184 numaralı Halis Efe‘ye ait mecmuada
(Usülat-ı Mehteran-ı Alem) uygulanan usül ve formlar (makamlar çok çeĢitlidir) Ģu
Ģekilde verilmektedir.
Usüller: Çenber, Küçük ve Büyük Hafif, Sakil, Devr-i Hindi, Sofyan, Semai, Çeng-i
Harbi. Formlar: Türkü, ġarkı, NakıĢ, Murabba. (ÇalıĢkan, 2001).
Mehterhanenin müzik eğitiminden mehterbaĢı sorumlu idi. Öğrencilerin
yetiĢtirilmesinden repertuar seçimine kadar birçok konuda kararı o vermekte idi. Yani bir
nevi orkestra Ģefi idi. (Kanca, 2010). Ayrıca her bölüğün eğitiminden o bölüğün baĢında
bulunan nefer mehter baĢına karĢı sorumluydu. Bu bize göstermektedir ki Mehterde de
tıpkı Enderun‘da olduğu gibi branĢ eğitimi ön plandaydı. Bu eğitimle birlikte toplu olarak
yapılan icralarda da öğrencilerin eĢlik kabiliyetleri geliĢmekteydi.
MEVLEVĠHANELERDE MÜZĠK EĞĠTĠMĠ
Mevlevilik ve Mevlevihaneler yedi asır boyunca Türk fikir ve sanat hayatını doğrudan
etkilemiĢ, özellikle kurumlaĢmaya baĢladığı 14. y.y.‘dan itibaren Osmanlı müziğinin
beslendiği en önemli kaynaklardan biri olmuĢtur. Bu tarikat diğer tarikatlardan farklı
olarak kendini dini temayüllerin yanı sıra felsefi ve mistik bir Ģekilde ifade etmiĢtir. Bu da
dünya çapında ün yapmasını sağlamıĢ ve birçok yabancı araĢtırmacının ilgisini çekmiĢtir.
BaĢta Konya olmak üzere yurdun dört bir yanında bulunan mevlevihaneler her yıl yerli
yabancı binlerce kiĢi tarafından ziyaret edilmektedir. Walter Feldman yazdığı bir
makalede Mısır Piramitleri, Atina‘daki Akropolis ve Osmanlı dönemi
mevlevihanelerininin 17, 18 ve 19. yüzyıllarda dünyanın önemli turistik yerleri arasında
olduklarını ifade etmiĢtir. BaĢta Pierro Dela Valle (17. y.y baĢı), Lady Mary Wortley
Montagu (18. y.y. baĢı) ve Carsten Niebuhr (18. y.y. sonu) gibi dönemin Avrupalı
entelektüelleri ziyaretlerini kaleme almıĢ ve ayrıca tuallerine yansıtmıĢlardır. Modern batı
dünyasının Ortadoğu kültürüyle ilgili olarak sahip olduğu en önemli bilgilerden biri
Mevlâna ve felsefesidir. Rumi‘nin Ģiirleri günümüz Avrupasında pek çok dile çevrilerek
okunmakta ve A.B.D ‗de en çok satan kitaplar arasında yer almaktadır. (Feldman, 2010).
Bu ilginin temelinde Mevlâna‘nın öğretilerinin yanı sıra Ģüphesiz sema ve musıki
yatmaktadır. Mevlevi mukabelesinin cazibe noktası ise sema ve musikidir. Mevlâna‘nın
Divan-ı Kebir‘inden alınan Ģu mısralar bunu çok güzel açıklamaktadır.
―İki telli, üç telli sazlarla her gün canınızı besleyin gitsin‖ (Mevlâna, Divan-ı Kebir, VI).
―Rebabın şu dosdoğru sesi ister Türk olsun ister Rum ülkesinden, ister Arap, aşıksa onun
dilincedir, onun dilidir.‖(Mevlâna, IV).
Onaltıncı yüzyıla kadar sema esnasında icra edilen müzik dönemin hanende ve
sazendelerinden oluĢan heyet tarafından yapılmaktaydı. Çalınan eserler daha çok anonim
eserlerdi. Ayin seremonisi XIX. y.y.‘da Ģekillenmeye baĢlanmıĢ ilk Ayin-i ġerif ise yine
aynı dönemde bestelenmiĢtir. (Gölpınarlı, 1983). Osmanlı‘nın kuruluĢundan itibaren
açılmaya baĢlanan mevlevihanelerde, mevleviliğin adap ve erkânının yanı sıra ciddi bir
müzik eğitimi verilmekteydi. Ġcra edilen müzik teorik ve uygulamalı olarak anlatılmakta,
yetiĢtirilecek öğrenciler ise müziğe kabiliyetli derviĢler arasından seçilmekteydi. MeĢk
sisteminin benimsendiği öğretim metodu hoca merkezliydi ve tekrara dayalı bir süreci
izlemekteydi. Her öğrenci kendi hocasının tavrını kazanmakta, böylece devamlılık
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sağlanmakta idi. Müzik eğitimi mevlevihanelerin hücre adı verilen sınıflarında ve
mukabelelerin yapıldığı semahanede veriliyordu. (BaĢer, 2006). Ayrıca Rauf Yekta Bey
―Esatiz-i Elhan‖ adlı eserinde meĢk ve derslerin havanın güzel olduğu yaz aylarında açık
havada ve kahvehanelerde yapıldığını da belirtmektedir. (Yekta, 1900).
Mevlevihanelerde klâsik eğitim ve terbiye metotlarının hemen hepsi uygulanmaktaydı.
Eğitim programı öğrencilerin ve hocanın alaka, temayül ve becerilerine göre
belirlenmekteydi. Sınav, ceza, mükafat ve unvan gibi unsurlar bu programın bir
parçasıydılar. DerviĢler birikimlerine göre belirli kademelere ayrılır ve kendi branĢlarında
eğitimlerine devam ederlerdi. (Yöndemli, 2007). Bu branĢlar ise hanende ve sazende
grupları içerisinde sınıflandırılarak yeterli seviyeye ulaĢan öğrenciler mutrıb heyetine
katılırlardı. BaĢlangıçta sadece kudüm, rebab ve neyden oluĢan saz takımına XVII.
y.y.‘dan itibaren ud, keman, kanun, santur, tanbur, kemençe, girift hatta zamanla piyano
ve viyolonselde katılmıĢtır. Ancak piyano ve viyolonsel sadece birkaç mukabelede
kullanılmıĢtır. (Gölpınarlı, 1983). Öğretmenlerin maaĢları mevlevihanenin bağlı olduğu
vakıf tarafından ödenmekteydi. Görevi herhangi bir nedenle biten öğretmenin yerine
uygun görülen baĢka bir öğretmen gelmekte idi. AĢağıda vefat eden bir dairezenin yerine
baĢka bir dairezenin alınma isteğini gösteren resmi bir evrak verilmektedir.
Devletlu inayetlu semahatlu efendim sultanım;
Hazretlerinin hâk-i pây-ı şeriflerine rûy-ı ubûdiyyet- malide ve cebini rıkkiyet fersude
kılındıktan sonra maruz-ı dirîne oldur ki mahmiye-i Konya‘da asude makbul-ı barigâhda
kayyumî H. Mevlâna Celaleddin-i Rûmî kuddise sirrahül- azîzin âsitane-i şerifeleri
evkâfı mahsulünden almak üzere yevmî dört akçe vazife ile hânende ve yevmi iki akçe
vazife ile dâire-zen olan Derviş Mehmet ibn-i Derviş Hasan fevt olup yeri hâli ve
cihetleri mahlule ve hıdmeti mu‘attal almakla yeri iş bu baisi rakrak derviş Mustafa
Mevlevi kulları her vechile mahall ve müstehak ve enseb ve elyak olmağın kendüye tevcih
olunup yerine müceddeden berat-ı alîşan sadaka buyrulmak ricasına arz-ı şerifleri ihsân
buyurulmak babında ol ki vaki-i haldir. Paye-i seriri a‘lâya ilam ve inhâ olundu baki
emr u ferman der-i adaleti ünvanındır. Hurrire fil-yevmi‘l- hâmis min şehr-i zilkadeti‘şşerife lisene seb‘a ve işrin ve mi‘ete ve elf.
Bende-i Bayram ibn-i Hazret-i Mevlâna
el- müvellâ li‘l-vakfı Ağrıboz Hâlâ

5 Zilkâde 112 (BOA,76-3770).

Safiyuddin Urmevi‘den intikal eden ses sistemi esasları ve nazariyatının temel alındığı
Türk Müziği eğitiminde, mevlevi dedelerinin yaptığı çeĢitli nazariyat kitapları da eğitim
tarihi açısından önemli kaynaklardır. Bu çalıĢmaların baĢlıcaları Abdülbaki Nasır Dede
(Aksu, 1998), Nayi Osman Dede (Erguner, 1991), Celalettin Dede, Ataullah Dede ve
Hüseyin Fahrettin Dede (Rauf Yekta ve Suphi Ezgi‘nin tamamladığı çalıĢmalar)
tarafından yapılmıĢtır. Daha sonra Rauf Yekta, Suphi Ezgi ve daha pek çok müzikoloğun
yaptığı çalıĢmaların temeli bu eserlerle atılmıĢtır. Türk Müziği‘nin üzerinde mevleviliğin
büyük etkisi bulunmaktadır. Osmanlı dönemindeki en önemli bestekâr ve müzik
adamlarının çoğu mevlevihanelerde yetiĢmiĢlerdir. Ġstanbul Üniversitesi tarafından
yaptırılan Mevlevi ayinleri neĢriyatının önsözünde Rauf Yekta Bey (Ġstanbul
Konservatuarı Tasnif ve Tesbit Heyeti Reisi) Ģu ifadeleri kullanmaktadır;
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―Türk Musikisi‘nin mükemmel bir tarihi yazıldığında görülecektir ki en meşhur Türk
bestekârlarının hepsi mevlevidirler. Bu üstatlar musiki sahasındaki zeka ve dehalarının en
büyük kısmını Mevlevi ayinleri bestelemeye sarf etmişlerdir.‖ (Yöndemli, 2007)
MIZIKAYI HÜMAYÜN‟DA MÜZĠK EĞĠTĠMĠ
III. Selim‘in Yeniçeri ocağından ayrı olarak kurduğu askeri birliğin eğitimi için
Fransa‘dan getirttiği subaylar, bu birliğe bir boru takımı dahil etmiĢlerdir. Askeri müzik
tarihimizin batı tarzında ilk mızıka oluĢturma giriĢimi olarak bu takımın kurulması
gösterilebilir. (Sevengil, 1970). Ancak bu giriĢim sadece birlik içerisinde sınırlı kalmıĢ,
ordu ve devlet teĢkilatının geneline yayılamamıĢtır. II. Mahmut döneminde Yeniçeri
Ocağı‘nın kaldırılmasının ardından (1826) yerine kurulan ordu için yeni bir askeri müzik
bölüğüne ihtiyaç duyulmuĢ ve Mızıkayı Hümayün kurulmuĢtur. ÇalıĢmalara 1827 yılında
baĢlanmıĢ, müzisyen ihtiyacını karĢılamak amacı ile Enderun‘dan yetenekli gençler
seçilerek batı çalgıları öğretilmeye baĢlanmıĢtır. Bu eğitim önce Türk hocalar tarafından
verilmeye çalıĢılmıĢ ancak müspet sonuçlar alınamaması üzerine bandonun eğitmenlik ve
Ģeflik görevine Fransız Mösyö Mangeul getirilmiĢtir. Mangeul baĢarılı olamayınca yerine
Ġtalyan Guiseppe Donizetti tayin edilmiĢtir (1828). Ġtalyan bestekârın göreve baĢlaması ile
Mızıkayı Hümayün‘da ilk ciddi eğitim faaliyeti de baĢlamıĢtır. Donizetti ilk olarak
bandoyu oluĢturan müzisyenlerin çoğunun bildiği Hamparsum notasını öğrendi. Ardından
bu nota sitemindeki seslerin batı müziğindeki karĢılıklarını gösteren bir çizelge hazırladı.
Portenin öğretilmesinin ardından bu çizelge yardımı ile öğrencilerine batı müziği nota
sitemini öğretti. Bu sistem günümüzde kullanılan batı müziği nota sisteminin ülkemizdeki
ilk uygulamasıdır. Ardından enstruman icrası ile ilgili problemleri çözme yoluna gitti ve
icraya dayalı bir eğitim sitemi geliĢtirdi. PadiĢahın önüne en kısa zamanda icra kabiliyeti
geliĢmiĢ bir bando ile çıkma isteği, eğitim sistemini bu yönde Ģekillendirmesine sebep
oldu. Eğitim, nota öğretimi ve basitleĢtirilmiĢ Ġtalyan armonisi eğitimi ile sınırlı kaldı,
yirminci yüzyılın baĢlarına kadar bu durum böyle devam etti. (Gazimihal, 1955). Zamanla
öğretim kadrosuna yerli ve yabancı öğretmenler eklenerek Mızıkayı Hümayündaki eğitim
faaliyetine devam edildi. Yurt dıĢından gelen musiki üstatları ve Musika‘dan yetiĢen
öğretmenler çalgı eğitimi vermeye devam etti. Eğitim faaliyeti ilk kurulduğu yıllarda Ģu
anda Ġstanbul Teknik Üniversitesine ait olan TaĢkıĢla binasında yapılmakta idi, ardından
bu faaliyete Çırağan Sarayı müĢtemilatında bulunan Musika binasında devam edildi.
Eğitim süresince öğrencilere müzik derslerinin yanı sıra farklı konularda derslerde
anlatılmaktaydı. Bunlar Fransızca, Farsça, Yazı ve Arapça‘ydı. Osmanlı arĢivi Hazine-i
Hassa Defterleri 00542 numarada kayıtlı Musika-i Hümayun maaĢ defterindeki bazı
öğretmenlerin isimleri Ģunlardır: Kuatel PaĢa( Guatelli PaĢa): Mir Liva (Muallim-i Evvel),
Dusep Bey (Kaymakam Muallim), Rossini Bey (Muallim), Paskovalli Bey (Muallim),
Mehmet Takiuddin Bey, Farisi Hocası, Musa Kazım Efendi (Arapça Muallimi), Nuri
Efendi (Kıraat Hocası), Rıza efendi (Yazı Hocası), ġefik Ağa (Kemançe Muallimi).
(BOA, 00542). Tüm bu yeniliklere rağmen II. MeĢrutiyete kadar geçen süreçte Mızıkayı
Hümayün‘un eğitim sistemi temel olarak hala usta çırak iliĢkisine dayanmaktaydı. Saffet
Bey bu sistemi Ģöyle anlatmaktadır:
― Her acemi, bir ustanın nezaretine bırakılır, bu yolda çalışmış talebeden orkestra ve
bando için genç eleman temin edilirdi. Bunlar pratikten başka teori ile de meşgul
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edilirdi. İlk hocalar İtalyanlardı; ben sonradan imkân nispetinde Fransız ekolü dairesinde
çalıştırdım.‖ (Gazimihal, s. 115).
Donizetti PaĢa, Guatelli PaĢa, Arenda Bey‘in Ģeflik dönemlerinde yukarıda belirttiğimiz
Ģekilde devam eden eğitim, II. MeĢrutiyet‘in ardından Saffet (Atabinen), Zati (Arca) ve
Zeki (Üngör) Bey‘lerin Ģeflik dönemlerinde daha kurallı ve sistemli bir hal almıĢtır.
Ancak bu dönemde de Musika-i Hümayun tam manası ile bir okul görüntüsüne
kavuĢamamıĢtır. Saffet Bey‘in Musika Ģefi olmasının ardından eğitimde yeni ve daha
ciddi bir dönem baĢlıyordu. Musika‘da mevcut olan eğitimin eksiklerinden haberdar olan
Saffet Bey, bunları gidermek amacı ile çalıĢmalara baĢladı. Bu dönemde yayınlanan
nizamnamelerle öğrenci alımı ve terfi gibi konular kurallara bağlı hale geldi. Musika‘ya
alınan öğrenciler müziğe önce bir kiriĢli saz ile baĢlıyor ardından yetenekleri
doğrultusunda değiĢik sazlara yönlendiriliyordu. Kendi sazları hususunda özenli ve
disiplinli bir eğitim alan öğrencilere ayrıca bona, müzik nazariyatı, piyano, keman,
armoni, müzik imlası ve müzik tarihi dersleri veriliyordu. Saffet Bey‘in bando Ģefliğine
atanmasının ardından bandonun kuruluĢundan beri uygulanan Ġtalyan metodu terk
edilerek Fransız metoduna geçildi. Saffet Bey, bandonun orkestra disiplinine doğru
geliĢmesi için çaba gösterdi ve bandonun senfoni repertuarını arttırdı. (Aksoy, 1985).
Bir baĢka önemli geliĢmede öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından bando ve orkestrada
da eğitim sürecinin devam etmesi oldu. Bu eğitim sistemi Ģöyle iĢliyordu. BeĢ sınıfa
ayrılan müzisyenler en alt sınıf olan 5. Sınıftan Musika‘ya girdikten sonra, baĢlarında
bulunan kısım muallimleri eĢliğinde eğitime devam ediyor, bu sınıfta zorunlu hizmet
süresini tamamladıktan sonra bir üst sınıfa dahil olmak için sınava giriyorlardı. Sınavlar
belirli bir program dahilinde yapılıyordu. ġuray-ı Devlet Tanzimat Dairesinin 30184-20
numaralı nizamnamesine göre bu program Ģu Ģekilde idi:
Mızıkayı Hümayün İmtihan Programı
1-Beşinci sınıfa kabul imtihanı
Evvelen Saz talimine mahsus kitaplardan müntehab bir parçanın çalınması,
saniyen taliblerin hiç görmedikleri bir parçanın çalınması.
Bu imtihanda üss-i mizan Altıdır.
2-Dördüncü sınıfa terfi imtihanı
Evvelen saz talimine mahsus kitablardan müntehab bir parçanın Bir parçanın
çalınması, saniyen ufak eserlerden müntehab bir parçanın çalınması salisen taliblerin hiç
görmedikleri bir eserin çalınması. Bu imtihanda üss-i mizan yedidir.
3-Üçüncü Sınıfa Terfi İmtihanı
Evvelen etütlerden veya büyük parçalardan bir eserin çalınması, saniyen
taliblerin hiç görmedikleri bir eserin çalınması, Salisen istiktâb-ı Mûsikî bu imtihanda
üss-i mizan sekizdir.
4-İkinci Sınıfa Terfi İmtihanı
Evvelen üçüncü sınıfa terfi imtihanınındakilerin fevkinde olmak üzere
etütlerden veya büyük parçalardan bir eserin çalınması, saniyen taliblerin hiç
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görmedikleri bir eserin çalınması salisen istiklâb-ı Mûsikî bu imtihanda üss-i mizan
dokuzdur.
5-Birinci Sınıfa Terfi İmtihanı
Evvelen ikinci sınıfa terfi, imtihanındakilerin fevkinde olmak üzere etütlerlerden veya
büyük parçalardan bir eser çalınması, saniyen taliblerin hiç görmedikleri bir eserin
çalınması
salisen istiktab-ı Mûsikî bu imtihanda üss-i mizan ondur.
6-Kısım Muallimliğine Geçiş İmtihanı
Evvelen Konçertolardan müntehab bir parçanın çalınması, saniyen taliblerin
hiç görmedikleri bir eserin çalınması selasen istiklâb-ı Mûsikî, Rabian transpozisyon,
hamisen ilm-i ahenge dair malumat. Bu imtihan da üss-i mizan on beşdir.
7-Muallim Muavinliğine Terfi İmtihanı
Evvelen Konçertolardan müntehab bir parçanın çalınması, saniyen taliblerin
hiç görmedikleri bir eserin çalınması, salisen istiktâb-ı Mûsikî, rabian transpozisyon,
hamisen bando veya orkestra için yazılmamış bir eserin bando veya orkestrada aranje
edilmesi, sadisen alem-i ahenge dair malumat-ı mükemmele. Bu imtihanın üss-i mizan
ondokuzdur. (BOA, 22-20).
OSMANLI‟NIN ĠLK RESMĠ MÜZĠK OKULU DARÜLELHAN VE MÜZĠK
EĞĠTĠMĠ
Maarif-i Umumiye Nezareti tarafından 1 Ocak 1917 tarihinde açılan okul Türkiye‘nin ilk
resmi müzik okuludur. Okulun yönetmeliğini Yusuf Ziya PaĢa baĢkanlığındaki musiki
encümeni hazırlamıĢtır. (Yönetmeliğin günümüz Türkçesine çevirisi için bkz. Nazmi
Özalp, Türk Mûsikîsi Tarihi, MEB Yayınları, Ġstanbul 2000, c. I, s.69. Yönetmeliğin
yazılma aĢamasından önce Abdülkadir Töre‘nin Maarif Nezareti‘ne verilmek üzere
hazırladığı tasarı metni de çok önemlidir). Seslerin evi anlamına gelen Darülelhan
(Darülelhan ismi okulun fahri baĢkanı olan Ziya PaĢa tarafından konmuĢtur) I. Dünya
SavaĢı devam ettiği yıllarda kurulmuĢtur. Bu da doğal olarak okulun verimliliğini
etkilemiĢ ayrıca sınırlı maddi imkânlarla çalıĢılabilmiĢtir. Ağırlıklı olarak Türk Müziği
eğitimi verilmiĢ ayrıca Batı Müziği dersleri de okutulmuĢtur. Darülelhan, Milli Eğitim
Bakanlığı‘nın 22 Ocak 1927 tarihinde aldığı karar ile Türk Müziği eğitimi veren diğer
okullarla birlikte kapatılmıĢtır.
Öğrenim süresi bir yıl hazırlık olmak üzere toplam beĢ yıl olarak belirlenmiĢtir.
(Darülelhan ġuunu, 1825). Birinci sınıftan itibaren bölümlere ayrılan öğrencilere
nazariyat, solfej, enstruman bilgisi, müzik tarihi ve kompozisyon gibi derslerin yanı sıra
icra dersleri de ayrı olarak verilmekteydi. Verilen enstruman dersleri Ģu Ģekilde
sıralanmaktadır.
Türk Müziği: Ney, Tanbur, Kemençe, Keman, Ud, Kanun ve Santur.
Batı Müziği: Piano, Violonsel ve Flüt. (Özalp, 2000).
Darülelhan‘dan günümüze kalan pek çok belge bulunmaktadır. Bunların içinde
konumuzla alakalı olarak gördüğümüz Darülelhan eğitim programının Latinize edilmiĢ
Ģekli aĢağıda verilmektedir. Darül Elhan Programı:

316

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Birinci Sınıf
1. Mebhâs-i mâlumat-ı evveliye:
2. (Mûsikî Harfi: Nota): Nota‘nın tarz tahrir ve kıra‘atı ve mûsikî hurufu anahatları ile
(Gam Natürk) ve (Gam modere) ta‘rifaâtı ve Osmanlı Mûsikî‘sinde müsta‘mel
perdelerin esâmisi ile çarıyek (çeyrek) sesler hakkında mâlumat-ı kafiye.
3. Darb ve mûsikî usül ve evzan ta‘rifatı ve mûsikî hurufunun sûret-i tatbiki, sofyan,
düyek, ağır düyek, çifte sofyan, aksak, ağır aksak, yürk semâî, vals, evfer, devrî hindî,
devri revan vezinlerinin tatbikât-ı ameliyesi.
4. Ġlâhiyat ve Âyin-i ġerif.
5. Mûsikî tarih ve umûmiyesinden mâlûmat-ı evveliye.
6. Sazlar için birinci sene (Mûsikî emsilesi: metod)
Ġkinci Sınıf
1. Mebhâs-i suretden malumat-ı mütemmime.
2. Makâmat-ı esâsiye ve münferiat hakkında mâlumat-ı kâmile, makâmatın (Mûsiki
hurufu: Nota) ile tarz-ı tahriri.
3. Çifte Düyek, Çenber, Fahte, Devr-i kebir, BerehĢan evzanı ile bunların heyt‘i
mecmuasından teĢekkül eden (zencir) vezni ve (evsad, frenkçin, lenkfahte,fer hafif, nim
sâkil, muhammes, nim devir) evzânının tatbikatı ameliyesi ve mûsikî hurufu ile tarz-ı
tahrir ve kıratları.
4. (Kübra: Majör) (Suğra: Minör) kavaid ve (armoni) mebadisi (koro) anahtarları sınâ‘tıt
telif: (bestekârlık) hakkında mâlumat-ı evveliye.
5. Tarih-i umumi mûsikîden mâlumat-ı mufassala.
6. Ġlâhiyat ve Âyin-i ġerif
7. Sazlar için ikinci sene (Mûsiki emsilesi: metod)
Üçüncü Sınıf
1. Mebhas-i suretde mâlumat-ı mükemmeliyye ve alaet-i mahsusa ile tatbikât-ı fenniye.
2. Darbeyn remel, sâkil, havi, darb-ı fetih vezinlerinin tatbikât-ı ameliyyesi.
3. Muhtelif anahtarlar ile mûsikî kıratı ve anahtarların alaturka mûsikîye suret-i tatbiki.
4. Armoni hakkında mâlumat-ı mütemmime.
5. Sına‘tit te‘lif: bestekârlık): kavaidi.
6. Mufassal mûsikî tarihi umumiyesi ve teracim-i ahval.
7. Ġlâhiyat ve Âyin-i ġerif.
8. Sazlar için üçüncü sene (Mûsikî emsalesi: metod)
Dördüncü Sınıf
1.
2.
3.
4.
5.

Üç sene zarfında ta‘lim olunan mûsikî evzanı ile te‘lifat.
Mûsikî umumiyesi hakkında mâlumat ve tedkikat-ı mükemmele.
(Sına‘atit te‘lif bestekârlık ) hakkında malumat-ı mufassala.
(Armoni) hakkında malumat-ı mufassala.
Sazlar için dördüncü sene (mûsikî emsile: metod) ve ikmal.
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OSMANLI ĠMPARATORLUĞU‟NDA CEMĠYETLER VE MÜZĠK OKULLARI
II. MeĢrutiyetin ilanından sonra devrin önde gelen musikiĢinaslarının bir araya gelerek
açtıkları musiki cemiyetleri dönemin müzik eğitim merkezleri olmuĢtur. Bu cemiyetlerin
en mühimleri Ģunlardır: Darü‘l Musiki-i Osmani, Üsküdar Musiki Cemiyeti, Darü‘l Feyz-i
Musiki, Darüttaalim-i Musiki, Musiki-i Osmani Mektebi. (Öztuna, 1969).
Cemiyetlerde Verilen Müzik Eğitimi: Birçoğu iyi eğitim görmüĢ müzisyenler tarafından
kurulan cemiyetlerde, temel eğitim prensibi olarak, meĢk ve nota eğitiminin birlikte
verilmesi benimsenmiĢti. Öğrenci bir taraftan solfej ve nazariyat dersleri ile yetiĢtiriliyor
bir taraftan da yapılan meĢklerle icra gücünün ve tavrının geliĢmesi amaçlanıyordu.
Örneğin Musiki-i Osmani‘de öğrencilere solfej, nazariyat, çalgı ve usül dersleri veriliyor
bunun dıĢında her hafta salı ve cuma günleri toplu olarak meĢk yapılıyordu. Konuyla ilgili
olarak Cem Behar (2006) 1919 yılına ait Darü‘l Feyz-i Musiki cemiyetinin konser
programının cemiyeti tanıtan bölümünden Ģu alıntıyı yapmıĢtır:
―Muallimler tarafından mübtedi (yeni başlayanlar) dersleri verilmektedir. Gerek Zukur
(Erkekler), Gerek İnas ( Kadınlar) mükemmel notası olupta fasıllara iştirak edecek hale
gelmek üzere ayrıca meşk ve fasl-ı umumi dersleri dahi vardır.‖ (s. 140).
Cemiyetler tarafından izlenen nota ve meĢk eğitiminin bir arada yürütülmesi metodu, hem
meĢk sisteminin menfi bir sonucu olan eserlerin unutulması sorununu ortadan kaldırmıĢ,
hem de meĢkin tavır ve icra üzerinde yarattığı olumlu etkinin sürmesini sağlamıĢtır.
Ayrıca verilen düzenli konserlerle öğrencilerin profesyonel müzik yaĢantısına adım
atması da sağlanmıĢtır. Bu açılardan bakıldığında günümüz Türk Müziği Eğitim sistemi
açısından prototip olabilecek bu sistem zamanla unutulmuĢ ve milli bir müzik eğitim
metodu oluĢturma konusunda sağlayabileceği katkılar göz ardı edilmiĢtir.
Ġlk Konservatuar (Darül Bedayi): Ġstanbul ġehremanetinin giriĢimi ile 1914 yılında
kurulan Darülbedayi tiyatro ve musiki bölümlerinden oluĢmaktaydı. Tiyatro bölümünün
baĢına ünlü Fransız sanat adamı Andre Antoine getirilmiĢ, müzik bölümünün idaresi ise
Ali Rıfat Bey‘e (Çağatay) verilmiĢtir. Müzik bölümünde Türk ve Batı Müziği‘nin birlikte
ele alınması prensibi benimsenmiĢtir. Türk ve Batı Müziği alanında kısa bir süre eğitim
veren kuruluĢun musiki Ģubesi savaĢ Ģartları nedeni ile 1916 yılında kapanmıĢ, akademik
müzik eğitimi çalıĢmaları 1917‘de Maarif Nezareti tarafından açılan Darülelhan‘da devam
etmiĢtir.
Okullarda Müzik Eğitimi
Tanzimat‘ın ilanından sonra Türkçe eğitim veren modern okullar kurulmaya baĢlandı.
Bunlardan bazıları Ģunlardır: Darül Muallimin (1847) Ziraat Mektebi (1847), Baytar
Mektebi (1859), Mekteb-i Mülkiye (1859), Orman Mektebi (1860), Mekteb-i Sultan-i
(1868), Darü‘l Muallimat Ayrıca kadınlara eğitim vermek amacı ile Ġnas RüĢtiyeleri
açıldı. (Ortaylı, 2009).
Bu okulların bazılarında müzik eğitimi verilmeye baĢlandı. Örneğin Mektebi Sultani
Nizamnamesinin dördüncü maddesinde tahsil olunacak fünun (fenler) Ģunlardır baĢlığı
altında 14. sırada musiki dersi yer almaktadır. (Düstur, 1872). 1869 yılında yayınlanan
Maarif Umum Nizamnamesi getirdiği yenilikler ve koyduğu kurallar ile Osmanlı‘da
eğitimin düzenlenmesine önemli katkılar sağladı. Bu nizamnamede müzik dersi de bazı
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okulların eğitim programına devlet eliyle eklendi. Yirminci madde de kız rüĢtiyelerinde
okutulan dersler bölümünde müzik ― mecburi değildir‖ ibaresi yer almaktadır. YetmiĢ
beĢinci maddede Darü‘l Muallimat‘ın sübyan Ģubesi dersleri içinde ve takip eden
maddede rüĢtiye Ģubesi dersleri içinde müzik yer almaktadır. Nizamnamenin
yayınlanmasının ardından adı geçen okullarda müzik derslerine baĢlanmıĢtır. Henüz
müzik öğretmeni yetiĢtirecek kurumların devlet bünyesinde bulunmamasından dolayı bazı
okullarda müziğe yeteneği olan mezun öğrenciler müzik öğretmeni olarak atanmıĢ
bazılarında ise öğretmen bulunamadığından dersler yapılamamıĢtır. Darül Muallimat‘a
yapılan müzik öğretmeni ataması ile ilgili sunduğumuz Ģu vesika bu duruma örnektir:
Bab-ı Âliye
Maarif Nizamnamesinde münderic ders cetveli iktizasınca Darü‘l Muallimat talibatına
Mûsikî fenni talimi dahi lazımeden olduğuna ve Talibat-ı Mezbureden Refika Hanım‘ın
fenn-i mezkuru ta‘lim ve tefhime liyakat ve kifayeti lede‘l-imtihan tebeyyün eylediğine
binaen seksen dokuz senesi maarif bütçesinin altıncı faslının üçüncü maddesinde
muharrer mebaliden tesviye olunmak üzere mumaileyhanın sene-i merkume Ağustos‘u
iptidasından itibaren şehrî iki yüz elli kuruş maaşla mûsikî muallimeliğine ta‘ini
tezekkür ve tensip olunduğu meclisi maariften ba mazbata ifade olunmuş olmasıyla
muvafık-ı emr u irade-i aliye-yi cenab-ı vekalet-penahî buyrulduğu halde maliye nezâret
celilesine havale-i maslahat buyrulması babında ve her halde emr u ferman.
23- cemaziyelevvel-90 / 9-Temmuz- 89 (BOA, 17-130)
Ayrıca bu okullarda batı müziği eğitimi vermek amacıyla bulunması gereken
enstrümanlar temin edilmeye baĢlanmıĢtı:
Darü‘l Muallimat Müdürlüğüne
Nizamname iktizasınca talibata musiki fenninin dahi talimi icap edeceğinden Darü‘l
Muallimat için me‘a mesarif kırk iki adet Osmanlı lirasına mübaya olunup gönderilen
piyanonun mektebin eşya defterine kaydı ile hüsn—i muhafazasına himmet olunması
siyakında terkim-i tezkire-i hâlisîye ibtidar olundu. (BOA, 12-04).
Bu okullardan baĢka bazı okullarda da müzik eğitimi verilmiĢtir. Bunlardan ilk akla
gelenler DarüĢĢafaka, Darülaceze Mektebi ve Sanayi Mektebi‘dir. DarüĢĢafaka‘da 1876
yılından itibaren Zekai Dede tarafından temel olarak meĢk sistemine dayanan bir eğitim
verilmiĢ, 1895 yılında ölümünün ardından eğitime oğlu Ahmet Irsoy devam etmiĢtir.
Türkiye‘nin ilk halk mektebi DarüĢĢafaka adlı eserde müzik eğitiminin veriliĢ biçimi ile
alakalı Ģu izahat vardır:
―Darüşşafaka‘ya her sene yeni talebe alındığı zaman bunlar bir araya getirilerek
kendilerine bir şey ve ez cümle bir süre-i Kuraniyye okutulur ve sesleri iyi olanlarla
musiki kabiliyet-i bedeniyyesi görülenler tefrik edilip yalnız bunlara musiki dersi
gösterilirdi. Yani Darüşşafaka‘da mûsiki tedrisatı ibtidalarda umumi değil bu suretle
hususi idi.‖ (İzzet, Esat, Nuri, Kami, 1927).
II. MeĢrutiyet‘in ardından müzik dersleri tüm okullarda müfredatın bir parçası olmuĢtu.
Mekatib-i Ġbtidaiye kanunu ile Ġbtida-i Mekteplere (ilkokullara) ―gına‖ adı ile müzik dersi
girmiĢtir. Tek öğretmen ve derslikli okullarda sabah ve öğleden sonra ayrıca perĢembe
akĢamları ders verilirken, altı öğretmen ve altı derslikli okullarda her sınıf için haftada bir
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saat olmak üzere müzik dersi yapılması karara bağlanmıĢtı. 1913 yılı Sultani programına
göre müzik dersi, altı, yedi ve sekizinci sınıflarda haftada bir saat yapılıyordu. Ġnas (
kadınlar) Sultanisi 1913- 1914 yılı programında ibtidaiye bölümünde (1,2,3,4 ve 5‘inci
sınıflar) her sınıfta haftada iki saat, aynı mektebin tali kısmında (6, 7, 8)‘inci sınıflarında
iki saat müzik dersi yapılıyordu. 1920‘li yılların baĢlarına kadar okullarda imkân
nispetinde Batı ve Türk müziği eğitimi beraber verilmeye çalıĢıldı. Nota öğretimine
devam edilirken meĢkten de vazgeçilmeyerek ikisi dengeli olarak verilmeye çalıĢılıyordu.
1926‘dan itibaren ortaokul ve liselerde Batı müziği eğitimini esas alan bir müfredatı
belirlenerek dersler zorunlu hale getirildi. (Ergün, 1996).
MEġKĠN GÜNÜMÜZ TÜRK MÜZĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ,
GÖRÜġ VE ÖNERĠLER
MeĢkin günümüzde eleĢtirilen iki ana unsuru bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi eser
intikalinde yaĢanan problemler diğeri ise pedegojik zaaflarıdır. Pedegojik açıdan
bakıldığında repertuar ve teknik konular birbirinden ayrı olarak verilmediği için
eleĢtirilmektedir. Enstrumantal icranın sözlü eserlere bağımlı kalması da ayrı bir eleĢtiri
konusudur. (Behar, 1998). Eser intikalinde yaĢanan problemlere katılmamak ve diğer
eleĢtirileri görmezden gelmek hata olur. Ancak eser intikali dıĢındaki konular meĢkten
ziyade Osmanlı Müziği‘nin temel yapısıyla ilgilidir. Örneğin günümüzde örnekleri
bulunan yüksek tekniğe ve ses geniĢliğine sahip saz eserlerinin o dönemde
bestelenmemesi meĢk ile bağdaĢtırılmamalıdır. Ayrıca teknik konuların repertuar
derslerinden ayrı olarak verilmesine getirilen eleĢtiri günümüz modern eğitim sistemi
düĢünülerek yapılmaktadır.
Repertuar intikali zaman içinde sadece notaya dayalı bir Ģekil alınca icra üslubu
önemsenmemeye baĢlanmıĢ bu yüzden tavır zenginliği kaybolmuĢtur. Günümüzde
yapılan icralara dikkat edildiğinde erkek ve kadın solistlerin, eserleri hemen hemen aynı
üslupta okudukları görülmektedir. Yapılan nağme süslemeleri ve özellikle hançereler
neredeyse birbirinin aynıdır. Sadece notaya dayalı eser geçme ve yeterince dinlememe
icracıda bir tavır eksikliği meydana getirmektedir. Temelde sağlam bir icra üslubu
olmayınca, okuyucu seslendirdiği diğer müzik türlerinin etkisinde kalarak geleneksel
icradan uzaklaĢmaktadır. Bu durum saz icrası içinde geçerlidir. Yirminci yüzyılın
baĢlarında yapılan ses kayıtları dinlendiğinde üslup farklılıkları ve bozulmalar gayet iyi
anlaĢılmaktadır. Yirminci yüzyılın baĢlarında Türk Müzik eğitiminin engellendiği
düĢünülecek olunursa, nota destekli bir meĢk eğitim sisteminin oturup oturmayacağı
hakkında kesin yargı çıkarılamamaktadır. Darülelhan ve sonrasında açılan müzik
okullarında uygulanan nota destekli meĢk sistemi uygulaması devam edebilseydi belki de
daha önce saydığımız problemler hiç yaĢanmayacaktı.
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MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALLARINDA ERASMUS VE FARABĠ
PROGRAMLARININ ĠġLERLĠĞĠ
Yrd. Doç. Dr. Ersan ÇĠFTCĠ, Erzincan Üniversitesi
ArĢ. Gör. Taner ULUÇAY, Erzincan Üniversitesi
Özet
Avrupa‘daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını
teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus Programı ve bu
programın bir benzeri olan; Türkiye üniversiteleri arasında öğretim elemanı ve öğrenci
değişimini hedefleyen Farabi Programı, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının farklı
üniversitelerin eğitim öğretim imkanlarından faydalanmaları amacıyla ülkemizdeki
üniversitelerde yürürlükte olan değişim programlarıdır. Bu araştırmanın temel amacı;
Türkiye‘deki üniversitelerde müzik eğitimi anabilim dallarında Erasmus ve Farabi
Programlarından ne derecede yararlanıldığının tespit edilmesidir. Araştırma tarama
modelinde planlanmış ve veriler Türkiye‘deki üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Müzik
Eğitimi Anabilim Dallarının Erasmus ve Farabi program koordinatörlerine uygulanan
anketler ile elde edilmiştir. Ulaşılan veriler analiz edilerek anabilim dallarına göre
sınıflandırılmış ve bağlı bulundukları üniversitelerin eğitim öğretim imkanlarına ve
kadrolarıma göre değerlendirilip yorumlanarak ortaya çıkan genel sonuçlara göre;
öğrenci ve öğretim elemanı değişimine girebilecek üniversitelere ilişkin öneriler ortaya
konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Erasmus Programı, Farabi Programı, Öğrenci Değişimi, Öğretim
Elemanı Değişimi
GĠRĠġ
Ülkemizde sosyo-kültürel değiĢime ve geliĢime paralel olarak ihtiyacı belirginleĢen müzik
eğitimini, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında verecek olan müzik eğitimcisi ihtiyacının
karĢılanabilmesi için; eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde açılan müzik
eğitimi anabilim dallarının sayısı son yıllarda artıĢ göstermiĢtir. Özellikle yeni açılan
müzik eğitimi anabilim dallarında, eğitim ve öğretimin niteliğini olumsuz olarak etkileyen
en büyük sorunların baĢında, bu anabilim dallarında görev yapan öğretim üyesi
sayısındaki yetersizlik gelmektedir. Bu anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin ve
ders veren öğretim elemanlarının yurt dıĢında ve yurt içinde farklı üniversitelerdeki aynı
programlarda geçici sürelerde bulunarak bu üniversitelerin eğitim öğretim imkânlarından
yararlanmaları, alınan ve verilen eğitimin niteliğine kısa ve uzun vadede olumlu katkılar
sağlayacaktır.
Bu değiĢim programları sayesinde ülkemizin farklı üniversitelerinde, Eğitim Fakülteleri
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Anabilim Dallarında öğrenim gören lisans ve
lisansüstü seviyedeki öğrenciler, öğrenim gördükleri alana iliĢkin farklı öğretim
elemanlarından ve farklı eğitim öğretim imkanlarından faydalanma imkanı
bulabilmektedirler. Erasmus ve Farabi programları kapsamında, anlaĢmalı üniversitelerde
belirli sürelerde ders veren öğretim elemanları; farklı öğrenci profillerine ders
verebilmekte ve akademik deneyimlerini geliĢtirebilmektedirler.
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Erasmus Programı
Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu
güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa'nın değiĢik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa'nın
bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir. Erasmus programı, belirtilen
amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası iĢbirliğini teĢvik ederek, öğrencilerin ve
eğitimcilerin Avrupa'da karĢılıklı değiĢimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki
çalıĢmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve Ģeffaflığın geliĢmesine
katkıda bulunarak gerçekleĢtirmeye çalıĢmaktadır.
Erasmus programı Socrates Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 25 ülke,
Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyesi Ġsviçre, LihtenĢtayn,
Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Bulgaristan, Romanya ve Türkiye yüksek
öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.
Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yüksek öğretim kurumu olarak kabul edilen
üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür
Genel
Müdürlüğüne
baĢvurarak Erasmus Üniversite
Beyannamesi
EÜB (Erasmus University Charter - EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu
kurumların öğrenci ve akademik personeli Erasmus programından faydalanabilir. Bir kez
alınan EÜB içinde bulunulan Socrates dönemi sonuna kadar geçerlidir. Kurumlar, her
yılın 1 Kasım günü son baĢvuru tarihi olmak üzere, Komisyonun baĢvuruları açtığı
tarihten itibaren baĢvuruda bulunabilirler.
Erasmus öğrenci değiĢimi programı ile öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2
dönemliğine baĢka bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yüksek öğretim kurumunda öğrenci
olabilirken, öğretim elemanları aynı koĢullar altında 1 hafta - 6 ay aralığında ders vermek
üzere yurt dıĢına gidebilmektedirler. Avrupa Komisyonu değiĢimden faydalanan
bireylerin yurt dıĢında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak
amacıyla karĢılıksız hibe vererek değiĢime mali olarak da destek vermektedir. Birliğe
aday ülke olarak Türkiye'nin öğrenci ve öğretim elemanı değiĢimi yalnızca üye ülkelerle
mümkün olabilmektedir.
20. yüzyılın sonlarında Avrupa, 21. yüzyılın bilgi çağı olacağı tespitinden
hareketle Bilgi Avrupası'nı oluĢturmak amacıyla eğitim alanında uygulanacak bir dizi
kararlar almıĢtır. Gücünü bilgiden ve bilimden alacak olan Bilgi Avrupa'sında, Avrupa
coğrafyasındaki ülkeleri hem birbirleri ile uyumlu - birbirlerini tamamlayıcı, hem de
rakiplerinden üstün kılacak bir yüksek öğretim sistemi oluĢturulması hedeflenmiĢtir.
9 Haziran 1999'da Bologna Bildirisi'nin 29 ülke tarafından imzalanması ile Bologna
Süreci resmi olarak baĢlamıĢ ve süreci takip etmek üzere bir Bologna Ġzleme Grubu
(Bologna Follow-up Group - BFUG) oluĢturularak iki yılda bir eğitim bakanlarının
toplanması kararlaĢtırılmıĢtır. 1999'dan beri sürece dahil ülkelerin eğitim bakanları her iki
yılda bir toplanmakta ve Avrupa yüksek öğretiminin geleceği planlanmaktadır. Türkiye
bu sürece 2001 yılında Prag toplantısında dahil olmuĢtur.
1999 Bologna Bildirisi ile deklare edilen yüksek öğretimde ulaĢılması istenilen 6 hedefe
2001 yılı Prag Bildirisi ile 3 hedef alanı daha eklenmiĢtir ve sürecin temel öncelikleri
olarak Ģöyle sıralanmaktadır:
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Derecelerin kolay anlaĢılabildiği ve karĢılaĢtırılabildiği bir sistem oluĢturulması,
Lisans ve Lisansüstü olarak kademelendirilmiĢ bir sistem oluĢturulması,
AKTS'de olduğu gibi kredili bir sistem kurulması,
Öğrenci, öğretim elemanları, araĢtırmacı ve idari personelin serbest dolaĢımını
kısıtlayan unsurları ortadan kaldırarak hareketliliğin arttırılması,
Kalite güvencesi (Quality Assurance) alanında Avrupa'da iĢbirliğinin artırılması,
Yüksek öğretimde bulunması gereken Avrupalılık bilincinin artırılması,
YaĢamboyu öğrenim,
Avrupa Yüksek Öğretim Alanının oluĢturulması.
2005 yılı itibariyle 45 ülke süreçte yer alarak bu ortak eğitim hedefini desteklemektedir.
Bu ülkeler sürece katılım yıllarıyla birlikte Ģöyledir;
1999: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya,
Finlandiya,
Fransa,
Almanya,
Yunanistan,
Macaristan,
Ġzlanda,
Ġrlanda,
Ġtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz,
Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Ġspanya, Ġsveç, Ġsviçre, Ġngiltere;
2001: Hırvatistan, Güney Kıbrıs, LihtenĢtayn, Türkiye;
2003: Arnavutluk, Andora, Bosna Hersek, Vatikan, Rusya, Sırbistan ve Karadağ,
Makedonya;
2005: Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna.
(http://yogm.meb.gov.tr/ERASMUSPROGRAMI-WEB.htm).
Erasmus Kimdir?
Desiderius Erasmus 1465 - 1536 yılları arasında yaĢamıĢ Hollandalı bir felsefe adamıdır.
Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük
temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında
birleĢmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile
programa
uygun
bir
isim
olarak
düĢünülmüĢtür
(http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinid=67348F8ED5FB6EC81868070B
D1024AEB39FB9).
Farabi DeğiĢim Programı
Kısaca "Farabi DeğiĢim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları
Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi DeğiĢim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji
enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimöğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değiĢim
programıdır.
Farabi DeğiĢim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince
kendi kurumlarının dıĢında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine
devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi DeğiĢim Programının uygulanmasına iliĢkin
ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiĢtir.
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Yükseköğretim Kurulu tarafından, Yükseköğretim Kurumları arasında Öğrenci ve
Öğretim Üyesi DeğiĢim Programına ĠliĢkin Yönetmelik 18/02/2009 tarih ve 27145 sayılı
Resmi
Gazetede
yayınlanmıĢ
ve
Farabi
DeğiĢim
Programı
baĢlatılmıĢtır(http://www.istanbul.edu.tr/uaik/farabi/).
Farabi Kimdir?
Türkistan‘ın Farab Ģehrinde 871 yılında doğmuĢtur. Buhara, Bağdat, ġam, Kahire, Harran
ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaĢmıĢtır. Felsefe, matematik, mantık,
siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıĢtır. Ġslam dünyasında felsefe alanında
Muallim-i Evvel (Ġlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir Ģöhrete
sahiptir ve Muallim-i Sani (Ġkinci Öğretmen)olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius"
olarak
tanınır.
950
yılında
ġam‘da
vefaat
etmiĢtir(http://farabi.yok.gov.tr/index.php?page=yazi =0&i=2).
AMAÇ
Bu araĢtırmanın temel amacı; Türkiye‘deki üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında, ―Erasmus‖ ve ―Farabi‖
Öğrenci - Öğretim Elemanı DeğiĢim Programlarından ne derecede yararlanıldığının tespit
edilmesidir.
YÖNTEM
Tarama modelinde planlanan araĢtırmada veriler Türkiye‘deki üniversitelerin Eğitim
Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının Erasmus ve Farabi program
koordinatörlerine uygulanan anketler ile elde edilmiĢtir. Anketler sonucu toplanan veriler
üniversitelerin resmi internet sitelerinde yer alan Erasmus ve Farabi Koordinatörlüklerine
ait sayfalardaki bilgilerle karĢılaĢtırılmıĢ ve gerekli durumlarda anket uygulanan
koordinatörler ile telefon görüĢmeleri yapılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilmiĢtir.
Doğruluğu kesinleĢen bilgiler tablolaĢtırılmıĢtır. Verilerin analizi sonucu elde edilen
bilgiler, öğretim yılları dikkate alınarak, Erasmus ve Farabi DeğiĢim programları
çerçevesinde;
anlaĢma yapılan ülkeler-üniversiteler-program çerçevesinde giden
öğrenciler-gelen öğrenciler-giden öğretim elemanları-gelen öğretim elemanlarına ait
sayısal bulgular Ģeklinde tablolaĢtırılarak yorumlanmıĢtır.
BULGULAR
Bu bölümde 23 Müzik Eğitimi Anabilim Dalının Erasmus ve Farabi koordinatörlerine
uygulanan anketlerden elde edilen bulgular Erasmus ve Farabi tabloları olarak ayrı ayrı
verilerek yorumlanmıĢtır.
Tablo 1.‘de yer alan veriler (Eğilmez, 2010) Üniversitelerin Müzik Öğretmenliği
Programları
Erasmus koordinatörlerinden alınan en son bilgilerle güncellenerek
oluĢturulmuĢtur.
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Ondokuz
Üniverstiesi
(Samsun)

Paneveziysz Koleji (Litvanya)

06-07

Ġtalya latin Müzik Konservatuarı Sadece
Öğretim Elemanı DeğiĢim ĠĢbirliği.
Öğrenci Kota:1

Aktif Değil

Vilnius Yüksek Eğitim Koleji (Litvanya)
Öğrenci Kota:2

07- 08

Klaipeda Üniversitesi (Litvanya) Kota:2

08- 09

Szeged Üniversitesi Macaristan
Öğrenci Kota:2

Stanislawa Moniuszkiw Gdansku Müzik
Akademisi (Polonya) Öğrenci Kota:2
Ataturk
Üniverstiesi
(Erzurum)

Ġnönü
Üniverstiesi
(Malatya)

Üniverstiesi

Cumhuriyet
Üniversitesi (Sivas)

Prag Sahne Sanatları Akademisi(HAMU)
(Çek Cumhuriyeti) Kota Belirlenmedi.
Mannheim Müzik ve Sahne Sanatları
Üniversitesi (Almanya) Öğrenci Kota:2
Monopoli Müzik Konservatuarı (Ġtalya)
Öğrenci Kota:2
Vorarlberger
Konservatuarı(Avusturya)
Öğrenci Kota:2
Din
Oradea
Üniversitesi(Romanya)
Öğrenci Kota:2

Çanakkale
Onsekiz
Mart Üniversitesi
(Çanakkale)

1

Gelen Öğretim
Elemanı

3

2

06- 07

2

07- 08

2

3

08- 09
09 -10

1
1

1
2

Aktif Değil
Aktif Değil
07-08

1

Aktif Değil
Aktif Değil
08-09

2

08-09

1

09-10

2

Tartu Ulikool (Estonya)
Öğrenci Kota:1

08-09

1

09-10

1

Krakow Müzik Akademisi (Polanya)
Öğrenci Kota:1
Politechnico de Castelo Branco Enstitüsü
(Portekiz)
Öğrenci Kota:1

Yeni
Bulgaristan
Üniversitesi
(Bulgaristan) Öğrenci Kota:2
Ostrava Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti)
Öğrenci Kota:2
Kophenag
Üniversitesi
Öğrenci Kota:2
Batı Timisora
Öğrenci Kota:2

Teknik

1

Klaipeda University (Lithuania)
Öğrenci Kota:2

Hildesheim Üniversitesi (Almanya)
Öğrenci Kota:2

Karadeniz

Giden Öğretim
Elemanı

Mayıs

Abant Ġzzet Baysal
Üniverstiesi (Bolu)

Nigde
(Niğde)

Gelen Öğrenci

Avrupa Üniversiteleri

Öğretim Yılı

Türkiye
Üniversiteleri

Giden Öğrenci
Öğrenci

Tablo 1. Erasmus Programı Çerçevesinde AnlaĢma Yapılan Avrupa
Üniversitelerine Göre Programdan Yararlanan Öğrenci Ve Öğretim Elemanı
Sayıları

(Danimarka)

Üniversitesi(Romanya)

Esterhazy Karoly Foiskola

06-07

1

07-08

2

08-09
09-10

2
2

08-09

1

2

1

1

2
1

Aktif Değil
Aktif Değil
Aktif Değil
08-09
06-07

1
3

3
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Üniversitesi
(Trabzon)

(Macaristan) Öğrenci Kota:3
Rzeszow Üniversitesi (Polonya)
Öğrenci Kota:3
Zemaitijos
Kota:2

Koleji (Litvanya)

Spiru Haret Üniversitesi
Öğrenci Kota:1

3

2

08-09

2

3

Aktif Değil
Öğrenci

Aktif Değil
07-08

Marijampole Koleji (Litvanya)
Öğrenci Kota:1
Adnan
Menderes
Universtiesi (Aydın)

07-08

(Romanya)

1

08-09

2

09-10

2

Aktif Değil

Oradea Üniversitesi (Romanya)
Öğrenci Kota:1

Aktif Değil

Ostarava Üniversitesi(Çek Cumhuriyeti)
Öğrenci Kota:Belirlenmedi.

08-09

Malacitana Üniversitesi (Ġspanya)
Öğrenci Kota:Belirlenmedi.

Aktif Değil

Pamukkale
Universtiesi (Denizli)

Maribor Üniversitesi (Slovenya)
Öğrenci Kota:2

Erasmus
ĠĢbirliği
Sürecindedir.

Selcuk
(Konya)

Porto Üniversitesi(Portekiz)
Öğrenci Kota:2

Mehmet Akif Ersoy
Universtiesi (Burdur)

Universtiesi

GaziosmanpaĢa
Universtiesi (Tokat)
Trakya
(Edirne)

Universtiesi

06-07

3

08-09

2

09-10

1

Batı Timisoara Üniversitesi(Romania)
Öğrenci Kota:Belirlenmedi.

08-09

3

09-10

1

Madrid
Ġleri
Konservatuarı(Ġspanya)
Öğrenci Kota:15

Aktif Değil

Lorenzo Perosi Müzik
(Italya) Öğrenci Kota:5

Konservatuarı

Hildesheim Üniversitesi (Almanya)
Öğrenci Kota:3
Universtiesi

Friedrich-Alexander Üniversitesi
(Almanya) Öğrenci Kota:1
―F. Torrefranca‖ Vibo Valentia Müzik
Koservatuarı (Italya) Öğrenci Kota:2
Dortmund Teknik Üniversitesi (Almanya)
Öğrenci Kota=Gelen1, Giden2
Szeged Üniversitesi(Macaristan)
Öğrenci Kota:Belirlenmedi

Marmara Universtiesi
(Istanbul)

Yüzüncü
Yıl
Ünv.(Van)
Harran
Üniversitesi
(ġanlı Urfa)
Toplam 18

AnlaĢması

2

Ġmza

Müzik

Szeged Üniversitesi (Macaristan) Öğrenci
Öğrenci Kota:Gelen 2 – Giden 8

Uludağ
(Bursa)

3

Tallinn Üniversitesi (Estonya) Sadece
Öğretim Elemanı için
Stanislaw Moniuszko Müzik Akademisi
(Polonya) Öğrenci Kota:3

06-07

2

07-08

3

08-09

1

08-09

1

09-10

3

2
1
3
3

08-09
09-10

1
2

Aktif Değil
Aktif Değil
10-11

1

09-10

3

2010-2011 döneminde baĢlamıĢtır
06-07

2

07-08

4

1

1

08-09

2

1

6

Poite Echole Pedegojik (Lozan-Ġsviçre)

09-10

2

Klaipeda Üniversitesi (Litvanya)

06-07

1

1

35

22

43

62

7
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Tablo 1 incelendiğinde; Türkiye‘deki üniversitelerde müzik öğretmeni yetiĢtiren 23
müzik öğretmenliği programından 18‘inin, Avrupa‘daki 43 üniversite ile Erasmus
ĠĢbirliğine girdiği görülmektedir. Ancak; Erasmus çerçevesinde iĢbirliğine girilen 43
üniversiteden 17 üniversitenin öğrenci ve öğretim elemanı değiĢimi anlamında henüz aktif
olmadığı görülmektedir. Türkiye‘deki üniversitelerde bulunan 5 müzik öğretmenliği
programının ise herhangi bir Avrupa üniversitesi ile Erasmus iĢbirliğinin bulunmadığı
görülmektedir.
Veriler öğrenci ve öğretim elemanı gidiĢ geliĢi açısından incelendiğinde; 2006‘dan
bugüne kadar 62 öğrencinin Avrupa‘daki üniversitelere gitmiĢ olduğu, 7 öğrencinin ise
Avrupa‘daki üniversitelerden Türkiye‘deki üniversitelere gelmiĢ olduğu görülmektedir.
2006‘dan bugüne kadar Erasmus hareketliliği dâhilinde 35 öğretim elemanının
Türkiye‘deki üniversitelerden Avrupa‘daki üniversitelere gitmiĢ olduğu, Avrupa‘daki
üniversitelerde görev yapan 22 öğretim elemanının da Türkiye‘deki üniversitelere gelmiĢ
olduğu görülmektedir.
Erasmus öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin en yoğun Ģekilde gerçekleĢtiği
üniversitelerimizin; Marmara Ünv., Uludağ Ünv., Abant Ġzzet Baysal Ünv., Karadeniz
Teknik Ünv., Cumhuriyet Ünv., Niğde Ünv. gibi üniversitelerimiz olduğu görülmektedir.
Tablo 1.‘deki veriler Erasmus anlaĢması yapılan üniversitelerin bulunduğu ülkeler
açısından incelendiğinde; Türkiye‘deki Müzik Öğretmenliği Programlarının;
Litvanya‘dan 7 üniversite, Almanya‘dan 5 üniversite, Romanya‘dan 5 üniversite,
Macaristan‘dan 4 üniversite, Polonya‘dan 4 üniversite, Ġtalya‘dan 4 üniversite, Çek
Cumhuriyeti‘nden 3 üniversite, Portekiz‘den 3 üniversite, Estonya‘dan 2, Ġspanya‘dan 2
üniversite, Ġsviçre, Slovenya, Danimarka, Bulgaristan ve Avusturya‘dan 1 er üniversite ile
Erasmus öğrenci ve öğretim elemanı değiĢimi programı bağlantısı yaptığı görülmektedir.
Türk Üniversitelerinin en fazla Litvanya, Almanya, Romanya, Macaristan ve
Polonya‘daki üniversiteler ile Erasmus bağlantısı kurdukları görülmektedir.
Tablo 1.‘deki veriler Erasmus anlaĢmalarının yapıldığı yıllara göre incelendiğinde; 20082009 Öğretim yılında 16, 2009-2010 öğretim yılında 10, 2007-2008 öğretim yılında 9,
2006-2007 öğretim yılında 8 Avrupa üniversitesi ile Erasmus iĢbirliğine gidilerek
karĢılıklı öğrenci ve öğretim elemanı dönüĢümünün gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Bu
anlamda en yoğun öğretim yılının 2008-2009 öğretim yılı olduğu tespit edilmiĢtir. 20102011 öğretim yılında 2 hareketlilik tespit edilmiĢtir. Ancak, 2010-2011 öğretim yılının
bütün verileri anlaĢma sürecinde bulunulan üniversitelerin henüz netleĢmemesinden
dolayı anabilim dalı Erasmus koordinatörlerine uygulanan anketlerde toplanamamıĢtır.
Bazı üniversiteler yazıĢma ve görüĢme sürecinde oldukları Avrupa ülkelerinin olduğunu
belirtmiĢlerdir.

Gelen
Öğretim
Elemanı

Gelen
Öğrenci
Giden
Öğretim
Elemanı

Farabi Protokolü
Kapsamında DeğiĢime
Girilen Üniversite

Giden
Öğrenci
Öğrenci

Üniversite Adı

Öğretim
Yılı

Tablo 2. Farabi Programı Çerçevesinde AnlaĢma Yapılan Üniversitelere Göre
Programdan Yararlanan Öğrenci Ve Öğretim Elemanı Sayıları
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09-10
Atatürk Ünv.
Karadeniz
Üniversitesi

Teknik

10-11
10-11

Onsekiz Mart Ünv.

10-11
10-11

2

09-10
10-11

2

09-10
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi

1

10-11

1

09-10
10-11
10-11

Balıkesir Ünv.
Ġnönü Üniverstiesi
Cumhuriyet Ünv.
Ġnönü Üniverstiesi
Balıkesir Ünv.
Uludağ Ünv.
Ġnönü Üniverstiesi
Cumhuriyet Ünv.
Gazi Üniversitesi
Balıkesir Ünv.
Selçuk Ünv.
Uludağ Ünv.
Gazi Üniversitesi

1

09-10

Cumhuriyet Ünv.

Türk

1

09-10

Gazi Üniversitesi

Uludağ Ünv.

2

09-10
09-10

Pamukkale Ünv.

Kafkas Ünv.
Konserv.

10-11
10-11

Gazi Üniversitesi

Selçuk Ünv.

1

09-10

Gazi Üniversitesi

Atatürk Ünv.

1

09-10

Abant Ġzzet Baysal Ünv.

Gazi Osman PaĢa
Ünv. (Tokat)

1

09-10

Cumhuriyet Ünv.

Muğla Ünv.

1

09-10

Gazi Osman PaĢa Ünv.

Karadeniz Teknik
Üniversitesi

1

09-10
10-11

Muğla Ünv.

Abant
Ġzzet
Baysal Ünv.

09-10
10-11

Uludağ Ünv.

Gazi Üniversitesi

1

10-11

10-11

2

09-10

1

10-11
Müz.

09-10

1

10-11
09-10
10-11

2

09-10
10-11

2

09-10
10-11
09-10
10-11

2
1

09-10
10-11

2

09-10
10-11

2

09-10
10-11

1

09-10
10-11

1

09-10
10-11
09-10

1
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10-11
Ondokuz Mayıs
Üniverstiesi

Kafkas Ünv.
Konserv.

Pamukkale Ünv.

Muğla Ünv.

Yüzüncü Yıl Ünv.

Adnan
Universtiesi

Adnan Menderes
Universtiesi

Türk

Müz.

1

09-10

1

10-11
09-10
10-11
Menderes

1

09-10
10-11

1

09-10
Yüzüncü Yıl Ünv.

Çanakkale
Onsekiz
Mart
Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

16

32

Muğla Üniversitesi

10-11

1

09-10
10-11

1

09-10
10-11

1
20

17

3

1

Tablo 2.‘de yer alan veriler Üniversitelerin Müzik Öğretmenliği Programları Farabi
koordinatörlerinden alınan en son bilgiler doğrultusunda oluĢturulmuĢtur.
Tablo 2. Ġncelendiğinde; Türkiye‘deki üniversitelerde müzik öğretmeni yetiĢtiren 23
müzik öğretmenliği programından 16‘sının, diğer üniversitelerin müzik öğretmenliği
programları ile Farabi öğrenci ve öğretim elemanı değiĢimine girdiği görülmektedir. 7
müzik öğretmenliği programının ise herhangi bir üniversite ile Farabi değiĢim programı
hareketliliğinin bulunmadığı görülmektedir. Farabi değiĢim programı hareketliliğinin
bulunmadığı bu müzik öğretmenliği programlarının bulunduğu üniversiteler; Dokuz Eylül
Ünv., Tekirdağ Ünv., Marmara Ünv., Erzincan Ünv. Niğde Ünv., Harran Ünv. M. Akif
Ersoy Ünv. Olarak tespit edilmiĢtir.
Tablo 2.‘deki veriler öğrenci ve öğretim elemanı gidiĢ geliĢi açısından incelendiğinde;
Farabi öğrenci ve öğretim elemanı değiĢim programının hayata geçirildiği 2009-2010 ve
2010-2011 öğretim yıllarında Farabi hareketliliğinden faydalanan üniversitelerin müzik
eğitimi anabilim dallarında 20 gelen öğrenci, 17 giden öğrenci olmak üzere toplam 37
öğrencinin Farabi değiĢim programından yararlandığı tespit edilmiĢtir. Bu sayı içerisine
2010-2011 öğretim yılının bahar yarıyılında bu değiĢim programından yararlanacak
öğrenciler de dahildir. Farabi programı çerçevesinde 2009-2010 öğretim yılında sadece
iki öğretim elemanının farklı bir üniversitede ders verdiği tespit edilmiĢtir. 2010- 2011
öğretim yılının bahar yarıyılında sadece bir öğretim elemanı hareketliliğinin olacağı
belirlenmiĢtir. Bu durum Farabi üniversiteler arası öğrenci ve öğretim elemanı değiĢim
programının öğrenci değiĢimi açısından iĢlerlik kazandığını, ancak; öğretim elemanı
değiĢimi açısından yeterince iĢlerlik kazanamadığını göstermektedir.
Farabi öğrenci hareketliliğinin en yoğun Ģekilde Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği
Programında gerçekleĢtiği Gazi Üniversitesinin . 8 farklı üniversiteden Farabi kapsamında
öğrenci kabul ettiği görülmektedir. Uludağ ünv. Müzik Öğrt. Programının 3 farklı
üniversiteden öğrenci kabul ettiği ve gönderdiği, diğer üniversitelerin 2 ya da bir
üniversite ile Farabi kapsamında öğrenci değiĢimine girdikleri görülmektedir.
Tablo 2.‘deki veriler öğretim yıllarına göre üniversitelerdeki Farabi hareketliliği açısından
incelendiğinde; 2009-2010 öğretim yılında toplam 5 hareketliliğin olmasına karĢın,
2010-2011 öğretim yılında toplam 26 değiĢim hareketliliğinin olduğu görülmektedir. Bu
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durum özellikle Farabi öğrenci değiĢim programının uygulanmaya girdikten bir öğretim
yılı sonrasında üniversitelerin müzik öğretmeni yetiĢtiren programlarında yaygınlaĢmaya
baĢladığı Ģeklinde yorumlanabilir.
SONUÇLAR
-Türkiye‘deki üniversitelerde müzik öğretmeni yetiĢtiren 23 müzik öğretmenliği
programından 18‘inin, Avrupa‘daki 43 üniversite ile Erasmus ĠĢbirliğine girdiği, Ancak;
Erasmus çerçevesinde iĢbirliğine girilen 43 üniversiteden 17 üniversitenin öğrenci ve
öğretim elemanı değiĢimi anlamında henüz aktif olmadığı görülmüĢtür.
-Türkiye‘deki üniversitelerde bulunan 5 müzik öğretmenliği programının ise herhangi bir
Avrupa üniversitesi ile Erasmus iĢbirliğinin bulunmadığı görülmüĢtür. 2006‘dan bugüne
kadar 62 öğrencinin Avrupa‘daki üniversitelere gitmiĢ olduğu, 7 öğrencinin ise
Avrupa‘daki üniversitelerden Türkiye‘deki üniversitelere gelmiĢtir.
-2006‘dan bugüne kadar Erasmus hareketliliği dahilinde 35 öğretim elemanının
Türkiye‘deki üniversitelerden Avrupa‘daki üniversitelere gitmiĢ olduğu, Avrupa‘daki
üniversitelerde görev yapan 22 öğretim elemanının da Türkiye‘deki üniversitelere
gelmiĢtir.
-Erasmus öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin en yoğun Ģekilde gerçekleĢtiği
üniversitelerimizin; Marmara Ünv., Uludağ Ünv., Abant Ġzzet Baysal Ünv., Karadeniz
Teknik Ünv., Cumhuriyet Ünv., Niğde Ünv. gibi üniversitelerimizdir.
-Türk Üniversitelerinin en fazla Litvanya, Almanya, Romanya, Macaristan ve
Polonya‘daki üniversiteler ile Erasmus bağlantısı kurdukları tespit edilmiĢtir.
-Üniversitelerimizin Müzik öğretmenliği programları, 2008-2009 Öğretim yılında 16,
2009-2010 öğretim yılında 10, 2007-2008 öğretim yılında 9, 2006-2007 öğretim yılında 8
Avrupa üniversitesi ile Erasmus programı kapsamında karĢılıklı öğrenci ve öğretim
elemanı değiĢimi gerçekleĢtirmiĢtir.
-Türkiye‘deki üniversitelerde müzik öğretmeni yetiĢtiren 23 müzik öğretmenliği
programından 16‘sının, diğer üniversitelerin müzik öğretmenliği programları ile Farabi
öğrenci ve öğretim elemanı değiĢimine girdiği tespit edilmiĢtir. 7 müzik öğretmenliği
programının ise herhangi bir üniversite ile Farabi değiĢim programı hareketliliğinin
bulunmadığı görülmektedir.
-Farabi öğrenci ve öğretim elemanı değiĢim programının hayata geçirildiği 2009-2010 ve
2010-2011 öğretim yıllarında Farabi hareketliliğinden faydalanan üniversitelerin müzik
eğitimi anabilim dallarında 20 gelen öğrenci, 17 giden öğrenci olmak üzere toplam 37
öğrencinin Farabi değiĢim programından yararlandığı tespit edilmiĢtir. Bu sayı içerisine
2010-2011 öğretim yılının bahar yarıyılında bu değiĢim programından yararlanacak
öğrenciler de dahildir.
-Farabi programı çerçevesinde 2009-2010 öğretim yılında sadece iki öğretim elemanının
farklı bir üniversitede ders verdiği tespit edilmiĢtir. 2010- 2011 öğretim yılının bahar
yarıyılında sadece bir öğretim elemanı hareketliliğinin olacağı belirlenmiĢtir. Bu durum
Farabi üniversiteler arası öğrenci ve öğretim elemanı değiĢim programının öğrenci
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değiĢimi açısından iĢlerlik kazandığını, ancak; öğretim elemanı değiĢimi açısından
yeterince iĢlerlik kazanamadığını göstermektedir.
-Farabi öğrenci hareketliliğinin en yoğun Ģekilde Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği
Programında gerçekleĢtiği Gazi Üniversitesinin . 8 farklı üniversiteden Farabi kapsamında
öğrenci kabul ettiği görülmüĢtür.
-Uludağ ünv. Müzik Öğrt. Programının 3 farklı üniversiteden öğrenci kabul ettiği ve
gönderdiği, diğer üniversitelerin 2 ya da bir üniversite ile Farabi kapsamında öğrenci
değiĢimine girdikleri görülmüĢtür.
-2009-2010 öğretim yılında toplam 5 hareketliliğin olmasına karĢın, 2010-2011 öğretim
yılında toplam 26 değiĢim hareketliliğinin olduğu tespit edilmiĢtir.
-Farabi öğrenci değiĢim programının uygulanmaya girdikten bir öğretim yılı sonrasında
üniversitelerin müzik öğretmeni yetiĢtiren programlarında hızla yaygınlaĢmaya baĢladığı
görülmüĢtür.
ÖNERĠLER
Türkiye‘de müzik öğretmeni yetiĢtiren yüksek öğretim kurumlarının, Avrupa
üniversitelerinde bulunan müzik eğitimi kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı
düzeyinde iletiĢime geçilmesi, gerek Avrupa üniversitelerindeki gerekse Türkiye
üniversitelerindeki bilgi paylaĢımı, kültürel tanıtım, akademik deneyim kazanılması
açılarından büyük önem taĢımaktadır. Bütün bu fırsatlar müzik eğitimcisi yetiĢtiren
yüksek öğretim kurumlarımıza Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı DeğiĢim Programı
ile sunulmaktadır. Bu nedenle üniversitelerimizin, müzik eğitimcisi yetiĢtiren
programlarına, Erasmus kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değiĢimi yapabilecek
geliĢmiĢ ve ileri düzeydeki imkanlara sahip Avrupa üniversiteleri bularak gerekli
protokoller kapsamında anlaĢmalar yapılmalı ve mümkün olduğunca fazla sayıda öğrenci
ve öğretim elemanını Erasmus programı ile farklı üniversitelere gönderilmelidir. Öğrenci
ve öğretim elemanlarımızın gideceği üniversitelerin niteliği büyük önem taĢımaktadır.
Ġsteyen her üniversite ile anlaĢma yapılmamalı, nitelik ön planda tutulmalıdır. Bu anlamda
tecrübe sahibi olan müzik anabilim dallarımızdan Erasmus bağlantısı kurma aĢamasında
diğer müzik öğretmenliği programları da yardım almalıdırlar.
Farabi öğrenci ve öğretim elemanı değiĢim programı kapsamında müzik öğretmenliği
programlarındaki öğrenci değiĢim hareketliliğinin hızlı bir Ģekilde artıĢ göstermesine
rağmen, asıl ihtiyaç olan öğretim elemanı hareketliliğinin sağlanamamıĢ olması büyük bir
eksikliktir. Özellikle yeni kurulan üniversitelerimizdeki öğretim elemanı sıkıntısı yaĢanan
müzik öğretmenliği programlarına, öğretim elemanı fazla olan üniversitelerden akıĢın
sağlanabilmesi için öğretim üyelerine daha uygun özlük hakları ve daha özendirici ek ders
imkanları sunulmalıdır.
KAYNAKLAR
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OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠK EĞĠTĠMĠNDE ORFF ÖĞRETĠSĠNE DAYALI
MÜZĠK ETKĠNLĠKLERĠNĠN UYGULAMA OKULLARINDAKĠ ÇALIġMALARA
YANSIMALARI
Dr. Esin Uçal CANAKAY, Dokuz Eylül Üniversitesi

GĠRĠġ
Eğitim sistemimizin ilk ve en önemli basamağı olan Okul öncesi eğitim kurumlarına
öğretmen yetiĢtirmeyi amaçlayan Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalları, Eğitim
Fakülteleri bünyesinde yer alan en önemli alanlardan biridir. Bu bilim dalının programı,
eğitim sistemimizin hedeflediği toplumsal geliĢmeye büyük katkı sağlayacak yaratıcı
insan profilinin yetiĢtirilmesine temel oluĢturacak tüm yeterlikleri okul öncesi öğretmen
adaylarına kazandıracak nitelikte olmalıdır.
Okul Öncesi Eğitimi Lisans programı içerisinde müzik eğitimine yönelik derslerin önemi
tartıĢılmaz bir gerçektir. Çünkü okul öncesi eğitimde çocukların tüm etkinliklerinde
müzik yer almaktadır. Çocukların uyku ve beslenme saatlerinde, özel günlerde, serbest
zaman etkinliklerinde, dil etkinliklerinde, dramatizasyonlarda, oyun ve danslarda çocuklar
müzikle iç içedir (Temiz, 2006), Bu durum, okul öncesi öğretmen adaylarının nitelikli bir
müzik eğitiminden geçmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Okul Öncesi Eğitimi lisans programı içerisinde müzik eğitimi 5. ve 6. yarıyılda zorunlu
ders ve bazı üniversitelerde 8. yarıyılda seçmeli bir ders olmak üzere toplam 3 yarıyılda
verilmektedir. Müzik eğitimine yönelik dersler 3. yıl Müzik Eğitimi I ve Müzik Eğitimi II
baĢlığı altında yapılmaktadır. Öğretmen adaylarının çocuklara nitelikli müzik eğitimi
verebilecek düzeye ulaĢabilmeleri için bu iki yarıyıllık kısıtlı süre içerisinde
gerçekleĢtirilen Müzik Eğitimi derslerinin içerik bakımından zengin olması
gerekmektedir.
Okul öncesi çağları çocuğun duyuĢsal, biliĢsel, fiziksel, sosyal, dil ve kiĢilik geliĢiminin
ilk basamaklarını kapsayan dönemdir. Müzik eğitimi bu dönemde çocuğun tüm geliĢim
alanlarının geliĢtirilmesine ve eğitim sistemimizin hedeflediği yaratıcı insan profilinin
oluĢturulmasına katkı sağlayacak önemli bir araçtır. Ancak birçok okul öncesi eğitim
kurumlarında yıllardan beri müzik eğitimi öğretmeni taklit ederek Ģarkı söyleme
anlayıĢıyla sürdürülmüĢtür. Bu anlayıĢla gerçekleĢtirilen müzik eğitiminin çocuğun tüm
geliĢim alanlarına ve yaratıcılığının geliĢtirilmesine yeterli katkı sağlayabilmesi pek de
olanaklı değildir. Bu anlayıĢ çerçevesinde Ģarkı söylemekten zevk alan öğrenciler Ģarkıya
katılacak diğerleri ise bu süreyi yerlerinde oturarak geçireceklerdir. Öyleyse elimizde
sihirli bir değnek olarak kullanabileceğimiz müziği çocuk geliĢimi üzerinde etkili
kılabilmek için ne yapmalıyız? Bu soruya en uygun yanıt, müzik eğitiminde kullanılan
aktif öğrenme yaklaĢımları içerisinde önemli bir yeri olan Orff öğretisinin içinde
bulunabilir.
Orff öğretisi, bir müzik ve hareket eğitimi yaklaĢımıdır. Orff öğretisi, çocuğun müziği
okumadan ve yazmadan önce, müziği tüm bedeniyle hissedebilmesi ve yaratabilmesi
gerektiği düĢüncesi üzerine kurulmuĢtur.
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Uluslararası literatürde Orff-Schulwerk olarak karĢımıza çıkan bu öğrenme yaklaĢımı,
1895-1982 yılları arasında yaĢamıĢ Alman besteci ve müzik eğitimcisi Carl Orff‘un
geliĢtirdiği müziksel anlatımın bütün yönlerini içeren bir müzik ve hareket eğitimidir.
Orff-Schulwerk‘in müzik eğitimi anlayıĢının temelinde elementer müzik eğitimi anlayıĢı
vardır. Elementer müzik, çıkıĢ noktası insan olan, en yalın, en temel, kendiliğinden oluĢan
müzik anlamını taĢır. Müzik, insanın içinden geldiği gibidir. Ġçsel olarak duyulanın
doğrudan dıĢa vurulup sese dönüĢtürülmesidir. Bu anlayıĢ, öğretmeni taklit ederek Ģarkı
söyleme anlayıĢının tamamıyla karĢısındadır. Öğrencinin müziği kendi içinde hissetmesi
içinden gelen müziğin dıĢa vurulması esastır.
Jungmair‘e göre (2003) elementer müzik ve hareket eğitiminde öğretmen, öğrenen olur,
kendi öğrencilerinden de öğrenir. Öğretmen gözlemcidir. Yaratıcı oyunları kurgular, bu
oyunlarda oyuncu olarak yer alır, oyun içinde öğrencilerle birlikte keĢfedileni ve
yaratılanı yapılandırır ve öğrencilerini yaratıcı süreçlere yönlendirir. Çocuklar oynarken
farkında olmadan Ģarkı söylerler. Onlar her Ģeyden önce sesten, gürültüden hoĢlanırlar.
Her küçük çocuk mutlu bir coĢkuyla kendiliğinden müzik yapar. Ritmik hareket eden
çocuk, her Ģeyle kendine özgü bir biçimde ve bütün vücudunu kullanarak, bağırarak,
çağırarak içinden geldiği gibi müzik yapar. Jungmair‘in Orff-Schulwerk‘le ilgili belirttiği
bu noktalar, okul öncesi dönem çocukları için müzik eğitiminin planlanmasında büyük
ipuçları oluĢturabilecek niteliktedir. Çünkü çocuklar, içlerinde düĢsel bir dünya
barındırırlar ve bu dünyayı oynadıkları her türlü oyunda dıĢa vururlar. DüĢsel
dünyalarındaki karakterler, oyunlarında vücut bulup canlanırlar. Çocuklar; tüm
kızgınlıklarını, mutluluklarını, üzüntülerini, heyecanlarını, kısaca her türlü düĢüncelerini
oyunlarında sergilerler. Müzik eğitiminin oyunla iç içe geçmesiyle, tüm duygu ve
düĢüncelerin müziksel anlatımı sağlanabilmektedir.
Müzik, oyun ve dansların yanı sıra doğaçlamalarda ve çocuğun kendisini daha iyi ifade
etmesinde etkendir. Ritmik, ezgisel ve dans doğaçlamaları, müzikli dramatizasyonlar aynı
zamanda çocuğun yeteneklerini, yaratıcı duygusunu keĢfedip geliĢtirmesini sağlar.
KeĢfetme-doğaçlama-yaratma etkinliklerini oluĢturan zincir, çağdaĢ eğitim anlayıĢının bir
göstergesidir. Kolay çalınabilen, ses rengi açısından zengin çalgılar ritmik ve ezgisel
doğaçlamalarda bir yandan kolaylık sağlarken, diğer yandan da çocuğa baĢarı duygusunu
tattırır (Bilen ve diğer., 2009: 25).
Orff-Schulwerk‘te ritm çalgılarının önemli yerinin olmasının nedenlerinden biri, bu
çalgıların doğaçlamaya ve yaratıcılığa olanak tanımalarıdır. Her türlü çalıĢmada ritm
çalgıları, eĢlik çalgısı olarak kullanılabilmekte ve her yaĢ grubu tarafından rahatlıkla
çalınabilmektedir.
Doğaçlama ve yaratıcılık, Orff-Schulwerk‘in merkezini oluĢturur. Özevin (2010), OrffSchulwerk yaklaĢımında yaĢanan sürecin belirleyici özelliklerini ―hayal gücünden, kendi
olmaktan vazgeçmeden, kiĢiliğini bir bütün olarak harekete geçirerek keĢfetme, yaratma
ve öğrenme sevincini sürdürmek ve geliĢtirmek‖ Ģeklinde açıklamıĢ ve Orff-Schulwerk
anlayıĢıyla gerçekleĢtirilen derslerde öne çıkan noktaları Ģöyle sıralamıĢtır:




KonuĢma
Hareket
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Dans
Müzik
Beden Perküsyonu
Çalgılar
Oyun
KeĢfetme
Doğaçlama
Farklı disiplinlerden yararlanma
Sosyal etkileĢim
Birlikte ve birbirinde öğrenme
Ürünün değil sürecin önemi

Kugler (2003) ise, Orff-Schulwerk‘in uygulanıĢında önemli olan noktaları Ģu Ģekilde
özetlemiĢtir:

-

Müziğin ritmi hareketin ritminden çıkmalıdır.

-

KonuĢmak, seslenmek, Ģarkı söylemek, mırıldanmak, ses heceleri söylemek gibi vokal
etkinliklerden ezgiler geliĢtirilir ve ancak bundan sonra çalgılara geçilir.

-

Beden perküsyonundan çalgı müziğine geçilir.

-

Müzik yapmak nota yazmaktan önce gelir.

Yukarıda sayılan etkinlikler incelendiğinde Orff-Schulwerk‘in, her çocuğun yetenek
düzeyine ve öğrenme biçimine hitap edebildiği göze çarpmaktadır. Çünkü Orff-Schulwerk
anlayıĢının benimsendiği derslerde birçok alanda ve her düzeyde yapılabilecek etkinlik
bulunmaktadır. Orff-Schulwerk‘te tüm etkinlikler grup sürecinde gerçekleĢtirilmekte ve
grup içinde her çocuğun kendi ilgi alanı ve yetenek düzeyinde yapabileceği bir etkinlik
bulunmaktadır. Orff-Schulwerk, okul öncesi çocuklarının devimsel geliĢim özellikleriyle
de uyum göstermektedir. Okul öncesi çocukları ilgilerini çeken bir etkinlik yapmadıkça
uzun süre bir yerde oturamazlar. Çocuklar, koĢmak, atlamak, tırmanmak, kaymak,
sürünmek ihtiyacındadırlar (Senemoğlu, 2010: 25). Orff-Schulwerk içinde yer alan dans,
oyun, dramatizasyon, beden perküsyonu gibi etkinlikler çocukların hareket etme
isteklerini karĢılayabilmektedir. Ancak yalnızca öğretmenin söylediği Ģarkıların
oturdukları yerden tekrar edilmesi onların sıkılmasına neden olacak ve belki de bir süre
sonra hareket etme yönelimlerinden dolayı Ģarkı söylemeyi bırakıp, yerlerinden kalkıp
baĢka Ģeylerle ilgilenmeye baĢlayacaklardır. Yani Ģarkı söyleme etkinliği ile sınırlı tutulan
müzik etkinliği de amacına ulaĢamadan sonlandırılmak zorunda olacaktır.
Koçak (2003), kendi yaratıcı gücünü tanıyıp üretken olarak kullanabilmenin, müzik ve
hareketi bir dıĢavurum yolu olarak benimsemenin, müzik ve dansın keyif veren, mutlu
eden yönünü keĢfetmenin çocukların yaĢamına zenginlik katacağını ifade etmektedir. Bu
ifadesini Carl Orff‘un ―müzik ve hareket eğitiminde söz konusu edilen sadece müzik
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eğitimi değildir; amaç insanın yetiĢtirilmesidir‖ sözleriyle desteklemektedir (Jungmair,
1992: 246).
Öğretmen adayları mesleki açıdan yeterli donanımla mezun olup göreve baĢladıklarında,
özgüvenli, yaratıcı bireyler yetiĢtirebilmek için öğrencilerine özgür öğrenme ortamları
sunmalıdırlar. Öğrencilerin hareket etmelerine, dans etmelerine, yaratıcı etkinlikler
yapmalarına olanak tanıyacak özgür öğrenme ortamları hazırlayabilecek yeterlikte
olmalıdırlar. Okul öncesi öğretmenlerinin öğrencilik yaĢantılarında edindikleri bilgi ve
becerilerin kalıcı olabilmesi, bu bilgi ve becerilerini meslek yaĢantılarına taĢıyabilmeleri
de yine kullanılan öğretim yöntem ve yaklaĢımları ile iliĢkilidir. Tüm bunların
gerçekleĢtirilebilmesi için Orff-Schulwerk okul öncesi öğretmenleri için büyük bir
kazanımdır.
Yurtiçinde ve yurtdıĢında eğitimin her düzeyinde Orff-Schulwerk‘i konu alan, onun
etkililiğini ortaya koyan araĢtırmalar bulunmaktadır. Bu araĢtırmalar Orff-Schulwerk‘in
Ģarkı söyleme ve müziksel iĢitme becerileri, çalgı performansı, tutum, motivasyon
üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuĢtur (Persellin, 1999; Uçal, 2003; Bilen ve diğer,
2003, Bilen vd. 2003a; Bilen ve diğer, 2007;
ġeker, 2005).
Bu araĢtırmada Orff-Schulwerk anlayıĢı çerçevesinde gerçekleĢtirilen müzik
etkinliklerinin okul öncesi öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi ve öğretmen
adaylarının uygulama okullarında yaptıkları müzik etkinliklerine yansımalarının
belirlenmesi amaçlanmıĢtır.
YÖNTEM
Bu araĢtırmada 2009-2010 öğretim yılının bahar yarıyılında Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı‘nda seçmeli Okul Öncesi
Eğitimde Müzik Etkinlikleri dersini alan öğrenciler üzerinde çalıĢılmıĢtır. Lisans
programının 8. yarıyılında yer alan bu ders 14 hafta boyunca Orff-Schulwerk anlayıĢı
çerçevesinde gerçekleĢtirilen etkinliklerle sürdürülmüĢtür. Bir yarıyıl süren derslerin
sonrasında 61 öğrenci arasından istekli olan 22 öğrenci araĢtırma kapsamına alınmıĢtır.
Nitel araĢtırma yöntemleri kullanılarak gerçekleĢtirilen bu araĢtırmanın verileri nitel
araĢtırmalarda yaygın olarak kullanılan veri toplama yöntemlerinden biri olan görüĢme
yöntemiyle toplanmıĢtır. Açık uçlu sorulara dayalı olarak hazırlanan görüĢme soruları üç
uzmanın görüĢü alınarak öğrencilere sunulmuĢtur. GörüĢmeler sonrasında elde edilen
veriler nitel araĢtırmalarda kullanılan içerik analizi yoluyla üç uzman tarafından
incelenerek kodlanmıĢtır. Bu kodlamalar doğrultusunda belirlenen kategoriler, bu
kategorilere uygun örnek cümleler ve bu cümlelerin kullanım sıklığı Bulgular ve
Yorumlar bölümünde verilmiĢtir.
BULGULAR VE YORUMLAR
AraĢtırma kapsamında yer alan 22 öğrencinin görüĢme formlarının incelenmesi
sonucunda belirlenen kategoriler, bu kategorilere uygun örnek cümleler ve bu cümlelere
benzer içerikte olan cümlelerin kullanım sıklığı
Tablo 1‘de verilmektedir.
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Tablo 1. Okul Öncesi Eğitimi anabilim Dalı Öğrencileri‟nin Orff Öğretisine Dayalı
Müzik Etkinliklerinin Uygulama Okullarındaki ÇalıĢmalarına Yansımaları Ġle Ġlgili
GörüĢleri
Kategoriler

Örnek cümleler

f
(Kullanım
sıklığı)
22

1. Dersle ilgili
beklenti

- Daha önceden müziğin bu kadar farklı tekniklerle öğretilebileceğini
düĢünmüyordum. Bu dönem müziğin Ģarkı öğretimi ve bir aletle Ģarkı çalmaktan
farklı olduğunu öğrendim.
- Müzik etkinlikleri dersinin adını görünce yine mi dedim. Çünkü aldığımız her
müzik eğitimi dersinde notaları öğrenmeye çalıĢırdık ve sonunda öğrenemezdik
ya da vuruĢlara göre Ģarkıyı söylememiz istenirdi. Sesim kötü olduğu için
bundan çekinirdim. Oysa bu yıl aldığımız müzik dersi beklenenden farklıydı
gerçekten. Çocukların tamamen yaratıcılığını geliĢtirmeye dönük onların müziği
ve benzeri faaliyetleri sevmelerini kolaylaĢtıran bir dersti.
- Beden perküsyonu, dans, ritm tutma, hikaye canlandırma vb. birçok Ģey beni
çok ĢaĢırttı ve çok mutlu etti. Çok verimli bir dönem geçirdiğimi düĢünüyorum
hem mesleki yeterliliklerim adına hem de kendi adıma. Beklentilerimin çok çok
üstünde bir dersti.
- Sıradan bir müzik dersi olacağını düĢünmüĢtüm. Ama ilk derse girdiğim andan
itibaren bir ĢaĢkınlık yaĢadım.
Üniversitede 4 yıl boyunca aldığımız derslere göre gerçekten ―ders gibi ders‖
dediğim bir ders oldu.

2. Öğretmenin
rolü

- Zaman zaman öğretmenimiz zaman zaman da dönüĢümlü olarak bizler aktiftik.
Etkinlikleri öğretmenimizle birlikte yapmak bizi daha çok istekli ve daha çok
çaba göstererek yapmamızda etkili oldu.
- Öğretmenimiz bizim yaratıcılığımızı engellememek için geri planda kaldı,
sadece yol gösterdi.
- Biz hep aktiftik ama öğretmenimizde sanki bir öğrenci gibi hevesli ve aktifti.

22

3.
Etkinliklerin
etkililiği

- Orff çalıĢmaları, dans, beden perküsyonu, ritm çalıĢmaları, hikaye seslendirme,
drama vs. gibi etkinlikler gerçekleĢtirdik. Biliyoruz ki, aktif öğrenmede
öğrenilenler kolay kolay unutulmuyor. Biz de bu derste öğrendiğimiz tüm
bilgileri gelecekte kullanacağız.
- Danslar, ritm çalıĢmaları, oyunlar, Ģarkılar, hikaye canlandırmaları, drama
çalıĢmaları, hem kendimiz geliĢtik hem de bilmemiz gerekenlerden fazlasını
öğrendik.
- Müzik sadece notayla yapılmıyormuĢ, bazı simgeler kullanarak ritmler yaptık.
... Bir müzik sadece öğretilmez, bunun sonrasında onlarca farklı etkinlik
yapılabilir. Bunlar hakkında bilgi ve fikir edindik.
- Çok farklı grup çalıĢmalarının içerisinde yer aldım ve yaratıcılığımı
destekleyecek birçok etkinlikler yaptık, aynı zamanda baĢka arkadaĢlarımızın
yapmıĢ olduğu çok değiĢik etkinlikleri de gözlemleme fırsatımız oldu. Bu
Ģekilde dağarcığımızın daha fazla geliĢtiğini düĢünüyorum.

22

4. Uygulama
okullarındaki
etkinliklere
yansımalar

- Orff çalıĢmaları ve müzik dersi etkinliklerimiz staj sınıfımızda fazla materyal
gerektirmeden nasıl dolu dolu etkinlikler yaptırabileceğimizi öğrenmemize
neden oldu. Mesela sadece bardaklarla bile çocukların çok seveceği etkinlikler
yapmayı öğrendik.
- Ritm ve müzik kulağım geliĢtiği için sadece Ģarkı öğretimi değil bunun
yanında çeĢitli ritm ve müzikli oyun çalıĢmaları da yaptırmama çok katkıda
bulundu. Hatta fen öğretiminde bile kullandım. Vücudumuzdan çıkardığımız
seslere göre organlarımızın yerini öğretmek daha kolay ve zevkliydi.
- … En güzel yanı, çocukların hemen öğrenebilmesiydi. Çocuklar yeni ,yaratıcı
oyunlar oynadıklarında daha hevesli oluyorlar ve derse katılımları daha yüksek
oluyor.
- Bu ders kapsamında öğrendiğimiz bazı etkinlikleri sınıflarda uyguladığımızda
öğrencilerin tekrar tekrar istemeleri zaten uygulamaların etkinliliğinin
göstergesiydi ve Ģunu çok iyi anladım ki yaramaz çocuk yoktur, çocukların
dilinden konuĢamayan öğretmen vardır.

18
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- En önemlisi müziğe karĢı olumlu tutum geliĢtirmesini sağladık.
- Çocuklar etkinlikleri çok sevdiler ve zevk alarak yaptılar ve tekrar tekrar
yapmak istediler. Özellikle dans etkinliklerini çok sevdiler.
5. Yaratıcılık
a. Öğretmen
adayları
açısından

b.
Çocuklar
açısından

6.
Çalgı
kullanımı
a. Öğretmen
adayları
açısından

b.
Çocuklar
açısından

7.
Öğretmenlik
mesleğine
yansımalar

- Dersin neredeyse tamamının yaratıcılığa dayalı olduğunu söyleyebilirim.
Özgün dans, özgün müzik, özgün ritmler, özgün beden sesleri, özgün beden
formları, özgün hikayeler, özgün canlandırmalar…
- Artık materyallerle (asıl amacı müzik olmayan materyallerle) farklı sesler
çıkararak ritm oluĢturma, müzik aletlerini farklı sesleri temsil etmede kullanma
gibi.
- Seslerin sadece müzik aletlerinde olmayıp vücudumuzdan, doğadan,
evimizdeki eĢyalardan bile harika bir müzik grubu oluĢturulabileceğini gördük.
- Yaratıcılık eğitimin içinde verilmeden biz nasıl çocuklar yetiĢtireceğiz ki,
yaratıcılığı kullanmanın en güzel yollarından birisi bence müzik çalıĢmaları. Bu
fikrim bu dersi aldıktan sonra oluĢtu.
- Hikaye tamamlama, ritm oluĢturma, dans oluĢturma, uygulama okullarında
bunları aynen uyguladık.
- Önce ben rehberlik yaptım çocuklara ardından kendilerine özgü ritm ya da
dans oluĢturmalarını istedim.
- Çocukların da fikirleri alındığından etkinliğe kendilerinden bir Ģeyler katmaları
sağlandığından yaratıcılıklarını geliĢtirici yönde oluyor.
- Müzik etkinliklerinden sonra bu Ģarkının dansının ortaya çıkarılması, hikaye
sonrası etkinlikte hikayenin tamamlanması, hikayeye ad bulunması, bu
hikayenin canlandırılması ve beden dilini kullanmaya yönelik çalıĢmalar yaptık.

- Marakas, zil, agogo, ksilofon, dilimli davul, vurmalı çalgılar gibi birçok çalgı
kullandık. Bazı çalgıları ilk kez gördük.
- Hepsinin ismini hatırlayamam belki ama en az yirmi adet çalgının nasıl
kullanılacağını ve etkinliklerde nasıl yararlanılacağını öğrendik.
- Genelde ritm çalgılarını kullandık ayrıca özgün müzik aletleri oluĢturduk.
- Birçok müzik aleti olmasına rağmen hiçbiri kullanılmıyordu. Sayemizde
çocuklar müzik aletleriyle tanıĢtı ve her gittiğimizde kullanmaya özen
gösterdim.
- Matematik etkinliklerinde de bu aletlerle sayıları birlikte öğretmiĢtik.
- Neredeyse her gün ritm aletlerini kullanmaya çalıĢıyorum. Hikaye okurken
duygu vermek için sesimdeki değiĢiklikleri desteklemesi için, drama
etkinliklerinde, Ģarkı saatlerinde vs.
- Normal çalgıları kullanmamız dıĢında atık materyallerle yaptığımız çalgıları da
kullandık. Bu çalgılardan uygulama okullarında çocuklarımıza da yaptırabiliriz.
Bu onların çok hoĢuna gidecektir.
- Bu derste meslek hayatımda kullanabileceğim teknikleri öğrenme fırsatı
yakaladım. En önemlisi Orff‘la tanıĢtım. O yüzden bu dersi almıĢ olmaktan
çook mutluyum.
- Ritm, dans, yaratıcılık, iĢbirliği gibi birçok kavramı da iĢin içine katarak benim
için yeni bir kavram öğrendim. Mesleğim için üniversitede gördüğüm en verimli
ders oldu.
- Müziği hayatı içinde, çocuklara daha kalıcı yaĢantılarla vermem gerektiğini
öğrendim. Öncelikle çocuklara kendi vücudu, çevresindeki nesnelerden
yararlanarak ritm duygusu kazandırmanın önemini anladım…. Böyle
çalıĢmalarla müzik çalıĢmaları salt Ģarkı öğretimini aĢarak daha geniĢ bir alanda
daha iyi gerçekleĢtirilebilecektir.
- Biz basmakalıp bilgilerle ve Ģarkı ezberletmenin müzik eğitimi olduğunu
öğrenerek bugüne kadar geldik. Bu dersle bambaĢka bir tablo önümüze geldi.
Oyunlar oynayarak, dans ederek de müzik eğitimi yapılabileceğini ve müzik
eğitiminin ne denli gerekli bir Ģey olduğunu anladım.
- Müzik alanında çocuklarıma yeterli olamayacağımı düĢünüyordum. Müzik
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8.
Dersin
program
içindeki yeri
ve önemi

dersine bir türlü ısınamamıĢtım. Bu dönemki müzik etkinlikleri dersi bana pek
çok Ģey kazandırdı. Kendime olan güvenim geldi. Yapılacak çok Ģey varmıĢ.
Çok mutluyum.
- Öğrencilere bir Ģarkı sözünü ezberletmek ya da melodisini öğretmek ezberden,
kolaya kaçmaktan ibaret bence. Kendi ufkum bu etkinliklerle nasıl açıldıysa
öğrencilerimin de ufkunu açabilirim diye düĢünüyorum. Artık çok boyutlu
düĢünüyorum ve kitaplara ihtiyacım olsa bile sadece onlara bağlı kalmayacağım.
Eğer bunu yaparsam öğrencilerim de hayatı boyunca ezberci, bağımlı bireyler
olarak yaĢar.
- Artık her alanın içine müzik etkinlikleri yerleĢtirebilirim ya da müziğin içine
her alanı… Birçok eĢleĢtirme yapabilirim. Duygular-müzik, fen bilgisi-müzik,
zıt kavramlar-müzik, iĢbirliği-müzik, mimikler-müzik… bunlar sonsuza dek
gidebilir.
- Diğer derslerimizde de yaratıcılığımızı son sınırlarına kadar zorladığımız oldu
ama müzik etkinlikleri dersiyle bir tutamam onları. Diğer derslerde geçmek için
zorladık kendimizi. KeĢke müzik etkinlikleri dersimiz gibi uygulamalı dersler
ağırlıkta olsaydı programımızda. Çünkü gelecekte bize teorik bilgiden daha çok
bunlar yararlı olacaktır.
- 4 yılda aldığım neredeyse bütün derslerden daha etkili oldu. Çünkü kuramların
ve yazının ötesinde yaĢantı fırsatı tanındı. Ayrıca aktif öğrenme adı altında
konuların dağıtılıp, filanca hafta sunum yapacaksın gibi uygulamalardan çok
daha etkili oldu. Böyle verimli olan dersin son yıla bırakılmaması gerektiğini ve
hem ders sayısı olarak da yetersiz olduğunu düĢünüyorum. Uygulamalı olarak
iĢlenmesi gereken derslere giren öğretim elemanlarının bu tür etkinlikler
kullanmasının yetiĢtirilecek öğretmen kalitesi açısından büyük önem taĢıdığını
düĢünüyorum.
- Öteki derslerde de sözüm ona aktiftik! Bu konuyu öğrenin, bilin, bulun… gibi
yönlendirmeler vardı. Ama bu derste aktif eğitimin ne olduğunu anladım.
ĠĢimize yaramayacağını düĢündüğüm baĢka birçok ders yerine müzik dersini
daha uzun iĢleyebilirdik.

22

Tablo 1‘de yer alan dersle ilgili beklentilerin karĢılanması ile ilgili kategoride öğrencilerin
tamamının beklentilerinin çok üzerinde bir dersle karĢılaĢtıklarını belirttikleri dikkati
çekmektedir. Öğrenciler, daha önce yaptıkları müzik dersleri gibi Ģarkı söyleme ve çalgı
çalma etkinlikleriyle karĢılaĢacaklarını düĢünmüĢ ancak derste yapılan etkinliklerle müzik
dersine karĢı bakıĢ açılarının değiĢtiğini belirtmiĢlerdir. Bir öğrencinin ―ders gibi ders‖
ifadesi çarpıcı bir örnektir.
Öğretmenin rolü ile ilgili ikinci kategoride tüm öğrenciler öğretmeni öğrenme sürecinde
yol gösterici bir rehber olarak tanıtmıĢlardır. Ayrıca öğretmenin tüm etkinliklerde istekli
olarak yer aldığı da önemle vurgulanmıĢtır.
Müzik etkinliklerinin değerlendirilmesi ile ilgili kategoride yer alan cümleler dans, beden
perküsyonu, ritm çalıĢmaları, hikaye seslendirme, dramatizasyon gibi etkinliklerin onları
çok geliĢtirdiği ve kolay kolay unutulmayacağı yönündedir. Öğrencilerin tamamı bu görüĢ
doğrultusunda birleĢmiĢlerdir.
Müzik etkinliklerinin uygulama okullarındaki etkinliklere yansımalarına iliĢkin dördüncü
kategoride öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (n= 18) derslerde edindikleri bilgi ve
becerilerini uygulama okullarında gerçekleĢtirdikleri etkinliklere yansıtabildiklerini ifade
etmiĢlerdir. Yaptıkları çalıĢmalarda öğrencilerin çok istekli olduklarını, kolay
öğrenebildiklerini ve tekrar yapmak istediklerini dile getirmiĢlerdir.
Yaratıcılıkla ilgili beĢinci kategoride öğrencilerin tamamının yapılan tüm etkinliklerin
yaratıcılıklarını geliĢtirmeye yönelik olduğunu belirttikleri görülmektedir. Ayrıca yapılan
etkinliklerin çocukların yaratıcılıklarını geliĢtirmesiyle ilgili olarak büyük bir çoğunluğun
(n= 17) olumlu yönde yanıtlar verdiği, gittikleri uygulama okullarında çocukların
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yaratıcılıklarının geliĢtirilmesine yönelik yaptıkları çalıĢmaların olumlu sonuçlar verdiği
anlaĢılmaktadır.
Çalgı kullanımına yönelik altıncı kategoride öğrencilerin tamamı çok fazla sayıda çalgı
ismi vermiĢ ve bunların ne gibi çalıĢmalarda kullanılabileceklerini de öğrendiklerini dile
getirmiĢlerdir. 22 öğretmenin 13‘ü uygulama okullarında sınırlı sayıda bulunan çalgılara
yaptıkları etkinliklerde sıklıkla yer verdiklerini ve çocukların bundan çok mutlu
olduklarını belirtmiĢlerdir.
Öğretmenlik mesleğine yansımalarla ilgili yedinci kategorideki bütün cümleler
öğrencilerin ufkunun geniĢlediği, kendilerine olan güven duygusunun geliĢtiği, birçok
öğretim
tekniği
edindikleri,
bunları
meslek
yaĢantılarında
kolaylıkla
uygulayabileceklerine inandıkları ve bunlardan dolayı kendilerini çok mutlu hissettikleri
ile ilgilidir.
Sekizinci kategoride 22 öğrencinin tamamı bu dersi 4 yıllık eğitimleri boyunca
yaratıcılıklarının en çok geliĢtiğini hissettikleri, aktif öğrenmenin tam anlamıyla
uygulandığı, diğer derslere göre daha etkili ve daha verimli olan ders olarak
nitelendirmiĢler ve programlarında bu derse daha uzun süreli yer verilmesi görüĢlerini dile
getirmiĢlerdir.
SONUÇ, TARTIġMA VE ÖNERĠLER
AraĢtırmanın bulguları incelendiğinde öğrencilerin önceki uygulamalarda olduğu gibi
Ģarkı söyleme ve çalgı çalmaktan öteye geçmeyecek bir müzik dersi bekledikleri ancak
Orff-Schulwerk içerisinde yer alan etkinliklerle karĢılaĢtıklarında bu dersin beklentilerinin
çok üzerine geçtiği görülmektedir. Öğrencilerin bu dersin beklentilerinin çok üzerinde
olduğunu düĢünmelerinin nedeni farklı öğrenme teknikleri içerisinde müziğin
kullanılabildiğini görmeleridir. Örnek cümleler arasında yer alan ―ders gibi ders‖
ifadesinin kullanılan öğrenme yaklaĢımlarından kaynaklandığı söylenebilir.
Öğrenciler, derslerde öğretmenin öğrenme süreci içinde bir yol gösterici olarak yer
aldığını ve istekli olarak etkinliklere katıldığını vurgulamıĢlardır. Böyle bir öğretmen
modeli geleneksel öğretim yöntemleri içinde yer alan bir öğretmen modelinden çok
uzaktır. Bu öğretmen modeli aktif öğrenme yaklaĢımları içerisinde olması gereken
öğretmen modelidir. Öğrenciler, öğretmenin onlara dikte ettirdiği bilgileri ezberlemek
zorunda değildir. Onlar öğretmenin sunduğu küçük ipuçlarıyla müziğin içinden
keĢfederek bilgiye ulaĢırlar. Ayrıca Orff-Schulwerk‘te yer alan etkinlikler öğretmenin de
aktif katılımını sağladığından, böyle bir öğrenme ortamı öğretmen için de mesleki bir
zorunluluk olmaktan çıkıp eğlenceli bir sınıf atmosferine dönüĢtüğü için öğretmenler de
tüm etkinliklere istekle katılmaktadırlar. Bu durum, öğrenciler üzerinde olumlu etkiler
bırakmakta ve onların derse olan motivasyonlarını arttırdığı gözlemlenmektedir.
Öğrencilerin tamamı Orff-Schulwerk içinde gerçekleĢtirilen etkinliklerle öğrenmelerinin
kalıcı olacağını düĢündüklerini belirtmiĢlerdir. Öğrencilerin sandalyelerinde oturup
yalnızca öğretmeni dinleyerek ve anlatılanları not ederek geçekleĢtirilen bir müzik
eğimindense müziğin içinde olarak, müziği hissederek, müziği yaĢayarak gerçekleĢtirilen
müzik eğitimi sürecinde öğrencilerin kendi müzik potansiyellerini keĢfederek onu
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geliĢtirebileceği ve edinilen bilgi ve becerilerin ancak bu Ģekilde kalıcı olabileceği çok
açıktır.
Orff-Schulwerk ile gerçekleĢtirilen müzik etkinlikleri, uygulama okullarındaki
çalıĢmalarda öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (n= 18) tarafından etkili olarak
kullanılabilmiĢtir. Yaptıkları çalıĢmalarda çocuklarla birlikte çok keyifli dersler
yaptıklarını, çocukların birçok etkinliği tekrarlamak istediklerini ve çocukların müziğe
karĢı olumlu tutum geliĢtirmelerini sağladıklarını vurgulamıĢlardır. Bazı öğrencilerin ritm
çalıĢmalarını farklı disiplinler (fen, matematik) içerisinde kullanabilecek yeterliğe
gelmeleri ise çok önemli bir geliĢmedir. Ayrıca 4 öğrenci benzer çalıĢmaları uygulama
okullarında yapamamalarının nedenleri olarak dersleri yürütmelerine izin verilmemesini,
23 Nisan hazırlık çalıĢmalarından vakit kalmamasını, uygulama öğretmenlerinin kendi
hazırladığı plana bağlı kalınmasını istemesini söyleyerek uygulamak istedikleri birçok
Ģeyi uygulayamadıklarını üzüntüyle dile getirmiĢlerdir.
Öğrencilerin tamamı Orff-Schulwerk‘te yer alan özgün ritmik yapılar, özgün dans
figürleri, özgün ezgiler oluĢturma, atık materyallerden özgün çalgılar tasarlama, ritmik ve
ezgisel doğaçlamalar, dramatizasyon çalıĢmaları gibi etkinliklerin yaratıcılıklarını
geliĢtirmeye yönelik etkinlikler olduğunu belirtmiĢlerdir. Ders içinde gerçekleĢtirilen
kendi yaratıcılıklarının geliĢmesine yönelik bu etkinlikler 22 öğrencinin 17‘si tarafından
uygulama okullarındaki çocuklarla yapılan çalıĢmalara da yansıtılabilmiĢtir. Onlar da,
gittikleri uygulama okullarında çocukların yaratıcılıklarını geliĢtirebilecek etkinlikler
düzenlemiĢ ve bu yönde çalıĢmalar yapmıĢlardır. Diğer öğrenciler ise belirttikleri
nedenlerden dolayı uygulama okullarında istedikleri yönde çalıĢmalar yapamadıkları için
çocukların yaratıcılıklarının geliĢtirilmesi ile ilgili herhangi bir açıklama yapamamıĢlardır.
Çalgı kullanımı ile ilgili kategoride 22 öğrencinin tamamı Orff-Schulwerk içinde yer alan
çok sayıdaki çalgıları kolaylıkları çalabildiklerini, ayrıca bu çalgıların yalnızca bir Ģarkıya
eĢlik edilmesi amacıyla değil örneğin bir hikayede geçen olayları seslendirirken de bu
çalgılardan faydalanabileceklerini belirtmiĢlerdir. Akord sorunu olmayan bu çalgıların
uzun müzik geçmiĢleri olmayan kiĢilerce bile rahatlıkla çalınabilmesi, Okul Öncesi
öğretmeni olacak bu öğrencilerin müzik etkinliklerinde kullanabilecekleri çalgı seçimi
açısından önemli tercih nedenleridir. Bir çalgıda doğaçlama yapabilmek çok üst düzeyde
müzikal birikim ve beceri gerektirirken, Orff-Schulwerk‘te kullanılan ritmik ve ezgisel
çalgıların kolay çalınabilme özelliğinden dolayı öğrenciler rahatlıkla doğaçlama
çalıĢmalarına katılabilmektedirler. Öğrenciler yaptıkları bu çalıĢmalardan keyif almakta
ve çalgı çalabildiklerini gördüklerinde baĢarmıĢ olmanın verdiği hazzı tüm etkinliklere
taĢıyabilmektedirler.
Gittikleri uygulama okullarında çalgı bulunmaması nedeniyle çocuklara çalgı
çaldıramadıklarını belirten öğrencilerin dıĢında kalan 13 öğrenci ise hemen hemen her
etkinlikte çalgılara yer verdiklerini, matematik çalıĢmasının içinde bile çalgıları
kullanabildiklerini söylemiĢlerdir. Bu sonuç, Orff-Schulwerk‘te yer alan çalgıların okul
öncesi dönem çocukları tarafından da rahatlıkla çalınabildiğini göstermektedir.
Orff-Schulwerk ile gerçekleĢtirilen müzik etkinlikleri, 22 öğrencinin tamamının
öğretmenlik mesleğine bakıĢ açıları üzerinde olumlu etkiler bırakmıĢtır. Öğrenciler bu
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ders sayesinde müziğin salt Ģarkı öğretimi olmadığını, müziğin hayatın içinde, daha kalıcı
yaĢantılarla çocuklara verilmesi gerektiğini anladıklarını açıklamıĢlardır. ―Oyunlar
oynayarak, dans ederek de müzik eğitimi yapılabileceğini‖ öğrendiklerini belirtmiĢlerdir.
Öğrenciler Orff-Schulwerk ile çocuklara kendi bedenlerinden çıkardıkları seslerle ritm
duygusu kazandırmanın önemini kavramıĢlardır. Öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak
kendilerine olan güven duyguları geliĢmiĢtir. Bu kategoriyle ilgili olan örnek cümlelere
bakıldığında Orff-Schulwerk‘in öğretmen yetiĢtirmeye katkıda bulunması açısından
amacına ulaĢtığı söylenebilir.
Bu dersin lisans programı içerisindeki yeri ve öneminin değerlendirildiği kategori
incelendiğinde öğrencilerin tamamının bu dersi en çok faydalandıkları ve en verimli
gördükleri ders olarak nitelendirdiği sonucuna ulaĢılmaktadır. Öğrencilerin bu yorumu,
derslerde kullanılan yöntem ve yaklaĢımlardan kaynaklanmaktadır. Öğrenciler teorik
bilgilerin yanı sıra yaparak-yaĢayarak gerçekleĢtirilen öğrenmenin onlar için daha iĢe
yarar nitelikte olduğunu vurgulamıĢlardır. Öğrenciler, daha önce yaptıkları müzik eğitimi
derslerinde uygulamaya dayalı aktif öğrenme yaklaĢımlarının kullanılmamasından dolayı
bu dersi son yıllarında bir yarıyıllık ders olarak düĢünmüĢlerdir ve bu nedenle de bu
dersin son yıl olmaması ve süresinin daha uzun olması gerektiği yönünde görüĢ
bildirmiĢlerdir.
Bu araĢtırmanın sonuçları Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri ile yapılan baĢka
bir çalıĢma ile benzerlik göstermektedir (Bilen ve diğer, 2003a). Bu çalıĢmada aktif
öğrenme yöntem ve yaklaĢımlarının kullanıldığı müzik eğitimi derslerinde öğretmenin
grubun bir üyesi olarak öğrenmeyi kolaylaĢtıran bir rol üstlenmesinin, bilgiye keĢfederek
ulaĢmanın, değiĢik materyal ve çalgıların kullanılmasının, doğaçlamalara ve danslara yer
verilmesinin öğrenmeyi kolaylaĢtırarak zevkli bir öğrenme ortamı oluĢturmasının
öğrenmelerinin kalıcı olmasına yardımcı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Bir baĢka araĢtırmada, Orff-Schulwerk ile müzik dersi iĢlenen Okulöncesi Eğitimi
Anabilim dalının 3. ve 4. sınıflarından oluĢan 93 öğrencisi ile geleneksel öğretim
yöntemleri ile müzik dersi iĢlenen Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalının 3. ve 4.
sınıflarından oluĢan 93 öğrencisine tutum ölçeği uygulanmıĢtır. AraĢtırma bulguları
Okulöncesi Eğitim grubunun lehine müzik dersine iliĢkin tutumlarında Sınıf Öğretmenliği
grubuna göre anlamlı farklılıklar oluĢturduğu yönünde çıkmıĢtır (t=12.835, p<.005). Bu
araĢtırmada da Orff-Schulwerk‘in etkililiği vurgulanmaktadır (Bilen ve diğer, 2003a).
Yukarıda yer alan sonuçlardan yola çıkılarak okul öncesi öğretmenleri yetiĢtiren kurumlar
ve bu alanda çalıĢmakta olan araĢtırmacılar için Ģu öneriler getirilebilir:
1. Okul öncesi öğretmeni yetiĢtiren kurumlarda müzik eğitimi, salt nota ve çalgı
öğretimi ile sınırlı kalmamalı, müzik eğitiminde kullanılan pek çok aktif öğrenme
modellerine ve bunlar içerisinde önemli yeri olan Orff-Schulwerk‘e yer verilmelidir.
2. Öğretim elemanları bilgi aktarma rolü yerine, öğretmen adaylarına rehber olma rolünü
benimseyerek onlara bir model oluĢturmalıdırlar.
3. Okul öncesi çocuklarının yaratıcılıklarını geliĢtirmeleri beklenen öğretmen
adaylarının müzik eğitimi derslerinde yaratıcı bir öğrenme süreci yaĢamaları, bu derslerin
gerçekleĢtirildiği dersliklerin bu süreç için uygun hale dönüĢtürülmesi sağlanmalıdır.
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4. Okul öncesi öğretmen adaylarının derslerinde rahatlıkla kullanabilecekleri,
öğrencilerine kolaylıkla çaldırabilecekleri birçok çalgıyı tanımaları ve Ģarkı söylerken
çalgısıyla eĢlik yapabilecek düzeye gelmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca öğretmen adaylarının
bu çalgıları müzik eğitimi derslerinde yaratıcı süreç içerisinde de kullanabileceği
etkinlikler düzenlenmelidir.
5. Ezbere dayalı bir eğitim yaklaĢımıyla edinilen bilgilerin mesleki yaĢantıya aktarılması
olanaklı değildir. Ezberlenen bilgiler kısa sürede unutulur. Bu nedenle öğretmen
adaylarının tüm müziksel yönlerinin geliĢtirilmesi, onların da kendilerindeki bu
geliĢmeleri hissederek müziksel etkinlikleri kolaylıkla yapabilecek düzeyde oldukları
yönünde kendilerine güven duymaları sağlanmalıdır.
6. Uygulama okullarına giden öğretmen adaylarına etkinlikleri planlama ve uygulama
fırsatı tanınmalıdır.
7. Nitel araĢtırmalarda kullanılan veri toplama yöntemlerinden görüĢme, fazla sayıda
kiĢiye uygulaması uzun zaman alan bir yöntemdir. Bu nedenle bu araĢtırmada derslere
katılan 61 öğrencinin tamamıyla görüĢme yapılması mümkün olmamıĢtır. Ancak ölçek ya
da anket uygulamada görüĢme yöntemine göre daha fazla sayıda kiĢiye ulaĢılması daha az
zaman alacağından, bu tip ölçme araçlarıyla öğrencilerin tamamına ulaĢılabilecek
araĢtırmalar da yapılmalıdır.
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19. YÜZYIL OSMANLISINDA BATI MÜZĠĞĠ EĞĠTĠMĠ
Dr. Evren Kutlay BAYDAR, Koç Üniversitesi
Özet
19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda topyekûn bir batılılaşma hareketini temsil
etmektedir. Sosyal, ekonomik, politik ve askeri alanlarda olduğu gibi sanatta da etkileri
görülen bu hareketin neticesinde batı sanatları Osmanlı topraklarında öğretilir, icra
edilir ve üretilir olmuştur. Bu bağlamda müzikte de Avrupa müziğinin eğitimi ön plana
çıkmış, başta askeriyede olmak üzere sivil hayatta da batı müziği eğitimi çeşitli mecralar
vasıtasıyla Türk topraklarında hayat bulmuştur. Başta, önceleri askeri bir bando olarak
yapılanan ancak ilerleyen yıllarda geleceğin ilk saray konservatuarı misyonunu üstlenmiş
müzik eğitim kurumu Muzıka-i Hümâyûn olmak üzere, diğer özel ve devlet kurumlarınca
ve Avrupa‘dan gelerek Osmanlı‘da yaşamlarının sürdürmeyi seçmiş müzisyenlerce
Avrupa müziğinin eğitimi Osmanlı topraklarında yaygınlaşmış, Atatürk‘ün sanat eğitimini
bir devlet politikası olarak ele alacağı sürece kadarki dönemde batı müziğinin eğitimi
aktif olarak sürdürülmüştür. Bu bildiride, batı müziğinin Osmanlı döneminden
Cumhuriyetin ilanına kadarki süreçte eğitiminin verildiği mecralar belirlenecek ve
irdelenecek, Cumhuriyet Türkiye‘sine bu bağlamda oluşturulan altyapı analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı‘da batı müziği eğitimi, Muzıka-i Hümâyûn, Osmanlı‘da çok
sesli müzik eğitimi, Osmanlı‘da müzik eğitimi kurumları
1. GĠRĠġ
Osmanlı imparatorluğunda sanat ve sanatın bir dalı olan müzik her zaman önemsenmiĢ,
Türk musikisi eğitimi gerek sarayda gerekse saray dıĢında meĢk sistemiyle nesilden nesile
öğretilmiĢtir. Türk musikisi yüzyıllar boyunca teksesli yapısıyla ve kendine özgü usul
sistemiyle Türk sanatında yerini korumuĢ, padiĢahlar tarafından eğitiminin verilmesi
desteklenmiĢtir. Ancak Osmanlı Devletinin gerileme döneminde ordu yapısındaki
değiĢiklikler ve 19. Yüzyılda II. Mahmud döneminde Tanzimat‘ın ilanıyla aktif olarak
baĢlatılan modernleĢme süreciyle Türk musikisi icra ve eğitimi ikinci planda kalmıĢ,
ordunun Avrupai tarzda yapılanmasının devamı olarak askeri bando müziğinde de
batılılaĢmaya gidilmiĢtir. Bu bağlamda, mehter müziği eğitiminin verildiği Mehterhaneler
kapatılmıĢ, onun yerine yeni orduya yeni muzıka gereği düĢüncesiyle Avrupa müziği
eğitimi kurumu olarak Muzıka-i Hümâyûn kurulmuĢtur. Müzik anlayıĢı ve eğitimindeki
bu yapılanma her ne kadar ilk yıllarda askeri bando müziği eğitimi düzeyinde hedeflenmiĢ
gibi görülse de ilerleyen yıllarda ilk saray konservatuarı görevini de üstlenen Muzıka-i
Hümâyûn Kurumu ve sonrasında sürdürülen diğer askeri ve sivil çalıĢmalarla tüm Türk
topraklarına yayılan bir batı müziği eğitimi hareketine dönüĢecektir.
Muzıka-i Hümâyûn‘un kurulması kendi içinde alt müzik kurumlarının da oluĢumuna
sebep olmuĢtur. Ayrıca, bu saray bazlı resmi yapılanmaya ek olarak batı müziği eğitimi,
kurulan özel bir konservatuarın yanı sıra Avrupa‘da eğitim görmüĢ, Avrupa ya da Türk
kökenli Osmanlı vatandaĢı müzik öğretmenleri vasıtasıyla da sürdürülmüĢtür. Yine de
tüm bu mecraların arasında, köklü ve uzun yıllar süren batı müziği eğitimi veren resmi
kurum Muzıka-i Hümâyûn olmuĢtur.
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2. BATILI TARZDA MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ANLAYIġIYLA ATILAN ĠLK ADIMLAR:
MUZIKA-Ġ HÜMÂYÛN VE DONIZETTI
Saraya bağlı öncü niteliğindeki batı müziği eğitimi kurumu olan Muzıka-i Hümâyûn‘un
kurulduğu 1826 yılından önce, Osmanlı ordusu, III. Selim döneminde, 1794‘teki Nizam-ı
Cedid ile Fransız subaylar nezaretinde bir boru takımının kurulmasıyla kısmen bu
müziğin eğitimiyle tanıĢmıĢlardır. Nitekim, Muzıka-i Hümâyûn‘un ilk öğretmenleri bu
boru takımında eğitim görmüĢ Vaybelim Ahmet Ağa ve trampetçi Ahmet Usta
olmuĢlardır. Ancak daha sonra, görev yerleri değiĢtiğinden, Muzıka‘nın yeni öğretmeni
olarak Ġstanbul‘da yaĢayan Fransız asıllı Mösyö Manguel atanmıĢtır. Ancak onun yeni bir
takımı yoktan var edemeyeceği kısa zamanda anlaĢılmıĢ ve iĢine son verilmiĢ, yerine,
banda sistemini yeni baĢtan ele alarak yetiĢtirebilecek bir eğitmen aranması sonucu, bu
konuda o yıllarda en ileri ülke olan Ġtalya‘ya baĢvurulmuĢtur. Ġtalya‘nın Sardunya
elçiliğinin tavsiyesi üzerine, eski Enderun musiki teĢkilatının yeni bir kolu olarak
meydana gelen Muzıka-i Hümâyûn‘un baĢına ünlü Ġtalyan opera bestecisi Gaetano
Donizetti‘nin ağabeyi Giuseppe Donizetti atanmıĢtır (Kutlay Baydar, 2010, s. 285).
Giuseppe Donizetti‘yle baĢlayan müzik eğitiminde bazı noktalara ve onun bu konularda
getirdiği yeniliklere ve anlayıĢa dikkat çekmek gerekir. Donizetti‘ye, bir eğitmen olarak
karĢılaĢabileceği bazı zorluklara karĢı sınırsız yetki tanınmıĢtır. Eğitimine Enderun‘dan
öğrenciler verilmiĢ ve kendisine ―Eti senin kemiği benim‖ ve ―Dayak cennetten çıkmadır‖
temeline dayanan eski terbiye göreneklerine binaen gerektiğinde falaka cezası verebilme
hakkı tanınmıĢtır. Ancak Donizetti öğrencilerini falakayla eğitmek yerine kucaklayan bir
tavırla, Ģefkat ve nezaket göstererek davranmanın daha verimli sonuçlar doğuracağını bir
müzisyen-eğitmen görüĢüyle kavramıĢ ve kendisine verilen bu yetkiyi hiçbir zaman
kullanmamıĢtır. Nitekim vefatının ardından ilk öğrencilerinin onu büyük bir
kadirĢinaslıkla andıklarından bahseden kaynaklar mevcuttur (Gazimihal, 1955, s. 43).
Dolayısıyla müzik eğitimi yaklaĢımının Donizetti vasıtasıyla revize edildiği ve eski
anlayıĢta kullanılan eğitimde fiziksel Ģiddetin saray tarafından desteklenmiĢ olsa da müzik
eğitiminde rağbet görmediği anlaĢılmaktadır.
Donizetti‘nin batı müziği eğitimi ile ilgili karĢılaĢtığı en önemli sorun nota sistemindeki
farklılıktır. Türkler Hamparsum adı verilen, III. Selim döneminde geliĢtirilmiĢ bir
notasyon sistemi kullanmaktaydılar. Donizetti, porteli batı müziği notasyon sistemini
öğrencilerine öğretebilmek için önce kendisi Türklerin kullandığı sistemi öğrenmiĢ,
sonrasında da karĢılaĢtırmalı bir çizelge hazırlayarak Hamparsum sistemindeki her
iĢaretin ve Türkçe perde isimlerinin batı müziğindeki karĢılıklarını liste halinde
öğrencilerine sunmuĢtur. Böylece, Türkler için tamamen yeni olan batı sistemine geçiĢi
önce kendisi eski sistemi öğrenerek direkt değil, kademeli olarak gerçekleĢtirmiĢ,
öğrencilerinin kısa zamanda çok yol kat etmelerini sağlamıĢtır.
Donizetti‘nin 1828 yılında Muzıka‘nın direktörü olmasından birkaç ay sonra,
öğrencilerinin ilerlemesi hakkında Ġngiliz deniz subayı Adolphus Slade‘in anıları
vasıtasıyla bilgi edinebiliyoruz. II. Mahmud döneminde Osmanlı donanmasında müĢavir
olarak göreve alınan Slade Büyükdere‘de yürüyüĢü sırasında Donizetti‘nin bandosunun
Ġtalyan operalarından parçalar çalmasına tanık olmuĢ, yaĢları çok genç olan Enderun
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mensubu bu gençlerin etkileyici icraları karĢısındaki duygularını hayret ve takdirle
―(…)Hocaları Signor Donizetti‘nin koltuklarını bihakkın kabartacak bir maharetle Rossini
çalıyorlardı. (…)‖ Ģeklinde ifade etmiĢtir (Kutlay Baydar, 2010, s. 287). Dolayısıyla
Donizetti‘nin müzik eğitimi anlayıĢına getirdiği yeniliklerin kısa sürede meyvelerini
verdiğini anlamak mümkündür.
Donizetti‘nin müzik eğitiminin bir parçası olarak, müzisyenin bir ömür boyu eğitiminin
sürmesi gereğine ve profesyonelliğin ancak bu Ģekilde sağlanabileceğine dikkat çektiği de
kayıtlar arasındadır. Yine Slade, Donizetti‘nin Osmanlı‘da ―muzıkacılık‖ ve ―muzıka
eğitimi‖ konusunda yanlıĢ bulduğu ve düzeltilmesine vesile olduğu konuya anılarında Ģu
Ģekilde dikkat çekmektedir:
Profesör Donizetti‘nin anlattığına göre gençlerin musikiye olan kabiliyetleri hayret
verecek kadar yüksekti. Hocaları, öğrencilerinin heves ve azimlerine hayrandı. Bu hâl
gösteriyor ki; Türkler yaradılıĢtan musikiye düĢkündürler. Bu gençlerin hepsi
Enderun‘dandılar; iĢte bu noktada karamsarlık baĢlıyordu. Zirâ Enderunlu gençler
sanatlarında zirveye ulaĢma imkânı bulamayacaklardı. Gelenekler ve saray adetlerine göre
Enderun‘da din derslerinden maada, bir memur veya subay için elzem olan bütün dersler
tedris olunur. Enderun bir çeĢit okuldur ve buradan yetiĢenler zamanla devletin birçok
yüksek mevkilerinde hizmete alınırlar. Böylece Ģimdi karĢımda baĢlı baĢına birer istidat
olan bu gençlerin bir gün hiç ilgisi olmayan mesleklerde hizmet alacaklarını, mesela flüt
çalan bir gencin bir firkateyn kaptanı, davul çalan bir diğerinin bir kale komutanı, bugle
çalanın bir süvari alay komutanı olacağını düĢündüm (Slade, 1973, s. 96–97).
Dolayısıyla, anlaĢılan, hocaları tarafından son derece yetenekli bulunan bu gençler
profesyonel olmaya vakit bulamadan baĢka konularda branĢlaĢarak devletin önemli askeri
ve idari makamlarına getirtileceklerdir. Nitekim bu Ģekilde üç-beĢ yıllık bir eğitiminin
ardından apar topar müzik öğrencilerinin farklı askeri görevlere getirilmelerinin Donizetti
tarafından müzik eğitimi bağlamında yanlıĢ bir adım olduğu Ģeklindeki tespiti ve Slade‘in
durumla ilgili gözlemine istinaden Cumhuriyet döneminin belli baĢlı müzikologlarından
Gazimihal Ģu Ģekilde bir değerlendirmede bulunmuĢtur:
Bu fıkrada Donizetti‘nin genç talebelerinin istidadı hakkında güvenli intibaı ne kadar
iftihar uyandırıcı ise, subayın sanat adına hayıflanıĢı da aynı derecede acı, fakat
yerindedir. Demek ki mehterlik asırlarında olduğu gibi ―zurnacıdan paĢa yapılmak‖
imkânının yeni muzıkacılıkta da devam edeceği umulmakta idi: o eski usul terfiler, bir
sanatçının ehliyetini mükâfatlandırmaktan apayrı bir Ģeydi; bilakis, sanatçıyı esas
mesleğinde vakitsiz söndürmekle birdi, bir düĢüncesizlikti. ġükür ki yeni muzıkacılığın
teknik ve meslek bakımlarından eski mehterlikten bambaĢka bir incelikte yüksek bilgiye
ve uzun emeğe bağlı bir kültür Ģubesi olduğu maddeten de çabuk anlaĢılarak eski usul
nakillerden muzıkacılık ayrı tutuldu (Gazimihal, 1955, s. 45).
Böylelikle Donizetti müzik eğitimi gören öğrencilerin eğitimlerinin ilerleyen yıllarında da
müzik konusunda rütbelendirilmelerine ön ayak olmuĢtur.
Eğitimde kullanılan çalgı aletleri ve notalar bağlamında ―Muzıka-i Hümâyûn BaĢ
Ustakârı‖ olarak atanmıĢ olan Donizetti her ne kadar ilk geldiğinde zaman kaybetmemek
açısından mevcut olanakları kullandıysa da kısa süre içinde yeni araç gereçlerin
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Avrupa‘dan ısmarlanmasını sağlamıĢtır. Bu konuda ―Masârifat Nazırı‖ Ahmet Fethi
PaĢa‘nın 1832 tarihli arîzası Muzıka-i Hümâyûn okuluna ilk ek malzeme geliĢine aittir:
―Atufetlû MüĢir PaĢa marifetletleri ve Muzıka-i Hümâyûn Ustakârı Donizetti vesatetiyle
bundan bir sene akdem aĢağıya ısmarlanmıĢ olan muzıka sazları bu defa vürudetmiĢ ve
icap eden behâsı 24, 700 kuruĢa baliğ olmuĢ olmakla (…)‖ (Gazimihal, 1955, s. 49). Bu
ilk teĢebbüsün ardından, sonraki yıllarda Ġtalya‘nın Pelitti mağazasından çalgı aletleri ve
nota ısmarlanmaya devam edilmiĢtir.
Çalgı aletlerinin yenilenmesinin yanı sıra, Donizetti, Avrupa‘dan Muzıka‘ya takviye yeni
eğitmenlerin de hizmete alınmasını da sağlamıĢtır. Kendisi flüt, piyano, armoni ve
çalgılama (instrumentation) derslerini verirken, klarinet dersleri için Ġtalyan Françisko,
keman dersleri için Valz ve Bugvani, Teneke sazlar için Doos, Müzik nazariyatı dersleri
içinse Hanzen görevlendirilmiĢtir. Muzıka-i Hümâyûn okulunda müzik derslerinin yanı
sıra Fransızca, Türkçe, Arapça gibi dil dersleri de okutulmaktaydı (Gazimihal, 1955, s.
55).
Bu Ģekilde devlet desteğiyle, profesyonel eğitim ve icra araç gereçlerinin ısmarlanması ve
eğitmenlerin görevlendirilmesi de konuya ne denli ciddiyetle yaklaĢıldığının bir
göstergesidir. Donizetti görüldüğü üzere batılılaĢma sürecinin ilk yıllarında dahi
Osmanlı‘da müzik eğitimi anlayıĢı ve müzisyen ve öğretmen görevlendirilmeleriyle ilgili
büyük adımların atılmasına ön ayak olmuĢ, dönemin padiĢahı II. Mahmud da bu süreçte
görevlendirdiği eğitmenine değer vererek yapılması gerekenler konusunda arkasında
durmuĢtur. Müzik eğitimine getirilen yeniliklerin kısa sürede uygulamaya konulması bu
anlamda 19. Yüzyılın ilk yarısında çabuk yol kat edilmesine yardımcı olmuĢtur.
3. 19. YÜZYILIN ĠKĠNCĠ YARISINDA MÜZĠK EĞĠTĠMĠNDEKĠ GELĠġMELER
3.1. Muzıka-i Hümâyûn‟un ĠlerleyiĢi
Donizetti‘nin 1856 yılındaki vefatının ardından Muzıka‘nın baĢına yine bir Ġtalyan olan
Callisto Guatelli geçmiĢtir. Guatelli, eğitim vermeye Donizetti‘nin çizgisinde devam
etmiĢ, V. Murad, II. Abdülhamid gibi Sultanlara müzik dersleri vermenin yanı sıra
geleceğin önemli Türk müzisyenleri arasında yer alacak Plevne ve Ġzmir MarĢlarının
bestecisi Mehmet Ali Bey, klarnetçi Zâti Bey (Arca), Pembe kız Operetinin bestecisi
flütçü Haydar Bey, Saffet Bey (Atabinen) gibi isimleri yetiĢtiren kiĢi olmuĢtur (Kutlay
Baydar, 2010, s. 292).
Guatelli‘nin bir dönem görevden alındığı Abdülaziz döneminde ―Ġzin verilen Ġtalyan
öğretmenler yerine çavuĢların ikamesi‖ tabirini görmekteyiz (ġehsuvaroğlu, 1948). Bu
anlayıĢla Muzıka harcamalarında kesintiler yapılması Tanzimat hamlesinin gerilemesine
yol açmıĢtır.
Abdülhamid döneminde batı müziği eğitimine verilen önem yine artmıĢ ancak o güne
kadar hüküm süren ―Ġtalyan Ekolü‖ nün yerini aslında Avrupa‘ya göre bir miktar
gecikmeyle, Fransız ekolü almıĢtır. Bu Ģekilde bir geçiĢ doğal olarak birtakım metot
değiĢikliklerine yol açmıĢtır. 1886 yılında Paris‘ten Fernando de Aranda‘nın
getirtilmesiyle Muzıka‘da bir yeniden yapılanma görülmektedir. Nitekim Aranda‘nın
göreve getirilmesinin hemen ardından Muzıka‘yı teftiĢ ederek padiĢaha bir rapor
hazırladığı ve bu rapora göre kullanılan çalgıları eski ve yetersiz bulduğu ve bir
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yenilenmeye ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir. Aranda, ayrıca Paris‘ten profesyonel
aranjörler tarafından hazırlanan partisyonları getirterek nota kütüphanesini yeniden
düzenlemiĢ ve zenginleĢtirmiĢtir (Kutlay Baydar, 2010, s. 161).
Fransız akımının müzik eğitiminde ön plana çıkmasına bir baĢka vesile belki de müzik
eğitim kitaplarının 1870‘li yıllara kadar eksikliğinin tespiti neticesinde Hüseyin Remzi
adındaki bir hayırseverin Alexis de Garaudé isimli Paris konservatuarı öğretmeninin
―Principes élémentaires de musique‖ adlı nota kitabını ―Usûl-ü Nota‖ baĢlığıyla 1875
yılında yayınlaması da olmuĢtur. Hüseyin Remzi, Müzik teorisi alanında Türkçe kitap
eksikliğinden önsözünde ―Ġtalyan ve Fransız lisanları ile pek çok risaleler telif olunmuĢsa
da bunlardan hiçbiri lisanı Türkiye nakil ve tercüme olunmadığından dolayı (…)‖
Ģeklinde bahsederek ―(…)bazı ihvânı bâsefa tarafından olunan teĢvik üzerine (...)‖ bu
Fransız eğitmenin kitabını Türkçeye çevirdiğini bildirmektedir (Gazimihal, 1955, s. 75).
Müzik eğitiminde Fransız ekolü 19. Yüzyılın sonlarından Cumhuriyet‘in ilanına kadarki
süreçte yerini Alman ekolüne bırakmıĢ, bu bağlamda Paul Lange gibi Alman müzisyenler
sarayda görevlendirilmiĢlerdir (Kutlay Baydar: 2010, 137–150). Ayrıca yine batılılaĢma
sürecinin baĢından itibaren baĢa geçen padiĢahların burslarıyla Avrupa‘ya, yüzyılın
sonuna doğru özellikle de Almanya ve Viyana‘ya, müzik tahsili almak üzere Türk
öğrenciler gönderilmiĢler, bu öğrenciler eğitimlerinin ardından Osmanlı topraklarına geri
dönerek Muzıka‘da görev yapmıĢlar ya da verdikleri özel derslerle batı müziği eğitimine
katkıda bulunmuĢlardır (Kutlay Baydar, 2010, s. 230–238).
3.2. Paul Lange ve Müzik Okulu
Paul Lange, Alman Konsolosluğu vasıtasıyla geldiği Ġstanbul‘da, ilk yıllar Alman Lisesi
ve Amerikan Robert Liselerinin müzik bölümlerinde müzik öğretmeni ve koro Ģefi olarak
görev yapmıĢtır. Hatta 18 Ekim 1898‘de Alman imparatoru Ġstanbul ziyareti sırasında
Alman Lisesine de uğradığında okul korosunun imparator için verdiği konseri Paul Lange
yönetmiĢtir (Kutlay Baydar, 2010, s. 139).
Lange, Osmanlı sarayı ve Muzıka-i Hümâyûn‘daki görevlerine atanmadan önce,
Ġstanbul‘a geldiği ilk yıllarda bir özel müzik okulu kurmuĢtur. ġark Ticaret yıllıklarında
varlığını tespit ettiğimizden ―Osmanlının Avrupalı Müzisyenleri‖ baĢlıklı kitabımızda da
bahsettiğimiz bu okulla ilgili olarak BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivlerinde de kayıtlar
mevcuttur.
Tarih: 29/Z /1301
(Hicrî)

Dosya No:8

Gömlek No:83

Fon Kodu:
Y..PRK.BġK.

Beyoğlu'nda küĢad edilmiĢ olan musiki talimhanesi hakkında padiĢaha verilen malumat
ile devam eden talebat ve yardım istirhamı.
Okul, Müzik konservatuarı tanımlamasıyla, Paul Lange‘nin müdürlüğünde Beyoğlu
Pera‘da Ensiz sokak‘ta açılmıĢtır. Nitekim okulun ilanı ġark Ticaret Yıllıklarında da Ģu
Ģekilde yer almaktadır:
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ġark Ticaret Yıllıklarından Paul Lange‘nin Müzik Okulunun Ġlanı
(Osmanlı Bankası ArĢiv ve Dokümantasyon Merkezi)
Paul Lange imzasını taĢıyan, Osmanlı arĢivindeki 1884 tarihli okul yönetmeliğine ait
kayıtlar, müzik okulunun iĢleyiĢinin yanı sıra verilen dersler, derslerin mahiyeti ve eğitim
kadrosuyla ilgili ayrıntılı bilgileri sunmaktadırlar. Okulda eğitimi verilen müzik aletleri
ilgili belge de öğretmenleriyle birlikte Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır (Belge üzerinde yapılan
değiĢiklikler ve karalamalar orijinalde olduğu gibi bildirilmiĢtir):
Musikilerin Aksamı ile Mektebin Muallimleri
1. Piyano:
a. Birinci sınıflarda – Mösyö Paul Lange ve (K. Branse)
b. Ġptidaiye sınıflarında – Mösyö Ernest Lange ile Mösyö Paul Lange‘nin taht-ı
nezaretinde müteĢekkil bazı Ģakirdan
2. Keman ve Büyük Keman:
a. Birinci sınıflarda – Mösyö Pasquali ve Cattaneo (K. Branse olarak değiĢtirilmiĢ)
b. Ġptidaiye sınıflarında – Mösyö Francia
3. Battal Keman:
a. Birinci sınıflarda – Mösyö Lucassi
b. Ġptidaiye sınıflarında – Mösyö Fabrichesi
4. Battal Basso Keman – Mösyö Righi
5. Klarinet – Mösyö di Carli
6. Flavot (flüt) – Mösyö (―Volta‖ değiĢmiĢ) Michelino
7. Üstüvaneli Boru – Mösyö Cimiceno (Cimino)
8. Boru – Mösyö Camilleri
9. Battal Boru ve Bonbardon – Mösyö Vrava
10. Armonika ve Erganon (org)
11. Nağme Yalnız
12. Hemâheng
13. Muhtelif dersler
14. Usul-i Ahenk ve Alet-i Musikiye
15. Musiki Tarihi

} Mösyö Paul Lange ve K. Branse
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16. ġakirdana Mahsus Orkestra (Öğrenci Orkestrası)
17. Alman Lisanı
18. Fransız ve Ġtalyan Lisanı – Mösyö Liberali (Liberali karalanmıĢ) Madam Lange
19. Erkek ve Kadın Musiki Muallimlerine Mahsus Mubahesat – Mösyö Paul Lange
Burada kısaca yer vereceğimiz müzik okulunda eğitimin iĢleyiĢi, asıl belgede maddelerle
sıralanmıĢ ve ayrıntılandırılmıĢtır. Verilen bilgilere göre, okula yedi yaĢından büyük
öğrenciler alınmaktadır. Kayıt olan öğrenci en az altı ay derslere devam etmek zorundadır.
Okulun Müdürü Paul Lange‘nin haberi olmaksızın öğrenci özel ders verememekte ve
konsere çıkamamaktadır. Öğrenci derslerde tam vaktinde hazır bulunmalıdır; eğer derse
gelememiĢse veya sınava girememiĢse öğretmenini haberdar etmelidir. Öğrenci gerek
okulda gerekse dıĢarıda edepli davranmakla yükümlüdür; öğretmenlerinin ve müdürün
tembihlerine itaat etmelidir. Birkaç ay bir müzik aletinin eğitimini alan öğrenci orkestraya
alınacaktır. Okulun son derece disiplinli ve düzenli organize edildiği okulun
yönetmeliğini oluĢturan, yukarıda örneklenen maddelerden tespit edilebilmektedir.
Özel bir müzik okulu olduğundan eğitim ücretlidir. Bu bağlamda da okul yönetmeliğinde
çeĢitli düzenlemeler mevcuttur. Örneğin, aynı aileye mensup öğrencilere indirim yapıldığı
gibi, müziğe istidadı olan ancak ödeme güçlüğü çeken öğrenciye de bir dereceye kadar
müsaade edileceği bildirilmektedir. Genel olarak ücretler üç aylık peĢin alınmaktadır.
Okuldaki her dersin ücreti ise ayrıntılı olarak Ģu Ģekilde listelenmiĢtir:
1. Piyano
a) Ġptidaiye sınıfı – haftada iki defa piyano meĢki ile bir de musiki
dersi-Osmanlı Lirası……………………………………………………4
b) Orta sınıf – haftada iki defa piyano meĢki ile bir de musiki dersi…5
ç) Birinci sınıf - haftada iki defa piyano meĢki ile bir de umum musiki
dersi................................................................................................6
2. Muhtelif musiki aletleri- Ġki defa musiki dersi ile bir defa da umumi
veya hususi dersler
a) Ġptidaiye sınıfı …………………………………………………….…3
b) Orta sınıf………………………………………………………..……4
ç) Birinci sınıf……………………………………..……………………5
3. Yalnız nağme – Ġki defa nağme dersi, bir defa da talim-i nazariyat…6
4. Yalnız nağme – ma‘musiki (musikiyle beraber) – haftada beĢ ders..10
5. Nazariyat ve tarih-i musiki…………………………………………...4
6. Cümel-i(harflerin sayı değerine göre hesaplanması)musiki……......1 ½
7. Hemâhengî…………………………………………………………1 ½
8. Orkestra dersi……………………………………………………....1 ½
9. Muallimlere mahsus sınıf……………………………………………6
10. Ders ve Talim-i lisan……………..……………………………….10
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Müfredatın ve derslerin bir konservatuar eğitimi verme zihniyetiyle oluĢturulduğu açıkça
görülmektedir. Nitekim yönetmelikte de okulu tasvir ederken ―Almanya‘nın en muntazam
musiki mekteplerine emsali tanzim olunan ―Dersaadet Musiki Mektebi‖ (…)‖ ifadesi yer
almaktadır. Ayrıca okula kayıt olan öğrencilerin her gün Beyoğlu Tünel‘in karĢısında
bulunan okul binasında bulunmaları ve derse girmeleri gereği de verilen eğitimin mesleki
ciddiyeti olan bir eğitim olduğunun altını çizmektedir. Okulda sadece Pazar günleri ve
Büyük Yortu günü tatildir.
Paul Lange‘nin müzik okulunun öğrencilerinin verdikleri konserler Stamboul gazetesinin
sütunlarında yer almaktadır. Örneğin, 6 Aralık 1884 tarihli haberde öğrencilerin
konserinin keman sınıfını idare etmek üzere Leipzig konservatuarının seçkin
kemancılarından Bay Koellner‘in davet edildiği bildirilmektedir. 15 Mayıs 1887 tarihli
baĢka bir gazete haberi de Lange‘nin müzik okulunun Bayanlar Korosu, yine Lange‘nin
yönetiminde olan Alman Kulübü Teutonia‘nın Erkekler Korosu ve Alman Okulunun
Çocuklar korosuyla birleĢerek 200 kiĢilik dev bir koro haline dönüĢtüğünü bildirmektedir.
Dolayısıyla belki de Ġstanbul‘un ilk özel konservatuarı olarak tarihte yer alan Paul
Lange‘nin Müzik okulunun yetiĢtirdiği öğrencilerinin yurtdıĢından hocaların da desteğiyle
zaman zaman konserler vermeleri ve Ġstanbul‘un profesyonel konser yaĢamında yer
almaları batı müziği eğitiminin kurumsal bağlamda sadece saray sınırlarında kalmadığının
bir göstergesidir.
Paul Lange‘nin müzik okulunun tam olarak hangi yıla kadar varlığını sürdürdüğünü Ģu
ana kadar ulaĢtığımız verilerle tespit edemediysek de, ġark ticaret yıllıkları bağlamında
incelediğimizde ―Müzik Profesörleri‖ baĢlığı altında Lange‘nin isminin yanında
tanımlayıcı olarak Ģan ve piyano öğretmenliğinin yanı sıra yer alan müzik okulu
müdürlüğü ibaresinin 1889–1890 yıllıklarından itibaren yer almadığını görmekteyiz.
Ancak bu ibarenin yerine, ―Müzikal Derneği BaĢkanı‖ betimlemesiyle, adı, diğer müzik
öğretmenlerinden daha belirgin olmak üzere kalın harflerle yazılmıĢ bir biçimdedir.
Osmanlı sarayı için yaptığı hizmetleri göz önüne aldığımızda, Belediye Muzıkasını kuran
ve Tophane bandosunun da bir dönem Ģefliğini yapan Paul Lange, 1905 yılında Ertuğrul
yatının satın alınmasıyla bir Muzıka kurulmasına karar verilince, Muzıka-i Hümâyûndan
BinbaĢı Faik Bey‘in ardından, Faik Bey 31 Mart olaylarına karıĢıp sürgüne gönderilince,
muzıkanın baĢına atanmıĢtır. Bir deniz bandosu olan Ertuğrul Muzıkası, Lange‘nin
Ģefliğinde Almanya‘dan getirtilen notalarla Muzıka-i Hümâyûn‘da uzun yıllar hâkim
olmuĢ Ġtalyan ekolünün aksine Alman ekolüyle yetiĢmiĢ ve baĢarılı çalıĢmalarda
bulunmuĢtur (Kutlay Baydar, 2010, s. 145).
Kısacası Paul Lange‘yi, baĢarılı konser çalıĢmaları, kurduğu korolar, yönettiği
orkestraların yanı sıra (Kutlay Baydar, 2010, s. 139–155), Osmanlı topraklarında kurduğu
ilk özel müzik okuluyla ve Muzıka-i Hümâyûn‘da verdiği hizmetle Türk Müzik Eğitimi
sistemine katkıları bağlamında da ele almanın yerinde olduğu belirlenmiĢtir.
4. ÖZEL MÜZĠK DERSLERĠ
19. yüzyıl Osmanlısında, Muzıka-i Hümâyûn ve ona bağlı kurumlarda verilen kurumsal
müzik eğitimleri ve Paul Lange‘nin özel müzik okulunun yanı sıra özel müzik dersleri
veren öğretmenler vesilesiyle de batı müziği eğitimi yaygınlaĢmıĢtır. Bugüne kadar,
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kitabımızın dıĢında yayınlanan kaynaklarda adı geçen müzik öğretmenleri genel olarak
sarayda yaptıkları hizmetler dolayısıyla bilinen isimler olmuĢ, dolayısıyla Türk
topraklarında batı müziği eğitimine katkıda bulunmuĢ, adı bilinmeyen yüzlerce müzisyen
atlanmıĢtır. Kayıt edilen ve resmen müzik dersleri verdikleri belirlenen müzik
öğretmenlerinin ismine, oturdukları adrese, dersini verdikleri müzik branĢına ait ayrıntılı
bilgilere, ilki 1868 yılında basılan ve Cumhuriyet yıllarında da basımına devam edilen
ġark Ticaret Yıllıklarındaki ―Professeurs de Musique-Müzik Profesörleri‖ baĢlığı
altındaki listeden ulaĢmak mümkündür. Bu listeden bir kesit Ģu Ģekildedir:

1884 tarihli ġark Ticaret Yıllığı ―Professeurs de Musique‖ listesinden bir kesit
(Osmanlı Bankası ArĢiv ve Dokümantasyon Merkezi)
Tüm yıllıkları taradığımızda, piyano çoğunlukta olmak üzere, org, keman, flüt, klarnet,
viyolonsel, kontrbas, gitar gibi çalgılarla Ģan, müzik teorisi ve kompozisyon derslerinin
verildiğini tespit etmekteyiz. Yıllıklardaki müzik öğretmenleri listesinden elde
edebileceğimiz diğer çıkarımlar, öğretmenlerin istisnalar olmak kaydıyla, çoğunlukla
Beyoğlu, Galata, Pera üçgeninde ikamet ettikleri ve isimlerinden anladığımız üzere
Avrupa kökenli olduklarıdır. Ancak 19. Yüzyıldan sonra basılan yıllıklarda, diğer bir
deyiĢle II. MeĢrutiyet‘in ardından, Türk öğretmenlerin isimlerine de bu listede rastlamak
mümkündür. Bu durumu meĢrutiyetin ilanıyla birçok yabancının kendi ülkesine
gönderilmesine bağlayabiliriz. Nitekim, Muzıka-i Hümâyûn‘da da Avrupalı
müzisyenlerin görevlerine son verilmiĢ, yerlerine Türk müzisyenler atanmıĢtır.
ġark Ticaret Yıllıklarında en kalın ciltler sarayın bulunduğu Ģehir olan ve batılılaĢma
hareketinin baĢladığı baĢkent Ġstanbul‘a aittir. Ancak diğer Ģehirler hakkında bilgiler
içeren ciltlerde de bir ―Müzik Öğretmenleri‖ listesi mevcuttur ki, bunların arasında en
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uzun listeyi Ġzmir oluĢturmaktadır. Dolayısıyla Osmanlı‘nın Ġstanbul dıĢındaki illerinde de
batı müziği derslerinin verildiği belgelenmektedir.
Yıllıklarda adı geçen öğretmenlerin bir kısmı, isimlerinin yanında da belirtildiği üzere
sarayda ve Muzıka-i Hümâyûn‘da da görevlidir. Ancak yine de böyle bir listede ders ilanı
vermelerinden, halka da müzik dersleri sunduklarını anlıyoruz. Her ne kadar özel
derslerin mahiyetini ve boyutunu kurumsal ortamlarda verilen derslerde olduğu gibi tam
kapsamlı belgeleyemesek de, ticari yıllıklarda böyle bir baĢlığın olması ve onlarca ismin
senelerce artarak listelenmesi, saray dıĢında halkın özel müzik dersi talebinin olduğunu
göstermektedir. En erken, 1868 yılından itibaren basılan yıllıklar vasıtasıyla minimumda
―öğretmen ismi, adresi ve dersin adı‖ kriterleriyle değerlendirebilme imkânımızın olduğu
dikkate değerdir.
5. KADINLAR VE MÜZĠK EĞĠTĠMĠ
Tanzimat‘ın ilanıyla baĢlayan batılılaĢma sürecinde müzik alanında verilen eğitimlerden
kadınlar da faydalanma imkânı bulmuĢlardır. Özellikle saray çevresi mensubu kadınlar ve
Osmanlı topraklarında yaĢamlarını sürdüren gayrimüslim kadınlar erkeklerle eĢit Ģartlarda
batı müziği eğitimi almıĢlar ve icralarda bulunmuĢlardır. Öyle ki, hükümdar olan her
Sultan eĢlerinin, kızlarının ve hareminin batı müziği alanında eğitim görmesini
önemsemiĢ, yurtdıĢından onların eğitimi için hocalar ve batı müziği çalgıları getirtmiĢtir.
Haremde kadınlar kendi orkestralarını kurmuĢlardır. Saray kadınlarının erkeklerle baĢa
baĢ eğitim ve icrada bulunmaları Avrupa basınının da dikkatini çekmiĢ, ―Türk hanımları
mükemmel icracılar (…)‖ Ģeklinde ifadelerle duyulan hayranlık dile getirilmiĢtir (Kutlay
Baydar, 2010). Sultanların eĢlerinden ve kızlarından Behice Sultan, Fehime Sultan, Hatice
Sultan gibi kadınların besteciliklerini de Ġstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesindeki ve Atatürk Kütüphanesindeki eserlerle belgelemek mümkündür. Aynı
Ģekilde saraya yakın yüksek makamlardaki ailelerin kızlarından Leyla Saz ve Fatma
Zinnur Hanım da eserleriyle bilinmektedirler.
Sarayda kadınların müzik dersleri hakkında bize ayrıntılı bilgileri aktaran en iyi kaynak
Leyla Saz hanımın hatıratıdır (Saz, 1974). Bu kaynakta bahsettiğine göre Kadınların
eğitimi Çırağan ve Dolmabahçe saraylarının alt katında erkek öğretmenler tarafından
sürdürülmektedir. Batı müziği eğitimi haftada iki gün yapılmaktadır. Kalfa kadınlar,
baĢlarında uçları omuzlarına sarkıtılmıĢ örtüler ve günlük giysileriyle derse girmekte,
kalfaların yanı sıra, harem ağaları ve dans eden kızlara hizmet eden cariyeler de orada
hazır bulunmaktadır. Saraydaki küçük kızların da ses yapmamak koĢuluyla dersleri
dinlemelerine izin verilmektedir; böylelikle onların da batı müziğine kulak dolgunluğunun
oluĢması sağlanmaktadır.
Saray mensubu ya da yüksek dereceli memur ve askerlerin ailesine mensup olmayan
gayrimüslim Osmanlı kadınları da aktif olarak müzik hayatının içinde yer almakta,
konserler vermekte ve eserler üretmektedirler. Bu kadınların verdikleri konserlere ait
bilgiler dönemin gazetelerinde, ürettikleri ve günümüze intikal eden eserleri de Nadir
Eserler kütüphanesinde yer almaktadır. Bu kadınlara örnek olarak Irene Comendinger,
Katarina Hegyei gibi isimler sayılabilir (Diğer isimler için bkz. Kutlay Baydar, 2010, s.
243–304).
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Müslüman halktan kadınların durumunu incelediğimizde onların saray ve çevresindeki
kadınlar kadar desteklenmediğini görüyoruz. Bu durumu ortaya koyan olaylardan biri, bir
Osmanlı vatandaĢıyla evli olan Madam Haci Foti adında, Avrupa‘da eğitim görmüĢ bir
müzik öğretmeninin, yukarıda Paul Lange‘nin okulu gibi tedrisatlandırarak sadece özel
öğretmenlerden ders alma gücüne sahip olmayan Müslüman kadınların müzik eğitimi
görebilecekleri bir okul kurma teĢebbüsünün hüsranla sonuçlanması, Foti‘nin
baĢvurusunun çeĢitli gerekçelerle reddedilmesi olmuĢtur. Madam Foti‘nin baĢvurusu ve
takip eden diğer evraklar BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivinde olup ―Osmanlının Avrupalı
Müzisyenleri‖ kitabımızda da listelenmiĢtir. Belgelerin genel içeriği ve reddedilme sebebi
Ģu Ģekilde belgelenmiĢtir:
Güzel sanatlardan müzik biliminin eğitimi için istekli olanlar öğretmen bulmakta sıkıntı
çektiklerinden, kendisi Avrupa‘da bu bilimi öğrenerek bilgisinden memleketin kız
öğrencilerini de yararlandırmak arzusunda olduğunu ve sırf kadınlara mahsus olmak üzere
Ġstanbul‘da bir kız müzik okulu kurulması ve açılıĢına ruhsat istediği beyan edilen
Madame Hacı Foti ecnebi ise de kocası Osmanlı Devleti tebaasından olduğundan
kocasına bağlı olarak onun da Osmanlı Devleti tebaasından sayılacağı doğal olup açmak
istediği okul Müslüman hanımlardan piyano öğrenmek isteyip de özel bir muallime
tutmaya gücü yetmeyenlerin Cuma ve Pazar günlerinden baĢka her gün bu okula devam
edeceklere ders vermeye mahsus olacağını belirtmekte ise de adı geçen hane
Direklerarası‘nda ve ġehzade Camii karĢısında olmağla öyle bir mahalde böyle bir okul
açılması sakıncasız olamayacağı aĢikâr olup adı geçen kimsenin böyle bir müzik okulu
açmasına müsaade edildiği takdirde çarĢı ve pazar ve iĢlek caddeler gibi yerlerde ve cami
ve tekke ve medrese civarında olmaması ve fakat emniyetli mahallede olması ve
kiralayacağı binaya katiyen erkek girmeyip hizmetçi ve bekçinin dahi kadınlardan olması
ve uygunsuz kadınların rahatça girip çıkamamaları hususunda oraya gelip ders alacak olan
hanımların orada bir deftere kaydedilip bakanlık tarafından uygun bir kadın memur
aracılığıyla arada sırada denetlenmesi Ģartlarıyla (…)
dense de bir sonraki belge bugüne kadar bu Ģekilde okul açılmadığından ve Ģartlara
bağlanmasından dolayı reddine karar verildiğini ortaya koymaktadır (Kutlay Baydar,
2010, s. 250–255). Okulun çoğu sakininin Müslüman Türk halkının olduğu Direklerarası
semtinde açılmasının istenmesi ve belgede Müslüman kadınların bu bağlamda bir
talebinin olduğu bildirilmesi, batı müziği öğreniminin sadece Pera bölgesinde talep
görmediğini, sıradan Müslüman halkın da sarayda baĢlayan bu hareketi takip etme isteğini
gözler önüne sermektedir.
Kadınlar için bir müzik okulunun varlığından söz edemesek de yukarıda listelediğimiz
ġark Ticaret yıllıklarında belgelenmiĢ özel öğretmenlerin herkese ders verdiğinden yola
çıkarak Müslüman halktan kadınların da onlardan ders alma ihtimalleri olduğunu göz ardı
etmemeliyiz. Nitekim, 18 Ağustos 1894 yılında Ġkdam gazetesinde çıkan bir müzik dersi
ilanında ―Ġslam ailelerine ders verme‖ isteği dikkate değerdir:
Özel Öğretmen Bayan
Gayet Maarif-perver ve İngilizce ile Fransızcaya ve piyano ve notaya mükemmelen aşina
Avrupalı bir muallime İslam ailelerine ders vermek arzusunda olduğundan istek edenlerin
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Beyoğlu‘nda Doğruyolda Büyük Metropolid Hotelinde ―Avrupalı Muallime‖ diye
müracaat eylemeleri ihtar olunur (İkdam gazetesi, 18 Ağustos 1894).
Dolayısıyla, yukarıda örnek teĢkil eden ilana istinaden, bu tip bir ders ilanı vermenin
doğal bir sistem olduğunu ve Müslüman halkın özel ders talebinde bulunduğunu tahmin
edebiliriz.
Resmi belgelerden görüldüğü üzere, Osmanlı kadınlarının da batı müziği eğitimi almak ve
öğretmenlik yapmak teĢebbüsleri olmuĢ, saray erkânı ve saray çevresine mensup hanımlar
ve yüksek rütbeli ailelere mensup olanlar gerek özel öğretmenler gerekse Muzıka-i
Hümâyûn kurumu vasıtasıyla desteklenmiĢtir. Ancak halkın bu anlamda yeteri kadar
imkân bulduğunu söylemek mümkün değildir. Özel ders alma konusunda bir kısıt olmasa
da halktan Müslüman kadınların kurumsal bir eğitim almasına olanak sağlanmadığı
anlaĢılmaktadır. Yine de müzik eğitiminin halktan Müslüman kadınlar boyutunun daha
ayrıntılı araĢtırılması gereği ortadadır. Kadınların kısıtlı bir sosyal hayatları olduğu ve batı
müziğinin henüz yarım asırdır Osmanlı topraklarında tanınmaya baĢlandığı göz önüne
alınırsa, atılan adımlar Osmanlı kadınları açısından oldukça umut vericidir.
6. SONUÇ
Osmanlı Ġmparatorluğunda sosyal, kültürel, politik, ekonomik alanlarda modernleĢme
sürecinin aktif olarak baĢladığı 19. Yüzyılda sanatta da batılılaĢmaya gidilmiĢ, batı müziği
eğitimi, icrası ve üretimi ön plana çıkmıĢtır. Bu bağlamda yüzyıl boyunca batı müziği
eğitimi, baĢta saray ve ona bağlı kurumlarca yürütüldüğü gibi, halkın eğitim aldığı özel
bir müzik okulu vasıtasıyla da yayılmıĢtır. Saraya bağlı kurum olan Muzıka-i
Hümâyûn‘daki çalıĢmaların batılı örneklerine ulaĢabilmesi konusunda padiĢahların
verdikleri destek önemlidir. O güne kadarki müzik eğitimi anlayıĢındaki değiĢiklikler,
kullanılan çalgılar, repertuar belirlenmesi ve bando ve orkestraların kurulması Avrupa‘dan
getirtilen eğitmenlerin yönlendirmeleriyle ve padiĢahların bu konuda onlara onay
vermeleriyle mümkün olmuĢtur. Muzıka-i Hümâyûn‘daki eğitim, baĢtaki eğitmenin
geçmiĢi, bilgisi ve görgüsü bağlamında ilerleme göstermiĢtir. BaĢta Ġtalyan eğitmenlerin
sürdürdüğü Ġtalyan ekolü zamanla yerini Fransız ve Alman ekollerine bırakmıĢtır. Bu
Ģekildeki bir değiĢimin yüzyıla bölünmesi ilgili ekolün öğretiminin pekiĢmesini sağlarken,
Osmanlı‘da batı müziğinin tek yönlü tanınması ve öğrenilmesi kısıtını ortadan
kaldırmıĢtır. Muzıka-i Hümâyûn‘ünde verilen eğitim ilk yıllarda bir askeri bando eğitimi
olarak kaldıysa da ilerleyen yıllarda kurum bir konservatuar görevi görmüĢtür. Ayrıca
sadece Ġstanbul‘da değil Osmanlı‘nın tüm Ģehirlerinde kurulan askeri bandolar ve
muzıkalarda Muzıka-i Hümâyûn vasıtasıyla saraya bağlı olarak görevlendirilmiĢ
müzisyenlerce batı müziği eğitimi verilmiĢtir.
Kitabımızda ortaya koyduğumuz ve bu bildiride ayrıntılandırdığımız Alman müzisyen
Paul Lange‘nin 19. Yüzyılın son yarısında Pera bölgesinde kurduğu ve yönetmeliğinde,
oluĢum ilkelerinde, ders çeĢidi ve içeriğinde dönemin Alman konservatuarlarını baz
aldığını bildirdiği özel müzik okulu da halka açık resmî bir batı müziği eğitim kurumu
olması bakımından önemlidir. Eğitimi verilen çalgıların çeĢitliliği ve çalgı eğitiminin
yeterli olgunluğa eriĢildikten sonra öğrencinin kurulan orkestrada görevlendirilmesi ve
Ģehrin aktif konser hayatında yer almasının teĢvik edilmesi eğitimde bütüncül bir
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yaklaĢımı ortaya koymaktadır. Ayrıca okulda sadece çalgı eğitiminin değil, teori ve kültür
derslerinin de ön planda olması, tam donanımlı bir müzisyen yetiĢtirme amacıyla çok
yönlü bir eğitim verildiğini göstermektedir. Eğitimin her gün sürdürülmesi ve katılım
zorunluluğuyla olması da öğrenciyi disiplinli bir sanatçı olarak yetiĢtirme eğiliminin altını
çizmektedir. Bunlarla birlikte eğitim yaĢının yedi‘den itibaren olması da müzik eğitimine
erken baĢlanmasına önem verildiğini göstermektedir. Her ne kadar Lange‘nin müzik
okulunun kaç yıl faaliyet gösterdiğini elimizdeki verilerle tespit edemediysek de,
gazetelerde çıkan konser haberlerinden ve ġark Ticaret yıllıklarından en az beĢ yıl
olduğunu biliyoruz. Ayrıca öğrencilerini konsere çıkabilecek düzeye kadar
yetiĢtirebildiğine ve bir koro oluĢturabilecek ve kurulan diğer profesyonel korolarla
birleĢtirebildiğine göre birkaç yıl eğitim verdiğini tahmin edebiliriz.
Bu okulla ilgili bir diğer değerlendirmemiz de kurulduğu bölgeyle ilgili olabilir. Pera
bölgesi yoğun olarak Avrupa kökenli Osmanlı vatandaĢlarının, kısa bir süre için
Avrupa‘dan gelmiĢ ziyaretçilerin, ya da üst düzey Osmanlı vatandaĢlarının yaĢadığı bir
bölgedir. Dolayısıyla Lange‘nin müzik okuluna çoğunlukla bu bölgenin sakinlerinin
çocuklarının gideceğini göz önüne alırsak, batı müziği eğitiminin kurumsal bazda halkın
bir kısmına hitap ettiğini söyleyebiliriz.
Kurumsal batı müziği eğitimlerinin yanı sıra özel müzik derslerinin de onlarca öğretmen
tarafından verilmesi bu anlamda bir talebin olduğunun göstergesidir. Gerek Muzıka-i
Hümâyûn‘de gerekse Lange‘nin müzik okulunda görev alan öğretmenlerin dıĢındaki
isimleri de içeren ġark Ticaret Yıllıklarındaki müzik öğretmenleri listesi, batı müziği
eğitiminin yaygınlığı konusunda bize fikir vermektedir. Ayrıca bu müzik
öğretmenlerinden kitabımızda incelediğimiz kadarının örnek teĢkil edeceği dikkate
alınırsa, Avrupa‘da iyi eğitim almıĢ ve kendini ispatlamıĢ isimlerden oluĢması da verilen
eğitimin kalitesinin bir göstergesidir.
Kadınların batı müziği eğitimi imkânı bulmaları saray ve üst düzey Osmanlı ailelerine
mensup olduklarında ya da Avrupa kökenli, gayrimüslim Osmanlı vatandaĢlarıysa
desteklenirken ve son derece rahatken, sıradan halka mensup Müslüman Osmanlı
kadınlarının bu bağlamda kısıtlandığı ya da en azından resmi bir kurumda eğitim
göremedikleri elimizdeki arĢiv belgesinde bildirilen gerekçelerden anlaĢılmaktadır. Yine
de atılan adımlar umut vericidir.
Kısaca, Osmanlı‘da batı müziği eğitiminin baĢladığı 19. Yüzyılda, kısa sürede büyük
değiĢimler geçirilmiĢ, bu durum padiĢahlarca desteklenmiĢtir. Osmanlı imparatorluğunun
yıkılması ve Cumhuriyet‘in ilanından sonra Atatürk‘ün bir devlet politikası bağlamında
ele aldığı müzik ve eğitimi alanlarında atılan adımları değerlendirmek, o döneme temel
oluĢturan, Osmanlı‘nın son yüzyılında yapılan çalıĢmaları araĢtırmak, su yüzüne çıkarmak
ve yorumlamakla mümkün olacaktır.
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OKUL ÖNCESĠ 6 YAġ GRUBU ÇOCUKLARININ ÖĞRENME
PERFORMANSLARININ ARTIRILMASINDA MÜZĠK EĞĠTĠMĠNĠN BĠLĠġSEL
SÜREÇLERDE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Ezgi ÖZBEY, Yıldız Teknik Üniversitesi
Özet
Müzik çocuğun bilişsel, psikomotor, dil, sosyal, duygusal gelişimini, iletişim ve
farkındalık becerilerini, estetik ve yaratıcılığını desteklemektedir. Karmaşık bir zihinsel
aktivite olarak müzik algısı ve müzik bilişi ile birlikte özellikle bilişsel psikolojinin ilgi
alanına girer. Biliş sözcüğü; sezgi, algıma, imgelem, hatırlama, geri çağırma, hatırlama,
geri çağırma, problem çözme ve düşünme gibi zihinsel etkinlikler anlamına gelmektedir.
İnsan beyni, yapısı ve özellikleri bakımından oldukça karmaşık olup bilim ve teknikteki
gelişmeler ışığında sürekli araştırılmaktadır. Özellikle yapılan araştırmalar müziğin
çocuğun zihinsel gelişimi, eğitim hayatı ve genel bilişsel beyin fonksiyonları üzerindeki
etkilerini incelemeye devam etmektedirler. Bu noktada yapılan çalışmalar bize müziğin
anne karnından itibaren öğrenme gelişim sürecinin bir parçası olduğudur. Bu çalışmanın
ana eksenini, müziğin gelişim ve öğrenme sürecindeki genel faydalarını açıklayarak,
müziğin okul öncesi ve okul yaşı zihinsel gelişim, öğrenme ve bilişsel performansa
etkilerinin incelenmesini oluşturur. Bu araştırmada, Naglieri ve Das tarafından
geliştirilmiş, Türkiye‘de ise güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olarak uygulanan Bilişsel
Değerlendirme Sisteminin (CAS-Cognitive Assessment System) ölçekleri ile
değerlendirilmiş, kendi yaş grupları arasında olumsuz farklılık gösteren 6 yaş
çocuklarının öğrenme güçlüğü ve algı problemlerinin müziksel gelişimleri arasında bir
ilişki olup olmadığının tespit edilmesi ve bu yolla okul öncesi öğrenme problemlerinin
çözümünde müzik eğitiminden yararlanarak etkin bir metot ve model oluşturulması
hedeflenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ―Okul öncesi 6 yaş grubu öğrencilerinin
bilişsel performanslarının yükseltilmesinde müzik eğitimi programı‖ uygulanmıştır ve
deney grubunun CAS toplam son-testine göre almış oldukları puanlar, eğitim verilmeyen
kontrol grubuna göre anlamlı farklılığa yakın düzeyde yükseliş göstermiştir. Ayrıca,
deney grubunun CAS toplam son-test puanları, ön-test puanlarından anlamlı düzeyde
farklılığı oluşmasa dahi belirgin düzeyde yükseliş olduğu tespit edilmiştir.
GĠRĠġ
Okul öncesi müzik eğitiminin Türkiye‘de bilinçli olarak baĢlaması oldukça geç olmasına
rağmen, Avrupa‘da ilk kez 1659 yılında eğitimci John Amos Comenius Ģu sözleri ile
dikkat çekmiĢtir: ―Doğumdan 6 yaĢa kadar olan dönemi büyüme dönemi diye
geçiĢtiremeyiz. Bu dönemin, her yaĢ için eğitim programı olmalıdır.‖ Comenius‘a göre
müzik aktif olmalıdır. Bunun nedeni ise, müziğin duyguları canlandırması, zihni
dinlendiriyor olması ve dil geliĢimine katkıda bulunmasıdır.
Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime baĢladığı güne kadar geçen
0-6 yaĢ arasındaki dönemi kapsar. Çocukların daha sonraki yaĢamlarında çok önemli bir
yeri olan ve özellikle bedensel, psikomotor, sosyal-duyuĢsal, zihinsel ve dil geliĢimlerinin
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büyük ölçüde tamamladıkları, bu doğrultuda kiĢiliğin de Ģekillendiği ―erken çocukluk
çağı‖ diye de adlandırılan geliĢim ve eğitim süreci olarak tanımlanır.
Müziksel bir çevrenin içinde doğan çocuk, müzikle ve müziksel çevresiyle daha bilinçli
ve etkili bir etkileĢim içine girer. Bunun bir sonucu olarak da; müzikle uyuma, müzikle
oynama, müzikle dinlenme, müzikle eğlenme, müzikle öğrenme, müzikle çalıĢma,
müzikle anlaĢma, müzikle geçimini sağlama, müzikle kendini geliĢtirme-gerçekleĢtirmeaĢma vb. gibi daha kapsamlı davranıĢ örüntüleri geliĢtirir (Uçan, 1997:13).
Müzik aracılığı ile pek çok amaca hizmet edileceği gibi müziğin; zihinsel, motor, dil,
iletiĢim ve farkında olma becerilerinin geliĢimine olanak sağladığı gibi, yaratıcılık ve
duygusal geliĢimi desteklediği üzerine yapılmıĢ birçok alan çalıĢması yurtiçinde ve yurt
dıĢında bulunmaktadır.
Bilim adamlarına göre müzik, biliĢsel düĢünme kabiliyetini artırmaktadır. BiliĢsel
düĢünme ile müzik arasında güçlü bir iliĢki olduğundan müzikle uğraĢanlarda ya da sık
müzik dinleyenlerde beyin aktivitesi artmaktadır.
Almanya‘da Friedrich Schiller Üniversitesi‘nde yürütülmüĢ araĢtırmalar sonucunda
profesyonel ya da amatör olarak müzikle uğraĢan insanların beyinlerinin daha büyük
olduğu belirlenmiĢtir. Düzenli olarak müzik aleti çalmanın beynin görme, duyma, hareket
etme ve koordinasyonla ilgili bölümlerinin büyümesini sağladığı tespit edilmiĢtir.
AraĢtırma çerçevesinde, müzikten anlamayan ve müzikle amatör veya profesyonel olarak
ilgilenen kiĢiler seçmiĢlerdir. Yapılan MR (manyetik rezonans) görüntülerinin
müzisyenlerin beyinlerinin daha büyük olduğunu açıkça gösterdiği belirlemiĢ,
müzisyenlerin beyinlerinde duyma, görme, hareket etme ve koordinasyonla ilgili
bölgelerde daha fazla ―gri madde (gri hücre)‖ olduğu saptanmıĢtır. Ayrıca MR
görüntülerinden müzik aleti çalan ve günlük hayatta ağırlıklı olarak sağ elini kullandığını
ifade eden kiĢilerin aslında sol ellerini de daha sık kullandıklarını tespit ederken, sürekli
müzik aleti çalmanın beynin büyüklüğünü olumlu etkilediği sonucuna varmıĢlardır. Bunu
da beynin kaslar gibi egzersiz yaptıkça büyüdüğünü; örneğin, piyano çalmanın notaları
algılayan beynin tuĢlara dokunan parmaklara ve pedallara basan ayağa emir vermesiyle
bir koordinasyon oluĢturarak beynin birden fazla bölgesini aynı anda çalıĢtırdığını, çok
yönlü düĢünmeyi ve bağlantılar kurmayı sağladığını, dolayısıyla da beynin kullanımını
geliĢtirdiğini belirtmiĢlerdir.
Çocuklar davranıĢları, duygu ve düĢünceleri ile geliĢim özellikleri bakımından
yetiĢkinlerden farklı olarak özellikle değiĢime yenileĢmeye açık, son derece alıcı,
kendilerine özgü varlıklardır. Bunun için erken dönemde olumlu uyarıcılarla karĢı karĢıya
gelmeleri ve iyi bir eğitim ortamlarının sağlanması geliĢimleri açısından son derece
önemlidir.
Müzik yapmak, iletiĢim, iĢbirliği, grup koordinasyonu ve sosyal bütünlük gibi evrimsel
fonksiyonları içerir. Aynı zamanda beynin, algılama, hareket, duygu, öğrenme ve hafıza
gibi hemen hemen bütün zihinsel fonksiyonlarını faaliyete geçiren çok yönlü bir iĢtir.
Bu çalıĢmada ana amaç yurt dıĢında ve yurtiçinde yapılmıĢ araĢtırmalarla etkisi kanıtlanıĢ
olan müzik eğitimini, öğrenme ve zeka üzerindeki olumlu etkisini biliĢsel süreçlerde pilot
bir çalıĢma grubu oluĢturarak değerlendirmektir.
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Bu pilot çalıĢmada yer alacak biliĢsel süreçlerde olumsuz farklılıklar yaĢayan okul öncesi
6 yaĢ grubu çocukları belirlemek için PASS teorisine dayalı BiliĢsel Değerlendirme
Sistemi (CAS) kullanılmıĢtır. CAS, genel zeka ( sözel- sözel olmayan IQ) modeli yerine
performans ile bağlantılı temel psikolojik süreçlere dayanmaktadır.
Grupları içinde olumsuz farklılıklar yaĢayan fakat özel öğrenme güçlüğü teĢhisi henüz
konmamıĢ bu çocuklara öğrenme performanslarının artıĢlarında yükselme olup olmadığını
gözlemlemek amacıyla müzik eğitimiyle bir müdahale programı oluĢturmak
hedeflenmiĢtir.
Bu araĢtırmanın temel amacı, CAS (BiliĢsel Değerlendirme Sistemi) testini bir ölçek
olarak kullanarak, dört biliĢsel iĢlev becerisinde (Dikkat, Planlama, EĢ zamanlı BiliĢsel
ĠĢlemler, Ardıl BiliĢsel ĠĢlemler), olumsuz farklılıklar göstermiĢ okul öncesi 6 yaĢ
grubuna uygulanacak müzik eğitiminin etkisinin incelenmesidir.
BiliĢsel alanlarda müzik eğitimi almıĢ çocuklarda aĢağıdaki denenceler sınanacaktır:
Deney grubunu oluĢturan çocukların CAS planlama, dikkat, eĢ zamanlı ve ardıl
biliĢsel son-test puanları, ön-test puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olacaktır.
Deney grubunu oluĢturan çocukların CAS toplam ölçeğinden aldıkları son-test
puanları, ön-test puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olacaktır.
Kontrol grubu oluĢturan çocukların CAS planlama, dikkat, eĢ zamanlı ve ardıl biliĢsel
son-test puanları, ön-test puanlarından anlamlı bir fark olmayacaktır.
Kontrol grubunu oluĢturan çocukların CAS toplam ölçeğinden aldıkları son-test
puanları ile ön-test puanları arasında anlamlı bir fark olmayacaktır.
Deney grubunun CAS planlama, dikkat, eĢ zamanlı ve ardıl biliĢsel son-test puanları,
kontrol grubunun son-test puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olacaktır.
Deney grubunun CAS toplam ölçeğinden aldıkları son-test puanları, kontrol grubunun
son-test puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olacaktır.
AraĢtırmada müzik eğitimiyle bir müdahale programı oluĢturarak; planlama, eĢ zamanlı,
dikkat ve ardıl iĢlevler olmak üzere dört alanda çocukların biliĢsel ve akademik
becerilerinin geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir.
Okul öncesi 6 yaĢ grubu için hazırlanan bir müzik eğitimi programı ile biliĢsel iĢlevlerin
geliĢtirilebilir olduğu varsayılarak Planlama, Dikkat, EĢ zamanlı, ve Ardıl iĢlevlerinde
artıĢ görüleceği amaçlanmıĢtır.
Bu araĢtırma, 2009-2010 eğitim döneminde Ġstanbul ilinde yaĢayan ġiĢli Terakki
Anaokulunda 6 yaĢ grubunda öğrenme performansı düĢük olduğu CAS testi ile tespit
edilmiĢ toplam 8 çocuk ile sınırlıdır.
YÖNTEM
AraĢtırma Modeli
Bu araĢtırmada biri deney diğeri kontrol grubu olmak üzere iki gruptan oluĢan ön-test,
son-test kontrol gruplu desen kullanılmıĢtır. Bu araĢtırma modelinin simgesel görünümü
aĢağıda verilmiĢtir.
G1

O1.1

G2

O2.1

X

O1.2
O2.2

363

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

G1: Deney Grubu; G2: Kontrol Grubu¸O1.1: Deney Grubu Ön-test; O1.2: Deney Grubu Son-test;
O2.1: Kontrol Grubu Ön-test; O2.2: Kontrol Grubu Son-test; X: Ön-test ile son-test arasındaki
süreçte verilen müzik eğitimi

ÇalıĢma Grubu
AraĢtırma için 2009-2010 öğretim yılında Ġstanbul ili BeĢiktaĢ Ġlçesi‘ne bağlı Özel
Ġlköğretim Okulu‘na devam eden ve toplam 162, 6 yaĢ grubu çocukları arasından seçilen
8 çocuk, çalıĢma grubu olarak seçilmiĢtir. ÇalıĢma grubunda yer alan 8 çocuk 4‘ü deney
grubunu, 4‘ü kontrol grubunu oluĢturmuĢtur.
ÇalıĢma grubunu oluĢturan deney ve kontrol grupları, BiliĢsel Değerlendirme Sistemi
(CAS) bataryasının alt ölçekleri olan; Planlama, Dikkat, EĢzamanlı BiliĢsel ĠĢlemler,
Ardıl BiliĢsel ĠĢlemleri ve toplamını kapsayan CAS Toplam puanları dikkate alınarak
eĢitlenmeye çalıĢılmıĢtır.
Literatür incelendiğinde dikkat eksikliği ve özel öğrenme teĢhisi henüz konmamıĢ yaĢ
gruplarında olumsuz farklılıklar yaĢayan bu çocukların CAS toplam ve CAS alt test
puanlarında (bir alt test veya birden fazla alt test) diğer çocuklardan daha düĢük puan
almıĢlardır. Deney ve kontrol grupları, CAS ön-test puanlarının denk olmasına özen
gösterilerek oluĢturulmuĢtur.
Deney ve kontrol gruplarının CAS ön-test puanları Tablo 1 ‘de verilmiĢtir.
Tablo 1: Deney ve kontrol gruplarının CAS ön- test puanları

Planlama

EĢ Zamanlı ĠĢlemler

Dikkat

Grup

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Deney

4

5,63

22,50

Kontrol

4

3,38

13,50

Total

8

Deney

4

4,38

17,50

Kontrol

4

4,63

18,50

Total

8

Deney

4

4,63

18,50

Kontrol

4

4,38

17,50

Total

8

Ardıl ĠĢlemler

Deney
Kontrol

4
4

4,00
5,00

16,00
20,00

Total

8

Toplam

Deney

4

5,00

20,00

Kontrol

4

4,00

16,00

Total

8

Planlama EĢ Zamanlı ĠĢlemler Dikkat Ardıl ĠĢlemler Toplam
Mann-Whitney U

3,500

7,500 7,500

6,000 6,000

Wilcoxon W

13,500

17,500 17,500

16,000 16,000

Z

-1,340

-,146 -,145

Asymp. Sig. (2-tailed)

,180

,884

,885

-,577

-,581

,564

,561
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Tablo 1‘de görüldüğü gibi, çocukların CAS alt test ve toplam puanlarından aldıkları öntest sonuçları, deney/kontrol grubunda olma değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık
bulunup bulunmadığını test etmek için yapılan Non-Parametrik Mann Whitney-U Testi
sonucunda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farka rastlanmamıĢtır.
Verilerin Toplanması
Deney ve kontrol grubunu belirlemek amacı ile Özel ġiĢli Terakki Anaokulu 6 yaĢ
grubuna devam eden tüm çocukların belirlenmesi için uzman rehber tarafından sırasıyla
aĢağıdaki basamaklar uygulanmıĢtır.
Sınıf öğretmeni görüĢü
BranĢ öğretmeni görüĢü
Aile görüĢmeleri
Psikolojik danıĢmanın gözlemleri
Tarama testi( Matrix Analogies Test-Mat Short Form): 162 uygulanmıĢtır.
Jack A. Naglieri (1985) tarafından geliĢtirilmiĢ olan ―Matrix Analogies Test – (MAT) Short Form‖ 34 madde ve bir örnek uygulamadan oluĢan bir ölçme aracıdır. Görsel
verilere dayalı uyaranların birbirleri ile olan iliĢkilerini yorumlama ve analiz etmeyi
gerektiren performansa dayalı bir testtir. Bireysel uygulanabildiği gibi grup olarak da
uygulanabilir. 5-17 yaĢ arası öğrencilerin performansa dayalı biliĢsel iĢlemleriyle ilgili ön
bilgi almak açısından uygulaması ve kullanımı pratik bir ölçme aracıdır. Bu araç ile
çocukların öğrenme sonrası ortaya çıkan performansları değil öğrenme alt yapısını
oluĢturan doğal altyapılarını yalın olarak görülmesine olanak sağlamaktadır.
CAS (Cognitive Assessment Sytem) : ―Matrix Analogies Test- Mat Short Form‖ da
%50‘nin altında kalan tüm öğrencilere uygulanmıĢtır.
BiliĢsel Değerlendirme Sistemi (CAS) standardizasyon, geçerlilik, güvenirlik ve norm
çalıĢmaları Ergin (2003) tarafından yapılmıĢtır. AraĢtırmanın uyguladığı CAS alt ölçekleri
ve CAS toplam puanı verileri göz önüne alınarak çalıĢma grubu belirlenmiĢtir. Özel
öğrenme ve dikkat eksikliği olduğu düĢünülen deney grubuna Mart 2010-Mayıs 2010
tarihlerini kapsayan yaklaĢık üç aylık bir müzik eğitimi verilmiĢtir. Müzik eğitimi
programı araĢtırmacı tarafından hazırlanarak haftada bir gün uygulamak üzere
tasarlanmıĢtır. Bu süre zarfındaki müzik eğitim programı sona erdikten sonra BiliĢsel
Değerlendirme Sistemi (CAS), çalıĢma grubundaki bütün çocuklara son-test
uygulanmıĢtır.
Projenin AĢamaları
 Öğrencinin belirlenmesi (CAS ön-test ve son-test olarak uygulandı).
 Okul yönetimi tarafından veliye onay mektubu gönderildi.
 Psikolojik danıĢmanın ve araĢtırmacının aile ile görüĢmesi (ihtiyaç halinde bu
görüĢme sınıf öğretmeniyle birlikte yapıldı.)
 Uygulamalar haftada 1 ders saati müzik öğretmeni (araĢtırmacı) tarafından yürütüldü.
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Okul Öncesi 6 YaĢ Grubu Çocuklarının Öğrenme Performanslarının Artırılmasına
Yönelik Uygulanan Müzik Eğitimi Programı
BiliĢsel müdahale programı oluĢturmayı hedefleyen ve 12 oturum olarak verilen müzik
eğitimi programının içeriğinde ana amaç yaĢ gruplarında olumsuz farklılıklar yaĢayan
deney grubunu CAS sisteminin, dört biliĢsel iĢlev becerilerini (Dikkat, Planlama, EĢ
zamanlı BiliĢsel ĠĢlemler, Ardıl BiliĢsel ĠĢlemler) ve öğrenme performanslarını
artırmaktır.
AraĢtırmada müzik eğitimiyle bir müdahale programı oluĢturarak; planlama, eĢ zamanlı,
dikkat ve ardıl iĢlevler olmak üzere dört alanda çocukların biliĢsel ve akademik
becerilerinin geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir.
Okul öncesi 6 yaĢ grubu için hazırlanan bir müzik eğitimi programı ile biliĢsel iĢlevlerin
geliĢtirilebilir olduğu varsayılarak Planlama, Dikkat, EĢ zamanlı, ve Ardıl iĢlevlerinde
artıĢ görüleceği hipotezi öne sürülmüĢtür.
Planlanan müzik eğitiminin ana eksenini ritim çalıĢmaları, dil geliĢimini destekleyici
Ģarkılı oyunlar ve yaratıcılığa dayalı ritmik hareket oluĢturmaktadır.
6 yaĢ grubu geliĢim özellikleri dikkate alındığında yaĢ düzeyine uygun olan vurmalı
çalgıların ritmik öğeleri canlandırdığı ve ritmin ruh sağlığını beslediği bilimsel bir
gerçeklik olarak varsayılmaktadır. Sadece bu özellikleriyle bile vurmalı çalgıların
psikolojik dengeyi sağlamaya ne denli yardımcı olacağı anlaĢılabilecektir.
Ġnsan bedeni doğası gereği bir ahenk içinde hareket etmektedir. Bu ahenk baĢlı baĢına bir
ritim kurgusudur. Örneğin kan basıncımızın sabit oluĢu, dolaĢım sistemimizin devamlı
aynı hızla hareket etme eğilimi organlarımızın senkronize faaliyetleri nörolojik
sistemimizdeki ritim vs. iĢte bu ritim ve senkronizasyon yaĢamsal faaliyetlerimizin
sürdürülebilmesi için gereklidir. Fiziksel ritim faaliyetlerimiz nörolojik faaliyetlerimizi ve
böylece onlarda psikolojik dengemizi korumaktadır.Vurmalı çalgılarla yapılan müzik
eğitiminin hiperaktivite tedavisinde, Ģizofreni tedavisinde, manik ve obsesive
davranıĢların tedavisinde, sinir patlamaları ve panik atak tedavisinde, otistizm ve spastizm
tedavisinde, fizik tedavi ünitelerinde standart tedaviye yardımcı olarak ve daha pek çok
psikolojik ve nörolojik rahatsızlığın tedavisinde kullanılması ve pek çok ilk ve orta
dereceli Avrupa okulunda geliĢim dersleri adı altında Orff tekniği kullanılarak drama ve
ritim dersleri zorunlu tutulmaktadır (Han, 2001).
Müzik, devinimsel, duygusal, zihinsel ve sosyal olarak, insanı tüm antropolojik boyutları
ile içine alır. Müziğin sadece dinleyicisi olmayıp, müziğin içinde yaparak-yaĢayarak yer
alan çocuk, kendi geliĢim özelliklerine uygun düĢen oyunlar içinde farkında olmadan
öğrenir (S.Bilen v.d. 2009) .
Bu eğitimin ana amaçları arasında çocukların grupla beraber uyum içinde hareket
etmelerini sağlamak ve sosyal geliĢimini desteklemek, duygusal veya davranıĢ
problemlerini gidermek, en aza indirmek, özgüven geliĢimini sağlamak, dikkat, bellekte
tutma, hatırlama ve benzeri öğrenme süreçlerindeki eksiklerinin giderilmesini sağlamak
yer alır.
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12 oturumdan oluĢan müzik eğitimi programı, araĢtırmacı tarafından hazırlanırken ve
uygulanırken BiliĢsel Değerlendirme Sistemi (CAS) ölçekleri göz önünde bulundurularak
oluĢturulmuĢtur.
Planlama ölçeği için: Çocuğun organizasyon ve stratejik düĢünce becerilerini
geliĢtirebilmesi, akıcı düĢünebilmesi, çalıĢma sırasında fikir üretme sayısı ve fikir üretme
hızının artması, özgün düĢünmesi, fikir oluĢturulması istendiğinde fikir üretebilmesi için
yapılan destekleyici müzik aktiviteleri oluĢturulmuĢtur.
EĢzamanlılık ölçeği için: Benzerlik çalıĢmaları, Ģekiller ve kelimeler arasında iliĢki
kurma, Ģarkılar arasında eĢ anlamlı- zıt anlamlı kelimeleri bulabilme gibi iĢitsel duyum
çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Dikkat ölçeği için : Görsel Dikkat (Çalınan bir müziğin kendi doğaçlaması da olabilir,
benzer Ģekli oluĢturabilme grafik notasyon oluĢturma yeniden yorumlama), ĠĢitsel Dikkat
(söylenen bir tekerlemede veya Ģarkıda geçen kahraman ya da nesnelerin özelliklerini
hatırlayarak çizebilme) gibi aktiviteler uygulanmıĢtır.
Ardıl BiliĢsel ölçeği için: Görsel BiliĢsel (Örüntü gerektiren Ģekilleri tamamlama,
notasyon ve öğrenilen müzik sembollerini eksik Ģekillerini tamamlayabilme ve iĢitsel
biliĢsel (Ritmik tekrar ve ses oyunları) verilen sesi taklit etme gibi iĢitsel
becerileri
geliĢtirmeyi destekleyici çalıĢmalar uygulanmıĢtır.
Hazırlıklarla ilgili süpervizyon eğitimi alınmıĢ, birçok kaynaktan yararlanılmıĢtır.
Uygulanan müzik eğitimi programı 12 oturumda tamamlanmıĢtır.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Yapılan çalıĢmalar incelendiğinde müzik eğitiminin çocukların biliĢsel, psikolojik ve
fizyolojik geliĢimi desteklediği savını ortaya atan çok sayıda bilimsel ve deneysel
sonuçlara rastlanmıĢtır. Özetle, düzenli ve sürekli bir müzik eğitiminin, ―dikkati/
konsantrasyonu‖, ―koordinasyonu‖, ―anadili‖, ―uzaysal becerileri‖, ―özgüveni‖,
―karakteri‖, ―ilgi ve yetenekleri‖, ―beyin ile duygular arasındaki koordinasyonu‖,
―iletiĢimi‖ ve ―psikomotor becerileri‖ geliĢtirdiğine yönelik çalıĢmaların sayısı giderek
artarken kesin genellemeler yapabilmek ve bu dolaylı etkilerdeki mekanizmaları
açıklayabilmek için gereken tutarlı tam bir veri tabanı oluĢmamıĢtır.
Müzik eğitimi 1970‘li yıllardan itibaren algı ve hafıza gibi çeĢitli yönleri çalıĢtırmak
açısından önemli ve öğretici bir alan olarak kabul edilmektedir. Bu araĢtırmalar içerisinde
müzik bilimcileri ve bilim adamlarının rolü de Ģimdiye kadar olduğundan daha görünür
hale gelmiĢtir.
Bu araĢtırmanın en önemli hedefi geliĢimin hızlı olduğu, kiĢilik yapısının Ģekillenmeye
baĢladığı, bazı temel alıĢkanlıkların kazanıldığı, yaratıcılığın doğal bir Ģekilde ortaya
çıktığı okul öncesi dönemde müziğin etkili bir metot olarak kullanılması ve bu amaçla
öğrenme güçlüğü yaĢayan çocuklara biliĢsel bir müdahale programı oluĢturulmaya
çalıĢılması ve çocuğun çok yönlü geliĢiminin desteklenmesidir.
Çocukların geliĢiminde önemli bir yer tutan müzik eğitimi ile ilgili yapılan çalıĢmalarda;
müzik eğitiminin çocukların empatik becerileri, müzik becerileri, matematik becerileri ve
yaratıcılık düzeylerinin geliĢiminde etkili olduğu vurgulanmaktadır.
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Okul öncesi çağları, çocuğun tüm geliĢim alanlarının ve kiĢilik temellerinin atıldığı
dönemdir. Bu nedenle bu dönemde çocuğun yeteneklerini ortaya çıkarmak için bilinçli ve
iyi planlanmıĢ bir okul öncesi eğitimi gereklidir.
Okul öncesi çağları, çocuğun tüm geliĢim alanlarının ve kiĢilik temellerinin atıldığı
dönemdir. Bu nedenle çocuğun yeteneklerini ortaya çıkarmak için bilinçli ve iyi
planlanmıĢ bir okul öncesi eğitimi gereklidir. Çocuğun sosyalleĢmesi kendini iyi ifade
edebilmesi; problemler karĢısında çok çeĢitli çözümler üretebilmesi, dil geliĢiminin
sağlanmasında müzik eğitimi bir araç olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle her türlü
temel davranıĢın kazanıldığı okul öncesi dönem eğitimine ve bu dönem eğitiminde görev
alan eğitmenlerin çağdaĢ öğretim yöntemleri ile donanımlı olmasına büyük önem
verilmesi gerekmektedir. ―Müzik eğitimi kiĢiliğin geliĢimini güçlü biçimde etkiler. Bu
etkiyi belirleyen literatürün seçimi ve uygulamanın özelliğidir‖ (C. Orff : Memorandum,
Viyana 1974).
Bu çalıĢma, okul öncesi dönemde müziğin önemini ortaya koymak, müziğin çocuklar
üzerindeki etkisini kullanarak okul öncesi programlarını zenginleĢtirmek, müziğin yerini
belirlemek ve müzik sanatını bu kurumlarda sevilir hale getirmenin yollarını belirlemek
amacıyla yapılmıĢtır.
Bu alanda yeni bir yaklaĢım ortaya koymak için literatür taraması yapılmıĢ, böylece bu
alanda sanatsal aktivitelerin önemi tartıĢmaya açılmıĢtır. Bu noktadan hareketle müzik
eğitiminin, çocuk eğitiminde önemli bir role sahip olduğu müzik ve eğitim bilimi
çevrelerince kabul edildiği görülmüĢtür.
Bu çalıĢmada öğrenme performansı düĢük olan 6 yaĢ grubundaki çocuklardan bir deney
ve kontrol grubu oluĢturulmuĢ, deney grubuna12 hafta boyunca haftada 1 ders saati olmak
üzere müzik eğitimi verilmiĢ fakat kontrol grubuna bu eğitim verilmemiĢtir. ÇalıĢma
sonunda Pass teorisinde dayalı biliĢsel değerlendirmeler yapıldığında deney grubu
çocukları müzik eğitimi almayan kontrol grubu çocuklarına göre CAS toplam ve CAS alt
test puanlarında artıĢ görülmüĢtür.
Fakat çalıĢma grubunun azlığı ve deney-kontrol gruplarının yalnızca CAS puanları
hesaplanarak oluĢturulması (aile eğitim düzeyi, ekonomik gelir, cinsiyet farklılıkları vb.)
gibi diğer ölçeklere bakılmaması ayrıca uygulanılan müzik eğitiminin süresinin kısalığı
itibari ile (toplam 12 oturumla kısıtlı kalınmıĢtır) çalıĢmanın diğer bir boyutta etkililiğini
azaltmıĢtır.Ancak bu değiĢkenlere rağmen anlamlı farka çok yakın bir sonuç elde
edilmiĢtir.
Elde edilen bulgular doğrultusunda ise Ģu sonuçlara varılmıĢtır:
Müzik etkinlikleriyle çocuğun fiziksel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal geliĢimiyle ilgili
birçok özelliği kazanmasına yardımcı olabilirken aileler çocuğu çok yönlü etkileyen ve
estetik duygularını besleyen müziğin eğitsel bir değer ve bir eğitim aracı olarak
kullanımını önemsemelidirler.
Türkiye‘de uygulanan okul öncesi eğitim programlarında müzik etkinliklerine yer
verilmektedir fakat müzik etkinlikleri günlük plan içerisinde baĢlı baĢına bir etkinlik
olabileceği gibi diğer etkinliklerle bütünleĢtirilerek verilebilir. Müzik etkinlikleri BiliĢsel
iĢlevleri destekleyici ve geliĢtirici olarak düzenlenebilir.
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Çocuklara yönelik müzik etkinliklerinin seçiminde, çağdaĢ ve geliĢmeye açık nitelikteki
çalıĢmalar, evrensel ve ulusal müzik türlerini içeren aktiviteler öne çıkarılmalıdır.
Öğrenme performansı düĢük çocuklar okul öncesinde tespit edilerek müzik eğitimiyle
biliĢsel müdahale programı oluĢturulabilir.
Hazırlanan müzik eğitimi programı ile çocukların güçlük yaĢadıkları müzik etkinlikleri
içinde çocuklarda temel müzik becerilerini geliĢtirmek için ses dinleme ve ayırt etme
çalıĢmaları, müzik dinleme, Ģarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, ritim çalıĢmaları,
müzikli öykü oluĢturma gibi tekniklerden yararlanılmalıdır.
Bu araĢtırmanın genellenebilirliği için denek ve kontrol gruplarının artırılması,
uygulanılan müzik eğitiminin süresinin uzatılması ve farklı değiĢkenler ile
değerlendirilerek yinelenmesi önerilebilir.
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MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ALAN ÖĞRENCĠLERĠN NOTA YAZISI
BĠLGĠLERĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Yrd. Doç. Dr. Ferit BULUT, Niğde Üniversitesi
1. GĠRĠġ
Müzikte sesler, nota denilen iĢaretlerle yazılır. Günümüz nota yazısı seslerin yüksekliğini,
süresini, gürlüklerini, eserin hızını ve eser içindeki her türlü anlatım özelliğini
belirleyecek durumdadır. (Say, 2005: 379) Müzik yazısı kapsamında olan iĢaretleme
sistemi içinde yer alan bilgiler nota bilgisini oluĢturur ki bu bilgi; nota iĢaretlerinin yanı
sıra, susmaları, anahtarları, ölçüleri ve ölçüler içinde yer alan zamanları (vuruĢları), müzik
yazısında kullanılan rakamları, çizgileri, tempo terimlerini, değiĢtirici iĢaretleri,
donanımları, hız değiĢimi terimlerini, süre uzunluğunda kullanılan yardımcı iĢaretleri,
noktaları, bağ iĢaretlerini, artikülasyon iĢaretlerini, süslemeleri, ayırtı ve anlatım
terimlerini de içeren bir bilgi bütünüdür (Say, 2005: 378).
Ses dediğimiz (müzikte kullanılmakta olan – kulağın algılayabildiği) olguyu somut olarak
düĢünebilmemize olanak tanıyan notalar ve müzik yazımındaki tüm elemanlar bir sistem
içerisinde, birbirleri ile iliĢkili ve birbirlerine bağlı özellikler taĢırlar. Bu nedenle nota
bilgisi, seslendirme-yorumlama, okuma ve yazma aĢamalarında doğru anlama ve doğru
algılamanın oluĢabilmesi için özenle üzerinde durulması gereken bir konu olarak
karĢımıza çıkmaktadır. (Günay, Özdemir, 2003: 172) Bu önem doğrultusunda nota
bilgisinin yeterliği ve niteliği mesleki müzik eğitiminin de niteliği ve verimliliğini
sağlayacak ve artıracak en temel unsurlardan biridir.
Mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin nota bilgisi eksikliği çoğu zaman fark edilmeyen,
fark edildiğinde ise çözümü için oldukça geç kalınan bir sorundur. Bu sorun, öğrencinin,
bir müzik eserini deşifre etme süresini uzatmakta, eseri seslendirme ve yorumlamada
notayı takip etme becerisini kısıtlamakta ve eserini sürekli hata yaparak seslendirmesine
yol açmaktadır. Ayrıca eserin notalarını düĢünmekten müzikal yapıyı (motif-cümleperiyot) düşünememesine böylelikle müzikal yoruma ulaşamamasına neden olmaktadır.
Tüm bu olumsuzluklarla beraber nota bilgisi eksikliği öğrencileri, mesleki müzik
eğitiminde verimsiz bir ezberleme sürecine sokmaktadır.
Diğer yandan nota bilgisi eksikliği, öğrencinin, eserini bireysel çalıĢma sürecinde yaptığı
hataların farkına varmamasına neden olmaktadır ki çoğu zaman, yapılan bu hataların
düzeltilmesi zaman alıcı zahmetli bir süreç sonunda gerçekleĢmekte hatta bazen bu da
mümkün olmamaktadır. Çünkü notaları anlamak yavaĢ ilerleyen ve sürekli eğitim
gerektiren bir süreçtir. (Ercan, 2008: 24)
Mesleki müzik eğitiminde öğrencilerin nota bilgisinin ölçülerek, tespit edilen eksikliklerin
giderilmesi, sözü edilen sorunların önüne geçilmesi ve çözülmesi açısından son derece
önem taĢımaktadır. Bu önem doğrultusunda araĢtırmada cevap aranan problem cümlesi:
―Müzik öğretmenliği eğitimi alan öğrencilerin nota bilgi düzeyi nedir?‖ olarak
belirlenmiĢtir.
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2. YÖNTEM
AraĢtırma, müzik öğretmenliği eğitimi alan öğrencilerin nota bilgi düzeyini tespit etmeye
yönelik genel tarama modelinde, betimsel bir çalıĢmadır.
AraĢtırmanın evrenini İç Anadolu Bölgesinde yer alan Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri; Örneklemini ise 2010 – 2011
güz yarıyılında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Eğirimi Anabilim Dalında öğrenim gören 27‘si Lisans I, 20‘si Lisans II, 23‘ü Lisans III,
25‘i Lisans IV öğrencisi olmak üzere toplam 95 öğrenci oluĢturmaktadır.
AraĢtırmada veriler, araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen lisans düzeyinde müzik
öğretmenliği eğitimi alan öğrencilerin nota bilgisini ölçen bir ölçek aracılığıyla elde
edilmiĢtir. Bu ölçekle öğrencilerin; anahtar bilgisi, ana dizek-dizek bilgisi, sesli-sessiz
süre şekilleri bilgisi, süre değerini uzatma bilgisi, ölçü çizgisi bilgisi, ölçü göstergesi
bilgisi, ölçü bilgisi, geçici değiştireç bilgisi, ek çizgi bilgisi, oktav işareti bilgisi, süsleme
bilgisi, artikülasyon işaretleri bilgisi, bağ bilgisi, nota yazısı kısaltma bilgisi, Türk müziği
değiştireçleri bilgisi yoklanmıĢtır. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak,
frekans (f) ve yüzde (%) dağılımı ile hesaplanmıĢtır.
3. BULGULAR ve YORUM
Bu bölümde araĢtırma bulguları ve bulgulara dayalı olarak yapılan yorumlar yer
almaktadır.
Tablo 3.1. Örneklem grubundaki öğrencilerin “anahtar bilgisi” durumları
Anahtarın
adını ve iĢlevini
bilmeyen

adını ve iĢlevini bilen

iĢlevini bilmeyen

7

25,9

7

25,9

6

22,2

20

74,1

20

74,1

17

63

55

10

50

9

45

9

45

10

50

10

50

-

56

13

56,5

12

52,2

10

43

10

43,5

9

39,1

-

48

12

48

11

44

13

52

13

52

12

48

-

45,3

42

44,2

38

40

52

54,7

53

55,8

48

50,5

f

14,8

%

5

f

11

%

13

f

8,7

%

8

f

12

%

adını bilmeyen

43

f

Anahtarın iĢlevini
bilip

9,5

-

4

-

%

1

f

-

%

2

f

-

%

2

f

-

%

9

-

-

-

-

-

-

L
.
T
o
p

-

L
4

-

L
3

-

L
2

f

Anahtarın adını bilip

-

L
1

%

-

f

Anahtarın

-

% f

% f

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tablo 3.1‘de örneklem grubundaki;
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Lisans 1. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun sol, fa ve do anahtarlarının adını
bilip işlevini bilmedikleri, lisans 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin ise bir
kısmının sol, fa ve do anahtarlarının adını bilip işlevini bilmedikleri,
Tüm lisans öğrencilerinin bir kısmının sol, fa ve do anahtarlarının adını bilip
işlevini bilmedikleri görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin sol, fa ve do anahtarlarının
işlevine yönelik bilgilerinde eksiklikler olduğu söylenebilir.
Tablo 3.2. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“ana dizek-dizek bilgisi” durumları
Sol anahtarında yazılmıĢ notanın,

Sol anahtarında yazılmıĢ notanın,

Fa anahtarındaki yerini bilmeyen

Fa anahtarındaki yerini bilen

Toplam

f

%

f

%

f

%

LĠSANS – 1

24

88,9

3

11,1

27

100

LĠSANS – 2

14

70

6

30

20

100

LĠSANS – 3

15

65,2

8

34,8

23

100

LĠSANS – 4

17

68

8

32

25

100

70

73,7

25

26,3

95

100

LĠSANS
TOPLAM

Tablo 3.2.‘de örneklem grubundaki,
Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun ana dizek – dizek
bilgisi kapsamında sol anahtarında yazılmıĢ notanın fa anahtarındaki yerini bilmedikleri,
Tüm lisans öğrencilerinin büyük çoğunluğunun ana dizek – dizek bilgisi kapsamında
sol anahtarında yazılmıĢ notanın fa anahtarındaki yerini bilmedikleri görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin ana dizek-dizek bilgilerinde
eksiklikler olduğu söylenebilir.
Tablo 3.3. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“sesli-sessiz süre Ģekilleri bilgisi” durumları

LĠSANS
1
LĠSANS
2
LĠSANS
3
LĠSANS
4
LĠSANS
TOPLAM

–
–
–
–

Sessiz
sürelerin
Ģekillerini
bilmeyen

Sessiz
sürelerin
Ģekillerini
bilen

Toplam

Sesli
sürelerin
Ģekillerini
bilen

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

21

77,8

6

22,2

27

100

8

29,6

19

70,4

27

100

11

55

9

45

20

100

6

30

14

70

20

100

13

56,5

10

43,5

23

100

9

39,1

14

60,9

23

100

10

40

15

60

25

100

4

16

21

84

25

100

55

57,9

40

42,1

95

100

27

28,4

68

71,6

95

100

Sesli sürelerin
Ģekillerini
bilmeyen

Tablo 3.3.‘te örneklem grubundaki;
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Lisans 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin çoğunlukla sessiz sürelerin Ģekillerini
bilmedikleri, sessiz sürelerin Ģekillerini bilmeyen lisans 4. sınıf öğrencilerinin bulunduğu,
Tüm lisans öğrencilerinin çoğunlukla sessiz sürelerin Ģekillerini bilmedikleri
görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin sessiz süre şekil bilgilerinde
eksiklikler olduğu söylenebilir.
Tablo 3.4. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“süre değerini uzatma bilgisi”
Uzatma bağının
nota değerini
artırdığını
bilmeyen

Uzatma bağının
nota değerini
artırdığını bilen

f
L1

26

L2
L3

durumları
Uzatma
noktasının nota
değerini
artırdığını
bilmeyen

Toplam

f

Uzatma
noktasının nota
değerini
artırdığını bilen

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

3,7

27

100

15

55,6

12

44,4

27

100

2

10

20

100

7

35

13

65

20

100

4

17,4

23

100

9

39,1

14

60,9

23

100

88

3

12

25

100

7

28

18

72

25

100

89,5

10

10,5

95

100

38

40

57

60

95

100

96,3

1

18

90

19

82,6

L4

22

L
TOP.

85

Tablo 3.4.‘te örneklem grubundaki;
Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun uzatma bağının nota
değerini artırdığını bilmedikleri bunun yanında uzatma noktasının nota değerini artırdığını
bilmeyen lisans 1. sınıf öğrencilerinin çoğunlukta olduğu,
Tüm lisans öğrencilerinin büyük çoğunluğunun uzatma bağının nota değerini
artırdığını bilmedikleri görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin süre değeri uzatma
bilgilerinde eksiklikler olduğu söylenebilir.
Tablo 3.5. Örneklem grubundaki öğrencilerin “ölçü çizgisi bilgisi” durumları

7,4

2
5
1

8

4,3

2
10

10,5

25

-

5
8

-

2
3

3,2

1

-

-

8

5

7,4

3,2

1
2
3

-

20
10,5

4,3

5
10

10

2

8

1

1
2
5

5,3

4,3

11

47,8

7

28

-

17

30

2

1

3,7

%

31,6

5

% f

73,9

1

7

25,9

% f

60

5

% f

58,9

25

48,1

% f

-

55

-

% f

15

5

% f

56

11

13

% f

Ölçü çizgisinin
iĢlevini bilip
adını bilmeyen

1,1

1

1

12

44,4
60

70

10
15
51

53,7

14

37

10

17,4
12
20

10

96,3

3
19

4

84
90,5

22

8,7
4

2

% f

21

85

26

% f

86

95,7

-

% f

11,6

2
L3
L Top L4
11
1

17

29,6

% f

L2

-

L1

8

f

Ölçü çizgisinin
adını bilip
iĢlevini bilmeyen

Ölçü çizgisinin
adını ve iĢlevini
bilen

43,5

Ölçü çizgisinin
adını ve iĢlevini
bilmeyen
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Tablo 3.5.‘te örneklem grubundaki;
Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çok büyük çoğunluğunun çift çizginin adını
ve işlevini bilmedikleri, ölçü çizgisinin adını bilip işlevini bilmeyen lisans 1. 2. 3. ve 4.
sınıf öğrencilerinin bulunduğu,
Tüm lisans öğrencilerinin çok büyük bir çoğunluğunun çift çizginin adını ve işlevini
bilmedikleri ve ölçü çizgisinin adını bilip işlevini bilmeyen öğrencilerin bulunduğu
görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin çift çizginin adı ve işlevi ile
ölçü çizgisinin işlevine yönelik bilgilerinde eksiklikler olduğu söylenebilir.
Tablo 3.6. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“ölçü göstergesi bilgisi”
Ölçü
göstergesinin
adını ve iĢlevini
bilmeyen

Ölçü
göstergesinin
adını ve iĢlevini
bilen

durumları

Ölçü
göstergesinin
adını bilip
iĢlevini bilmeyen

Ölçü
göstergesinin
iĢlevini bilip
adını bilmeyen

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

LĠSANS –
1

14

51,9

3

11,1

6

22,2

4

14,8

27

100

LĠSANS –
2

6

30

6

30

5

25

3

15

20

100

LĠSANS –
3

7

30,4

1

4,3

3

13

12

52,2

23

100

LĠSANS –
4

5

20

10

40

1

4

9

36

25

100

LĠSANS
TOPLAM

32

33,7

20

21,1

15

15,8

28

29,5

95

100

Tablo 3.6‘da örneklem grubundaki;
Lisans 1. öğrencilerinin çoğunlukla ölçü göstergesinin adını ve işlevini bilmedikleri,
2. sınıf öğrencilerinin bir kısmının ölçü göstergesinin adını ve işlevini bilmedikleri, lisans
3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ise çoğunlukla ölçü göstergesinin işlevini bilip adını
bilmedikleri,
Tüm lisans öğrencilerinin çoğunluğunun ölçü göstergesinin adını ve işlevini
bilmedikleri görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin ölçü göstergesi adına ve
işlevine yönelik bilgilerinde eksiklikler olduğu söylenebilir.
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Tablo 3.7. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“ölçü bilgisi”
Ölçüdeki
sesli süreleri
hesaplamasını
bilmeyen

Ölçüdeki
sesli süreleri
hesaplamasını
bilen

f
LĠS – 1

19

LĠS – 2
LĠS – 3

durumları

f

Toplam

Ölçüdeki
sessiz süreleri
hesaplamasını
bilmeyen

Ölçüdeki
sessiz süreleri
hesaplamasını
bilen

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

29,6

27

100

18

66,7

9

33,3

27

100

4

20

20

100

13

65

7

35

20

100

8

34,8

23

100

12

52,2

11

47,8

23

100

56

11

44

25

100

12

48

13

52

25

100

67,4

31

32,6

95

100

55

57,9

40

42,1

95

100

70,4

8

16

80

15

65,2

LĠS – 4

14

LĠSANS
TOPLAM

64

Tablo 3.7.‘de örneklem grubundaki;
Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ölçüdeki sesli süreleri
hesaplamayı bilmedikleri, lisans 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ölçüdeki
sessiz süreleri hesaplamayı bilmedikleri ve ölçüdeki sessiz süreleri hesaplamayı bilmeyen
lisans 4. sınıf öğrencilerinin bulunduğu,
Tüm lisans öğrencilerinin çoğunluğunun ölçüdeki sesli ve sessiz süreleri
hesaplamayı bilmedikleri görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin ölçü bilgilerinde eksiklikler
olduğu söylenebilir.
Tablo 3.8. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“geçici değiĢtireç bilgisi” durumları
Geçici değiĢtireçlerin ölçü içindeki
hangi notaları etkilediğini bilmeyen

Geçici değiĢtireçlerin ölçü içindeki
hangi notaları etkilediğini bilen

Toplam

f

%

f

%

f

%

LĠSANS – 1

23

85,2

4

14,8

27

100

LĠSANS – 2

18

90

2

10

20

100

LĠSANS – 3

19

82,6

4

17,4

23

100

LĠSANS – 4

21

84

4

16

25

100

LĠSANS
TOPLAM

81

85,3

14

14,7

95

100

Tablo 3.8.‘de örneklem grubundaki;
Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ve tüm lisans öğrencilerinin büyük
çoğunluğunun geçici değiĢtireçlerin ölçü içindeki hangi notaları etkilediğini bilmedikleri,
Tüm lisans öğrencilerinin büyük çoğunluğunun geçici değiĢtireçlerin ölçü içindeki
hangi notaları etkilediğini bilmedikleri görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin geçici değiştireç
bilgilerinde eksiklikler olduğu söylenebilir.
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Tablo 3.9. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“ek çizgi bilgisi”
Ek çizginin
adını ve iĢlevini
bilmeyen

Ek çizginin
adını ve iĢlevini
bilen

durumları
Ek çizginin
adını bilip
iĢlevini bilmeyen

Ek çizginin
iĢlevini bilip
adını bilmeyen

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

LĠSANS – 1

12

44,4

7

25,9

2

7,4

6

22,2

27

100

LĠSANS – 2

9

45

5

25

2

10

4

20

20

100

LĠSANS – 3

10

43,5

7

30,4

1

4,3

5

21,7

23

100

LĠSANS – 4

6

24

9

36

5

20

5

20

25

100

L. TOPLAM

37

38,9

28

29,5

10

10,5

20

21,1

95

100

Tablo 3.9.‘da örneklem grubundaki;
Lisans 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ek çizginin adını ve işlevini
bilmedikleri, ek çizgisinin işlevini bilip adını bilmeyen lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf
öğrencilerinin çoğunlukta olduğu,
Tüm lisans öğrencilerinin çoğunluğunun ek çizginin adını ve işlevini bilmedikleri ve
ek çizgisinin işlevini bilip adını bilmeyen öğrencilerin çoğunlukta olduğu görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin ek çizginin adı ve işlevine
yönelik bilgilerinde eksiklikler olduğu söylenebilir.
Tablo 3.10. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“oktav iĢareti bilgisi”
durumları
Oktav iĢaretinin
adını ve iĢlevini
bilmeyen

LĠSANS – 1
LĠSANS – 2
LĠSANS – 3
LĠSANS – 4
L. TOPLAM

Oktav iĢaretinin
adını ve iĢlevini
bilen

Oktav iĢaretinin
adını bilip
iĢlevini bilmeyen

Oktav iĢaretinin
iĢlevini bilip
adını bilmeyen

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

8

29,6

10

37

1

3,7

8

29,6

27

100

4

20

7

35

-

-

9

45

20

100

3

13

7

30,4

1

4,13

12

52,2

23

100

5

20

5

20

-

-

15

60

25

100

20

21,1

29

30,5

2

2,1

44

46,3

95

100

Tablo 3.10.‘da örneklem grubundaki;
Lisans 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çoğunlukla oktav iĢaretinin işlevini bilip adını
bilmedikleri, oktav iĢaretinin işlevini bilip adını bilmeyen lisans 1. sınıf öğrencilerinin
olduğu,
Tüm lisans öğrencilerinin de çoğunluğunun oktav iĢaretinin işlevini bilip adını
bilmedikleri görülmektedir. Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin
oktav işaretinin adlandırılmasına yönelik bilgilerinde eksiklikler olduğu söylenebilir.
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Tablo 3.11. Örneklem grubundaki öğrencilerin “süsleme bilgisi” durumları

adını ve iĢlevini bilen

iĢlevini bilmeyen

-

-

7,4

-

-

-

-

-

-

2,1

-

-

-

2
-

%

2

-

3.7

1
1

5
-

-

% f

-

2

% f

2,1

1

3,7
-

1
2

2,1

4,3

1

3.7
4
6,3

1

20

% f

4

4

% f

adını bilmeyen

6

4,3

25

3.7

% f

Süslemelerin iĢlevini
bilip

8,4

-

1
1
1
8

5

-

-

2
2

2,1

-

4,3
-

10

-

-

3.7

2,1

1
-

1

-

2

1

4,2

10

% f

-

4,3

% f

100

2

1

% f

4

95,7

90

96,3

% f

Süslemelerin adını bilip

95,8

26
22
25
91

18

24

88,9
96

75

24
85

89,5

15
22

96

95,7

24

88,9

21

91,3

24
81

L Top

85,3

60

% f

L3

12

% f

L4

L2

L1

f

Süslemelerin

5

Süslemelerin
adını ve iĢlevini
bilmeyen

Tablo 3.11‘de örneklem grubundaki;
Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ve tüm lisans öğrencilerinin büyük
çoğunluğunun süslemelerin adını ve işlevini bilmedikleri,
Tüm lisans öğrencilerinin büyük çoğunluğunun süslemelerin adını ve işlevini
bilmedikleri görülmektedir. Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin
süsleme bilgilerinde eksiklikler olduğu söylenebilir.
Tablo 3.12.Örneklem grubundaki öğrencilerin
“artikülasyon iĢaretleri bilgisi” durumları
Artikülasyon iĢaretinin

adını bilip iĢlevini
bilmeyen

iĢlevini bilip adını
bilmeyen

11,1
15
8
13,7

21,7

5

3
5

-

2
13

-

%

3

% f

1,1

1

1

2

7,4
4

-

1
3

3,2

-

-

4

-

2

7,4
-

1
4

4,2

5

-

1,1

1

4,3

1

-

-

11,1
20
16,8

5
5

-

15

3

% f

16

3

6

22,2

% f

4

5

25

% f

16

21,7

% f

20

5

% f

21,1

4,3
1,1

-

63

-

70

1

1

68
66,3

65,2

59,3

17
14

55

17
63

15

72
61,1

13
18

21

58

56,5

16

% f

25

11

27

100
95

% f

100

91,3

% f

92

19

% f

Artikülasyon iĢaretinin

adını ve iĢlevini bilen

96,8

5

18,5
8

15

3

13

2
13

13,7

L Top

L3

3

% f

L4

L2

L1

f

Artikülasyon iĢaretinin

1

adını ve iĢlevini
bilmeyen

21,7

Artikülasyon iĢaretinin
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Tablo 3.12‘de örneklem grubundaki;
Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çok büyük çoğunluğunun portato,
çoğunluğunun ise vurgu iĢaretinin adını ve işlevini bilmedikleri,
Tüm lisans öğrencilerinin çok büyük çoğunluğunun portato, çoğunluğunun ise vurgu
iĢaretinin adını ve işlevini bilmedikleri görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin artikülasyon işaretleri
bilgilerinde eksiklikler olduğu söylenebilir.
Tablo 3.13. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“bağ bilgisi”
Bağ çeĢitlerinin
adını ve iĢlevini bilmeyen
Deyim
bağı

Uzatma
bağı

durumları
Bağ çeĢitlerinin
adını bilip iĢlevini
bilmeyen

Bağ çeĢitlerinin
adını ve iĢlevini bilen
Deyim bağı

Uzatma
bağı

Deyim
bağı

Bağ çeĢitlerinin
iĢlevini bilip adını
bilmeyen

Uzatma
bağı

Deyim
bağı

Uzatma
bağı

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

L1

10

37

15

55,6

4

14,8

2

7,4

1

3,7

2

7,4

12

44,4

8

29,6

L2

5

25

9

45

6

30

4

20

-

-

-

-

9

45

7

35

L3

10

43,5

7

30,4

5

21,7

5

21,7

-

-

-

-

8

34,8

11

47,8

L4

7

28

8

32

4

16

6

24

1

4

1

4

13

52

10

40

L.TOP

32

33,7

39

41,1

19

20

17

17,9

2

2,1

3

3,2

42

44,2

36

37,9

Tablo 3.13‘te örneklem grubundaki;
Lisans 3. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun deyim bağının adını ve işlevini
bilmedikleri, lisans 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun uzatma bağının adını ve
işlevini bilmedikleri, deyim bağının ve uzatma bağının adını ve işlevini bilmeyen lisans 4.
sınıf öğrencilerinin bulunduğu, lisans 1. 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun
deyim bağının, lisans 3. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ise uzatma bağının işlevini
bilip adını bilmedikleri,
Tüm lisans öğrencilerinin çoğunluğunun uzatma bağının adını ve işlevini
bilmedikleri, çoğunluğunun ise deyim bağının işlevini bilip adını bilmedikleri
görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin deyim bağı ve uzatma
bağının adına ve işlevine yönelik bilgilerinde eksiklikler olduğu söylenebilir.
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Tablo 3.14. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“nota yazısı kısaltma bilgisi” durumları

8
10,5

13

4
3

20 3,7

2
10

-

-

-

%

1

-

1
1

1,1

5

1
1

4,3

% f
3,7

2,1

% f
-

2

-

28 26,1 10 14,8
20

6

2

4
7
19

8

8

% f

10

10
14
17
56

14
14

% f

10

66,3 64 60,9 70 70,4

% f

36

63

Kısaltma iĢaretlerinin
iĢlevini bilip adını
bilmeyen

37,9 40 43,5 40 29,6

-

16

5,3

3
1

15

4,3 15 3,7

-

19

% f

1

% f

5

5
5
8
7
25

% f
26,3 28 34,8 25 18,5

11,1

3
-

-

3

63

% f

3,2

17
53

9

% f

55,8 60 52,2 45

4

15

12,6

20 25,9

4
-

12

L2
L3

7

% f

L
L4
Top
12 1

L1

f

Kısaltma iĢaretlerinin
adını bilip iĢlevini
bilmeyen

Kısaltma iĢaretlerinin
adını ve iĢlevini bilen

58,9 68 60,9 50 55,6

Kısaltma iĢaretlerinin
adını ve iĢlevini
bilmeyen

Tablo 3.14‘te örneklem grubundaki;
Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun koda iĢaretlerinin adını ve
işlevini bilmedikleri, lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun senyö
iĢaretinin adını bilip işlevini bilmedikleri görülmektedir.
Tüm lisans öğrencilerinin çoğunluğunun koda ve senyö iĢaretlerinin adını ve işlevini
bilmedikleri görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin nota yazısı kısaltma
bilgilerinde eksiklikler olduğu söylenebilir.
Tablo 3.15. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“Türk müziği değiĢtireçleri bilgisi” durumları
Türk müziğinde kullanılan

Türk müziğinde kullanılan

değiĢtireçleri bilmeyen

değiĢtireçleri bilen

Toplam

f

%

f

%

f

%

LĠSANS – 1

25

92,6

2

7,4

27

100

LĠSANS – 2

20

100

-

-

20

100

LĠSANS – 3

23

100

-

-

23

100

LĠSANS – 4

24

96

1

4

25

100

LĠSANS TOPLAM

92

96,8

3

3,2

95

100

Tablo 3.15‘te örneklem grubundaki:
Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin tamamına yakın bir kısmının Türk
müziğinde kullanılan değiĢtireçleri bilmedikleri,
Tüm lisans öğrencilerinin tamamına yakın bir kısmının Türk müziğinde kullanılan
değiĢtireçleri bilmedikleri görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin Türk Müziği değiştireç
bilgilerinde eksiklikler olduğu söylenebilir.
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4. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
4.1 Sonuçlar
AraĢtırma bulguları doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin nota bilgileri
sınıflara göre olarak değerlendirildiğinde;
1. Lisans 1. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun sol, fa ve do anahtarlarının adını
bilip işlevini bilmedikleri, lisans 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin bir kısmının
sol, fa ve do anahtarlarının adını bilip işlevini bilmedikleri,
2. Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun ana dizek – dizek
bilgisi kapsamında sol anahtarında yazılmıĢ notanın fa anahtarındaki yerini bilmedikleri,
3. Lisans 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin çoğunlukla sessiz sürelerin Ģekillerini
bilmedikleri, sessiz sürelerin Ģekillerini bilmeyen lisans 4. sınıf öğrencilerinin
bulunduğu,
4. Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun uzatma bağının nota
değerini artırdığını bilmedikleri, bunun yanında uzatma noktasının nota değerini
artırdığını bilmeyen lisans 1. sınıf öğrencilerinin çoğunlukta olduğu,
5. Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çok büyük çoğunluğunun çift çizginin adını
ve iĢlevini bilmedikleri, ölçü çizgisinin adını bilip işlevini bilmeyen lisans 1. 2. 3. ve 4.
sınıf öğrencilerinin bulunduğu,
6. Lisans 1. öğrencilerinin çoğunlukla ölçü göstergesinin adını ve işlevini bilmedikleri,
2. sınıf öğrencilerinin bir kısmının ölçü göstergesinin adını ve işlevini bilmedikleri, lisans
3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ise çoğunlukla ölçü göstergesinin işlevini bilip adını
bilmedikleri,
7. Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ölçüdeki sesli süreleri
hesaplamayı bilmedikleri, lisans 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ölçüdeki
sessiz süreleri hesaplamayı bilmedikleri ve ölçüdeki sessiz süreleri hesaplamayı bilmeyen
lisans 4. sınıf öğrencilerinin bulunduğu,
8. Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun geçici değiĢtireçlerin
ölçü içindeki hangi notaları etkilediğini bilmedikleri,
9. Lisans 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ek çizginin adını ve işlevini
bilmedikleri, ek çizgisinin işlevini bilip adını bilmeyen lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf
öğrencilerinin çoğunlukta olduğu,
10. Lisans 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çoğunlukla oktav iĢaretinin işlevini bilip adını
bilmedikleri, oktav iĢaretinin işlevini bilip adını bilmeyen lisans 1. sınıf öğrencilerinin
olduğu,
11. Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun süslemelerin adını ve
işlevini bilmedikleri,
12. Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çok büyük çoğunluğunun portato,
çoğunluğunun ise vurgu iĢaretinin adını ve işlevini bilmedikleri,
13. Lisans 3. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun deyim bağının adını ve işlevini
bilmedikleri, lisans 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun uzatma bağının adını ve
işlevini bilmedikleri, deyim bağının ve uzatma bağının adını ve işlevini bilmeyen lisans 4.
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sınıf öğrencilerinin bulunduğu, lisans 1. 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun
deyim bağının, lisans 3. sınıf öğrencilerinin ise çoğunluğunun uzatma bağının işlevini
bilip adını bilmedikleri,
14. Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun koda iĢaretlerinin adını ve
işlevini bilmedikleri, lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun senyö
iĢaretinin adını bilip işlevini bilmedikleri,
15. Lisans 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin tamamına yakın bir kısmının Türk
müziğinde kullanılan değiĢtireçleri bilmedikleri sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.
AraĢtırma bulguları doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin nota bilgileri bütün
sınıflar toplu olarak değerlendirildiğinde tüm lisans öğrencilerinin;
1. Bir kısmının sol, fa ve do anahtarlarının adını bilip işlevini bilmedikleri,
2. Büyük çoğunluğunun ana dizek – dizek bilgisi kapsamında sol anahtarında yazılmıĢ
notanın fa anahtarındaki yerini bilmedikleri,
3. Çoğunlukla sessiz sürelerin Ģekillerini bilmedikleri,
4. Büyük çoğunluğunun uzatma bağının nota değerini artırdığını bilmedikleri,
5. Çok büyük bir çoğunluğunun çift çizginin adını ve işlevini bilmedikleri ve ölçü
çizgisinin adını bilip işlevini bilmeyen öğrencilerin bulunduğu,
6. Çoğunluğunun ölçü göstergesinin adını ve işlevini bilmedikleri,
7. Çoğunluğunun ölçüdeki sesli ve sessiz süreleri hesaplamayı bilmedikleri,
8. Büyük çoğunluğunun geçici değiĢtireçlerin ölçü içindeki hangi notaları etkilediğini
bilmedikleri,
9. Çoğunluğunun ek çizginin adını ve işlevini bilmedikleri ve ek çizgisinin işlevini bilip
adını bilmeyen öğrencilerin çoğunlukta olduğu,
10. Çoğunluğunun oktav iĢaretinin işlevini bilip adını bilmedikleri ve örneklem
grubundaki öğrencilerin oktav iĢaretinin adına yönelik bilgilerinde eksiklikler olduğu,
11. Büyük çoğunluğunun süslemelerin adını ve işlevini bilmedikleri,
12. Çok büyük çoğunluğunun portato, çoğunluğunun ise vurgu iĢaretinin adını ve işlevini
bilmedikleri,
13. Çoğunluğunun uzatma bağının adını ve işlevini bilmedikleri, çoğunluğunun deyim
bağının işlevini bilip adını bilmedikleri,
14. Çoğunluğunun koda ve senyö iĢaretlerinin adını ve işlevini bilmedikleri,
15. Tamamına yakın bir kısmının Türk müziğinde kullanılan değiĢtireçleri bilmedikleri
sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.
4.2 Öneriler
1. Tüm Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında benzer bir araĢtırmanın yapılarak
öğrencilerin nota bilgilerinin düzeyi ortaya çıkarılarak mevcut durum
değerlendirilmelidir.
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2. Müzik Eğitimi Anabilim Dalında lisans eğitimine yeni baĢlayan öğrencilerinin nota
bilgisi düzeyleri belirlenmeli, baĢta Müziksel Okuma Yazma Dersi olmak üzere çalgı ders
içerikleri bu veriler doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir.
3. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ikinci yıl dersi olan Bilgisayar I ve Bilgisayar II
derslerinin içerikleri bilgisayarda nota yazım öğretimine yönelik olarak yeniden
düzenlenmelidir.
4. Nota bilgisinin öğrencide kalıcı ve etkin bir Ģekilde kazanılması sağlamak amacıyla
teorik içerikli dersleri desteklemek üzere bilgisayarda nota yazım programlarının
kullanıldığı Bilgisayarla Nota Yazım Dersinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim
programına alınması önerilmektedir. Bu derste nota yazım programlarının nota yazımında
kullanılan öğeleri sistematik bir biçimde kümeleyen araç çubukları temel alınarak içerik
oluĢturulması sağlanmalı ve nota bilgisinin öğretiminde kuramsal olarak kümelenmiĢ nota
yazısı öğelerine paralel bir ders iĢleme modeli uygulanmalıdır. Bu yolla hem öğrencilerin
hangi müzik yazımı öğesinin hangi kümede yer aldığını öğrenmeleri hem de nota yazım
bilgisini sistematik bir biçimde kazanmaları sağlanmıĢ olacaktır.
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EĞĠTĠM FAKÜLTELERĠ MÜZĠK EĞĠTĠMĠ MÜZĠK EĞĠTĠMĠ A.B.D.
ORKESTRA DERSLERĠNDE SESLENDĠRĠLEN ÇAĞDAġ TÜRK MÜZĠĞĠ
ESERLERĠNĠN TESPĠTĠNE YÖNELĠK BĠR ÇALIġMA
Yrd. Doç. Dr. Gökalp PARASIZ, Atatürk Üniversitesi
Özet
Çağdaşlaşma ve evrenselleşme yönünde kendi kültürümüze ait olan eserlere eğitim
müziğinde daha fazla yer verilmesi öz kimliğimizin gelecek nesillere aktarılmasında etkin
bir rol oynamaktadır. Son dönemlerde sayılarında önemli düzeyde artışlar görülen
çağdaş Türk müziği eserleri ve düzenlemeleri müzik ve sanat eğitimi veren birçok
kurumda seslendirilmektedir. Mesleki müzik eğitimi veren eğitim fakülteleri güzel sanatlar
eğitimi müzik eğitimi anabilim dalları da bu kurumlardan birisidir, dolayısıyla müzik
eğitimi anabilim dallarında çağdaş Türk müziği eserlerine orkestra derslerinde ne ölçüde
yer verildiği önem arz etmektedir. Bu bağlamda araştırma, eğitim fakülteleri müzik
eğitimi bölümlerindeki orkestra derslerinde seslendirilen çağdaş Türk müziği eserlerini
tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmadaki gerekli veriler; Türkiye‘deki müzik eğitimi
anabilim dallarında orkestra derslerini yürütmekte olan öğretim elemanlarına anket
uygulaması ile orkestra derslerinde seslendirdikleri çağdaş Türk müziği eserleri tespit
edilmiş, mevcut repertuarın sayı ve nitelik bakımından durumu değerlendirilmiştir.
Elde edilen verilerin sonuçları, Türkiye‘de müzik eğitimi bölümlerindeki orkestra
derslerinde çağdaş Türk müziği eserlerinin seslendirilme sıklığının hangi düzeyde
olduğunun tespit edilmesi ve repertuvarın yeterliliği açısından önemli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mesleki Müzik Eğitimi, Orkestra, Çağdaş Türk Müziği, Eser
Dağarcığı
1.

GĠRĠġ

Türkiye‘de müzik eğitimi veren kurumlardan birisi olan, eğitim fakülteleri güzel sanatlar
eğitimi müzik eğitimi anabilim dalları ve programları dahilinde yürütülen orkestra
dersleri, öğrencilere birlikte müzik yapmayı öğreten ve farklı kültürlere ait müzikleri
tanıtarak, kendi kültürümüzün aktarımında da önemli role sahip olan bir derstir.
Kültür, bir ulusu oluĢturan bireylerin, belirli bir zaman süreci içerisinde, birbirleriyle olan
iliĢkilerinin, paylaĢımlarının ve etkileĢimlerinin ve bu etkileĢimlerinin sonucunda ortak bir
yaĢam seklinin oluĢmasıyla birlikte meydana gelen bir olgu/üründür.
Uçan‘a göre geniĢ anlamıyla eğitim; ―bilinçli, amaçlı ve istendik kültürlenme, kültürleme
ve kültürleĢme sürecidir‖ (Uçan, 1994). Eğitim, kültürel birikimleri gelecek kuĢaklara
aktarmada çok önemli rol oynayan toplumsal bir olgudur (Albuz, 2001).
KüreselleĢme ve beraberinde getirdiği olumlu ve olumsuz yönlerinin, kültür süzgecinden
geçirilmesi çok önemlidir. Toplumların ve onlara ait olan kültürlerinin yaĢayabilmesi ve
geliĢebilmesi, kendi öz değerlerine sahip çıkmaları ve bununla birlikte, dünyadaki değiĢim
ve geliĢimlere kapılarını açık tutarak, çağdaĢ anlamda oluĢturacakları bir yapıyla
gerçekleĢebilir (Parasız, 2009).
Türk Müzik Kültürü, ulusal öz yapısını koruyarak, batılaĢmanın düĢünsel yönü
doğrultusunda çağdaĢlaĢma ve evrenselleĢme (çokseslileĢme) sürecine girmiĢtir.
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Atatürk‘le birlikte ya da O‘nun düĢündüğü biçimiyle çağdaĢ-ulusal-evrensel(çoksesli)
boyutlu bir kimlik temeline oturtulan Türk müziğinin, birbirlerini bütünleyen bu üç temel
vazgeçilmez ölçütün ve Atatürk dinamizminin ve (kültür müzik) düĢüncesinin
yapılanması altında geleceği belirlenmiĢtir (Budak, 2006).
Türk müziği makam dizileri kullanılarak bestelenen çoksesli müzikler, elbette
―Geleneksel Türk Müziği Eseri‖ olmayacaktır. Bu tür yapıtlar, çağdaĢ Türk müziği
ürünleri olarak değerlendirilmelidir. Adnan Saygun‘un ―Yunus Emre Oratoryosu‖, Ulvi
Cemal Erkin‘in ―Köçekçeler Süiti‖, Yalçın Tura‘nın ―Keman Konçertosu‖, Ferit
Tüzün‘ün ―Esintiler‖ i, Muammer Sun ‘un ―Yurt Renkleri‖, Ġlhan Baranın ―Üç Soyut
Dansı‖ gibi pek çok yapıt, elbette ‗geleneksel Türk müziği yapıtları‘ değildir. Bu tür
yapıtlar, geleneksel Türk müziği değerlerinden kaynaklanan, uluslararası müzik
birikiminden yararlanan, her bestecinin kendi anlayıĢını yansıtan, çağdaĢ Türk müziği
yapıtlarıdır (Sun, 2007). Buradan hareketle, günümüz bestecilerinin ve müzik
öğretmenlerinin çağdaĢ anlamda yaratacak oldukları Türk müziği eserlerine özenle
yaklaĢıp, bize ait olan motifleri en güzel ve en anlaĢılabilir Ģekliyle ifade etmeleri ve
kaliteyle beraber sayının hızla arttırılması, önemli beklentilerden biridir.
1.1. Problem Cümlesi
Eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim dallarındaki orkestra derslerinde seslendirilen
çağdaĢ Türk müziği eserleri nelerdir?
1.2. AraĢtırmanın Amacı
Eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim dallarında, orkestra derslerinde kullanılmakta
olan çağdaĢ Türk müziği eserlerini tespit etmek.
1.3. AraĢtırmanın Önemi
Orkestra derslerinde seslendirilen çağdaĢ Türk müziği eserleri ve bu eserlerin sayıca
yeterlilik durumunu değerlendirip önerilerde bulunarak müzik eğitimine katkıda
bulunmak. Türk Bestecileri üzerine yapılan çalıĢmalarda son dönemde önemli artıĢ
yaĢandığı göze çarpıyor. Gittikçe öz kültürümüzü, ulusal ve geleneksel değerlerimizi
yansıtan ya da Türk bestecilerine ait olan eserlerin seslendirilmesi hususunda duyarlılık
güçleniyor (Antep, 2006).
2. YÖNTEM
AraĢtırmadaki veriler anket uygulaması ile elde edilmiĢtir. Anket, bilgi alınacak kiĢilerin
doğrudan doğruya okuyup cevaplandıracakları bir soru listesinin hazırlanması Ģeklinde
yapılan gözlemdir (Seyidoğlu, 1995). Yapılan çalıĢmanın örneklem gurubunu; 2010-2011
eğitim öğretim yılında, random tekniği ile belirlenmiĢ 10 üniversite ve bu üniversitelerin
eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim dallarında görev yapmakta olan orkestra dersi
öğretim elemanları oluĢturmaktadır. OluĢturulan ankette; ―öğretim elemanlarının bağlı
bulundukları üniversiteler‖, ―mesleki hizmet süreleri‖, ―çağdaĢ Türk müziği orkestra
eserlerinden faydalanma düzeyleri‖, ―çağdaĢ Türk müziği orkestra eser dağarcığının
yeterlilik durumu‖, ―çağdaĢ Türk müziği orkestra eserlerinin seslendirilmesinde
karĢılaĢılan güçler/sorunların düzeyleri‖, ‖çağdaĢ Türk müziği orkestra eserlerinin
kullanılabilirlik durumu‖, ―orkestra derslerinde kullanılan çağdaĢ Türk müziği eserlerinin
tespiti‖ ne iliĢkin bulgular elde edilmiĢ ve yorumlanmıĢtır.
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3. BULGULAR ve YORUM
Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Orkestra Derslerinde Seslendirilen
ÇağdaĢ Türk Müziği Eserlerinin Tespitine ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Tablo 3.1. Ankete Katılan Öğretim Elemanlarının Bağlı Bulundukları Üniversiteleri
Gösteren Bulgular ve Yorumlar
ÜNĠVERSĠTELER
Atatürk Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
GaziosmanpaĢa Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Onsekizmart Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Tablo 3.1‘de, görüleceği üzere, hazırlanan anket Türkiye‘deki 10 üniversitede uygulanmıĢ
ve toplam 10 öğretim elemanı anket uygulamasına katılmıĢtır.
Tablo 3.2. Ankete Katılan Öğretim Elemanlarının Mesleki Hizmet Sürelerine ĠliĢkin
Bulgular ve Yorumlar
YIL
f
%
21+
2
20
16-20
2
20
11-15
4
40
6-10
2
20
1-5
0
0
TOPLAM
10
100
Tablo 3.2‘de elde edilen sonuçlara göre, öğretim elemanlarının mesleki hizmet yıllarına
iliĢkin dağılımlarına bakıldığında, 6-10 yıl arasında %20, 11-15 yıl arasında %40, 16-20
yıl arasında %20 ve 21 yıl üzeri %20 olarak tespit edilmiĢtir.
Bununla birlikte, orkestra derslerini yürütmekte olan 10 öğretim elemanının en az 6 yıllık
deneyiminin olduğu elde edilen bulgulardır.
Bu durum Türkiye‘de orkestra derslerinin, tecrübeli bir kadroyla yapıldığını
göstermektedir.
Tablo 3.3. Orkestra Derslerinde, ÇağdaĢ Türk Müziği Eserlerini Kullanma
Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Seçenekler
f
%
Tamamen
1
10
Büyük Ölçüde
2
20
Kısmen
6
60
Çok Az
1
10
Hiç
0
0
TOPLAM
10
100
Tablo 3.3‘de, ankete katılan öğretim elemanları, ―Orkestra derslerinde, çağdaĢ Türk
müziği eserlerini kullanma düzeyleri‖ ne iliĢkin olarak %60 oranında ―Kısmen‖, %20
oranında ―Büyük Ölçüde‖,%10 oranında ―Tamamen‖, %10 oranında ―Çok Az‖ düzeyinde
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cevap vermiĢlerdir. Bu durum, orkestra derslerinde kullanılmakta olan çağdaĢ Türk
müziği eserlerinin, sınırlı düzeyde olduğunu göstermektedir.
Tablo 3.4. Orkestra Derslerinde Kullanılan, ''ÇağdaĢ Türk Müziği'' Eser
Dağarcığının Sayıca Yeterlilik Durumuna ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Seçenekler
f
%
Tamamen
0
0
Büyük Ölçüde
0
0
Kısmen
5
50
Çok Az
4
40
Hiç
1
10
Toplam
10
100
Tablo 3.4‘te, orkestra derslerinde kullanılan, ―ÇağdaĢ Türk Müziği Eser Dağarcığının
Sayıca Yeterlilik Durumu‖ na yönelik bulgularda; öğretim elemanlarının %10‘u ―Hiç‖,
%40‘ı ―Çok Az‖ ,%50‘si ise ―Kısmen‖ cevabını vermiĢtir. Tablodan da anlaĢılacağı gibi
orkestra derslerinde kullanılan, ÇağdaĢ Türk Müziği Eser Dağarcığının sayıca yetersiz
olduğunu yansıtmaktadır.
Tablo 3.5. ÇağdaĢ Türk Müziği Orkestra Eserlerinin Seslendirilmesindeki
Güçlükler / Sorunların Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Seçenekler
f
%
Tamamen
1
10
Büyük Ölçüde
0
0
Kısmen
7
70
Çok Az
2
20
Hiç
0
0
Toplam
10
100
Tablo 3.5‘de, ankete katılan öğretim elemanları, ÇağdaĢ Türk Müziği Keman Eserlerinin
Seslendirilmesindeki Güçlükler / Sorunların Düzeyleri ‘ne iliĢkin olarak, %70 oranında
―Kısmen‖, %20 oranında ―Çok Az‖, %10 oranında ―Tamamen‖ düzeyinde görüĢ
belirtmiĢlerdir. Bu durum, çağdaĢ Türk müziği keman eserlerinin seslendirilmesinde orta
düzeyde Güçlükler/Sorunların olduğu, görülmektedir.
Tablo 3.6. ÇağdaĢ Türk Müziği Orkestra Eserlerinin, Orkestra Derslerinde
Kullanılabilirlik Durumuna ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Seçenekler
f
%
Tamamen
1
10
Büyük
1
10
Ölçüde
Kısmen
7
70
Çok Az
1
10
Hiç
0
0
Toplam
10
100
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Tablo 3.6‘da, ÇağdaĢ Türk Müziği Orkestra Eserlerinin, Orkestra Derslerinde
Kullanılabilirlik Durumu, %70 oranında ―Kısmen‖, %10 oranında ―Büyük Ölçüde‖, ve %
10 oranında ―Tamamen‖ olarak cevaplanmıĢtır.
ÇağdaĢ Türk Müziği orkestra eserlerinin, kullanılabilirlik durumunun orta düzeyde olduğu
görülmektedir.
Tablo 3.7. Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Seslendirilen ÇağdaĢ Türk Müziği
Orkestra Eserlerine ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Besteleyen/Düzenleyen
Erdal Tuğcular
Ali Sevgi
Tahsin Kılıç
Veysel Arseven
Muammer Sun
Selçuk Bilgin
Necdet Levent
ġinasi Çilden
Cengiz Tanç
Süleyman Tarman

Eser Adı
Ġzmirin Kavakları, Renkler Süiti, Muğla Süiti,
Gafil, Kırmızı Buğday, Kütahyanın Pınarları,
Ağashar'ın Balı, Haydar
Nikriz, Laçin
Misget, Cezayir'in Hurmaları, Vardar Ovası,
Üç Ayak,Körğlu, Ankara Zeybeği,Kozan Dağı
Pınarın BaĢında Ceviz
Ġzmir'in Dağları
Rast PeĢrevi, Orkestra Ġçin Eserler
Sevi
Aydoğar Sini Sini, Yemen Türküsü
Halk Türküleri Süiti
Tavas Zeybeği, Vatan Destanı

Kullanıcı Sayısı
6
4
3
5
3
2
2
2
2
3

Tablo 3.7. de, Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Seslendirilen ÇağdaĢ Türk Müziği
Orkestra Eserlerine ĠliĢkin olarak, Erdal Tuğcular‘a ait eserlerin 6 A.B.D. da, Veysel
Arseven‘e ait eserlerin 5 A.B.D. da, Ali Sevgiye ait eserlerin 4 A.B.D. da, Tahsin Kılıç ve
Muammer Sun‘a ait eserlerin 3 A.B.D. da, Selçuk Bilgin, Necdet Levent, ġinasi Çilden ve
Cengiz Tanç‘a ait eserlerin 2 A.B.D. da seslendirildiği tespit edilmiĢtir.
Elde edilen verilere iliĢkin olarak, çağdaĢ Türk müziği orkestra eserlerinin sayıca
beklenen düzeyde olmadığı görülmektedir.
Tablo 3.8. Orkestra Dersi Öğretim Elemanlarının Kendi Anabilim Dallarında
Seslendirdikleri ÇağdaĢ Türk Müziği Orkestra Eserlerine ĠliĢkin Bulgular ve
Yorumlar
Besteleyen/Düzenleyen
Nurhan Cangal
Kadir Karkın
Ġstemihan Taviloğlu
Ersan Çiftçi
Tamer BektaĢ
M. Kayhan Kurtuldu
Ali Korkut Uludağ
Sefai Acay
Süleyman Kıvrak
Cenan Akın
Kenan Güçlütürk
Ferda Ereren
Turgay Erdener
Ġsmail Çetin

Eser Adı
Kırık Hava
Kar Suyu, Büyük Cevizin Dibi, Endülüs‘te Raks, Gökteki
Yürek
BeĢi Biryerde (potpuri)
Erzincan Halayı, MarĢ
ġark Barı, ġefonun Evi Kaleye KarĢı
Anadolu ÇeĢitlemeleri
Devlerin AĢkı, Laferia, Gurbet, Türküm Ne Mutlu Bana,
Güllerin Ġçinden
Bilalım
Süpürgesi Yoncadan
Bozkırlar YeĢerecek
Çanakkale Türküsü
Orkestra-Bağlama ve Ses Ġçin Türküler (Albüm)
Selanik Türküsü
Efem

Tablo 3.8. Orkestra Dersi Öğretim Elemanlarının Kendi Anabilim Dallarında
Seslendirdikleri ÇağdaĢ Türk Müziği Orkestra Eserlerine ĠliĢkin olarak, Nurhan Cangal,
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Kadir Karkın, Ġstemihan Taviloğlu, Ersan Çiftçi, Tamer BektaĢ, M. Kayhan Kurtuldu, Ali
Korkut Uludağ, Sefai Acay, Süleyman Kıvrak, Cenan Akın, Kenan Güçlütürk, Ferda
Ereren, Turgay Erdener, Ġsmail Çetin isimli besteleyen/düzenleyen kiĢilere ait eserlerin
kendi A.B.D. da seslendirildiği tespit edilmiĢtir.
4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
4.1. Sonuç
Orkestra öğretim elemanlarının görüĢleri doğrultusunda orkestra derslerinde
kullanılmakta olan eserlerin sınırlı sayıda olduğu tespit edilmiĢtir.
Bu eserlerin seslendirilmelerinde birtakım güçlükler/sorunlar yaĢandığı öğretim
elemanlarının ortak görüĢüdür.
ÇağdaĢ Türk Müziği orkestra eserlerinin, orkestra derslerinde kullanılabilirlik
durumunun sınırlı olduğu tespit edilmiĢtir.
Müzik eğitimi anabilim dallarında orkestra derslerinde en çok seslendirilen çağdaĢ
Türk müziği orkestra eserlerinin; Erdal Tuğcular‘a ait (10 ), Veysel Arseven‘e ait (2), Ali
Sevgi‘ye ait (2), Muammer Sun‘a ait (1), Süleyman Tarman‘a ait (2), Tahsin Kılıç‘a ait
(7) eser olduğu tespit edilmiĢtir.
4.2. Öneriler
Sınırlı olan dağarcığın arttırılması, daha çok sayıda ve nitelikli eserlerin bestelenmesi,
bunun için de bestecilerin ve eğitimcilerin çağdaĢ Türk müziği orkestra eserlerinin
üretimine ağırlık vermesi gerekmektedir.
Orkestra ders sürecinde yapılacak olan konser etkinliklerinde çağdaĢ Türk müziği
orkestra eserlerine daha çok yer vermesi gerekli görülmektedir.
Bestelenen/ düzenlenen çağdaĢ Türk müziği eserlerinin üniversitelerin müzik eğitimi
anabilim dallarında sınırlı kalmayıp herkes tarafından ulaĢılabilir duruma getirilmesi
önem arz etmektedir.
ÇağdaĢ anlamda oluĢturulacak olan orkestra eserleri, kolaydan zora, bilineninden
bilinmeyene ve somuttan soyuta anlayıĢıyla; makam, usul, form ve teknik açıdan orkestra
derslerine en uygun biçimde, lisans düzeyleri de göz önüne alınarak bestelenmeli ve
kullanılabilirlik durumları arttırılmalıdır.
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IX. - XVII. YY TÜRK MÜZĠĞĠ YAZILI KAYNAKLARINDA MÜZĠK EĞĠTĠMĠ
ÜZERĠNE TAVSĠYELER
Gökhan YALÇIN, Gazi Üniversitesi
1. GiriĢ
Müzik ilmi üzerine çalıĢmalar yapan, en meĢhurlarından El Kindi (IX. yy), Farabî (X. yy),
Ġbn-i Sina (XI. yy) ile baĢlayan müzik teorisi geleneği; XIII. yüzyılda en sağlam temelleri
attığı düĢünülen sistemci okul kurucularından Safiyüddin Urmevi ile devam eder. Bu
sistemi kullanan ve geliĢtiren, sonraki yüzyıllara devamını sağlayan önemli bir isim ise
Abdülkadir Meragî‘dir (XV. yy). Abdülkadir‘in ardından diğer teorisyenlerin de
katkılarıyla edvar geleneği biçim ve içerik değiĢiklikleriyle devam etmiĢtir (Doğrusöz,
2007:6).
Nazariyat çalıĢmaları bakımından Türk musikisi tarihinin en hareketli ve yoğun olduğu
dönemin XV. yüzyıl olduğu söylenebilir. Zira bu dönemde yaklaĢık bir asır önce yaĢadığı
bilinen Safiyyüddin‘in eserlerinin tercüme veya Ģerh edilmesinin yanı sıra çok sayıda yeni
eserler de kaleme alınmıĢtır. Bu yüzyılın padiĢahları II. Murad, Fatih Sultan Mehmet ve
II. Bayezıd‘dır. Bu dönem, edvar kitapları bakımından oldukça zengindir ve bu kitapların
çoğu Türkçe kaleme alınmıĢtır.
XVII. yüzyılda bazı müspet ilimlerde durgunluk görülmesine rağmen sanatta durgunluk
görülmez. XV. ve XVI. yüzyıllarda olduğu gibi güzel sanatların yükseliĢi devam
etmektedir. Bu yüzyılın en önemli isimleri Ali Ufki ve Kantemiroğlu‘dur.
IX - XVII. yüzyıl, söz konusu yazarların yazmalarının bir çoğunun ―konu/içerik‖
bakımından ―genel olarak müzik alanına ait bilgiler ve araçlar-gereçler; bu bilgilerle ve
araç-gereçlerle uğraĢma yol, yöntem ve teknikleri; müzik alanındaki genel doğrular ve
soyutlamalar‖ konularını kapsaması nedeniyle, teorik bilgileri barındıran çok önemli Türk
müziği kuram (nazariyat) kitaplarıdır denilebilir. Bilindiği gibi müzik kuramı, ―müziğe
iliĢkin soyut bilgi veya bilgiler bütünüdür‖. Müzik kuramları ve müzik kuramları eğitimi,
bir müziksel düĢünceyi, duyguyu veya tasarımı algılanabilir gerçeklik durumuna
getirmek, dönüĢtürmek için gereklidir. Müzik eğitimi ―müzik kuramları eğitimi ile müzik
uygulamaları eğitiminin bir bütünü bir bireĢimi‖ olma niteliği kazandırır (Uçan,
1997:159). Bu yazmaların uygulamaya destek ve dayanak olması, müziği anlamak ve
kavramak baĢka bir deyiĢle müziğin bilincine varmak için yazılmıĢ kuram kitaplarıdır.
Müzik kuramları eğitimi, biliĢsel, deviniĢsel ve duyuĢsal öğeleri içeren bir süreç olmakla
birlikte, doğası gereği, daha çok ―biliĢsel ağırlıklıdır‖, bireyin daha çok biliĢsel yapısına
dayalıdır, daha çok biliĢsel amaçlara ve davranıĢlara yöneliktir, daha çok biliĢsel içerikli
konular üzerine kuruludur. Yalın ve özlü anlamıyla müzik kuramları eğitimi, ―bireye,
kendi yaĢantısı yoluyla amaçlı olarak kuramsal nitelikli belirli müziksel davranıĢlar
kazandırma‖, ―bireyin kuramsal nitelikli müziksel davranıĢlarında kendi yaĢantısı yoluyla
amaçlı olarak belirli değiĢiklikler oluĢturma‖ ya da ―bireyin kuramsal nitelikli müziksel
davranıĢlarını kendi yaĢantısı yoluyla amaçlı olarak değiĢtirme veya geliĢtirme‖ sürecidir.
Söz konusu Türk müziği yazılı kaynaklarının öncelikli yazılma amaçlarından birinin de
―müzik kuramları eğitimi‖ olduğu söylenebilir.
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Müzik kuramları eğitiminin amacı, müzik eğitiminin türüne, düzeyine ve içeriğine bağlı
olarak değiĢiklik göstermesinin yanı sıra her müzik eğitiminde geçerli olan birtakım genel
amaçlar müzik kuramları eğitiminin de temel amaçlarıdır (Uçan, 1997:168-169).
Bu çalıĢmanın amacı da; bu kaynaklarda müzik eğitiminin genel, özengen ve mesleki
boyutlarında müzik ile ilgili hemen herkes için faydalı olabileceği düĢünülen müzik
kuramları eğitiminin yanı sıra müelliflerin bizzat kendi bilgi ve deneyimlerine dayanan
müzik eğitimi üzerine tavsiyelerinin de olup olmadığını belirlemek ve bunların neler
olduğunu ortaya koymak olarak belirlenmiĢtir.
2. Yazılı Kaynaklar
Bu bölümde, incelenen IX. ila XVII. yüzyıl Türk müziği yazılı kaynaklarının muhteviyatı,
müellifleri ve bu yazılı kaynaklarda tespit edilen müzik eğitimi üzerine tavsiyelere yer
verilmiĢtir.
2.1 IX - XIV. yy yazılı kaynakları
2.1.1 El- Kindi‟nin Musiki Risalesi
El- Kindi, musikiye dair eser yazan ilk Ġslâm filozofudur. Asıl adı Ebû Yusuf Ya‗kub b.
Ġshak‘tır. Basra‘da doğmuĢtur. Ġslam dünyasından Latinceye çevrilen eserleriyle Kindî,
Batı‘da da haklı bir üne kavuĢmuĢtur. Birçok ilimde ihtisas sahibi olan el-Kindi‘nin
musiki sahasında; seslerin tertibi, beste yapma, musikinin unsurları, usul, musiki âletleri
ve musiki- Ģiir münasebetlerini konu alan on adet eseri tespit edilmiĢtir (Sezikli, 2007:8).
Rauf Yekta‘ya göre Ġslamiyet; Arapları, Ġranlıları ve Türkleri tek bir millet gibi bir grupta
toplamıĢtır ve bu üç milletin lisanlarında hiç farklılık olmamıĢtır. Bu nedenle Türk
müelliflerin çoğu Arapça ya da Farsça yazmıĢlardır (Yekta, 1986-27). Ġslam medeniyeti
tarihi yazan batılı tarihçiler eserlerini Arapça yazan Türk alimlerine ―Arap‖, Farsça yazan
Türk alimlerine ise ―Ġranlı‖ demek yanlıĢına düĢmeleri de bunun sonucu olduğu
söylenebilir (Kalender, 1999:267, Arel, 1990:18)
Türk müellifleri de aynı çatı altında toplayan Ġslamiyet‘te ilk musiki okulunu kuran, aynı
zamanda musiki ilminin kurallarını ortaya koyan ve musiki konusunda teorik eser kaleme
alan ilk filozof el-Kindi, Türk müziği yazılı kaynaklarının ilk örneklerini veren Farabi ve
Ġbn-i Sina‘ya da musiki ilminin kurallarının oluĢmasında öncülük yapmıĢ olmasından
dolayı; Türk müziği yazılı kaynaklarının oluĢmasında önemli bir yeri olduğu söylenebilir.
Kindi‘nin müzik eğitimi üzerine düĢünceleri ve tavsiyeleri de bu nedenlerden dolayı
önemli görülmüĢtür.
El-Kindi, Musiki Risalesi‘nde ud çalarken parmakların nasıl kullanılacağı konusunda
önemli ve ayrıntılı bilgiler verir, egzersizler gösterir ve öğretmenin olumlu etkisinden söz
eder; ―bu teknikleri bu sanatın ehilleri bilmektedir. Bütün bunların bizzat onlardan pratik
bir Ģekilde alınması, meĢk edilmesi ve öğrenilmesi kitaplardan daha faydalı ve çabuk
olur…en akıllılarını ve çabuk anlayanlarını hariç tutacak olursak insanların çoğu bu iĢi
kitaptan öğrenemez‖ demektedir (Arslan, 2007:94-95).
2.1.2 Safiyyüddin-i Urmevi‟nin ġerefiyye Risalesi
1216 yılında Urumiye‘de doğdu. YaĢadığı zamanın hem musiki nazariyesini hem de
pratiğini iyi bilen Safiyyüddîn, musiki nazariyatı ile ilgili Kitabü‘l-Edvar ve Er-
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Risaletü‘Ģ-ġerefiyye adlı iki kitap yazmıĢtır. Ġki saz mucidi de olan Safiyyüddîn, eski
Grek musiki mirasını da selefi Farabi ve Ġbn-i Sina‘dan alarak kendi alanında otorite
olmayı baĢarmıĢtır. YaĢadığı dönemin en büyük musiki nazariyecisi olarak kabul
edildiğine Ģüphe yoktur. Kendisinden sonra (özellikle XV. yüzyılda) yazılan birçok
musiki yazmasının temel kaynağı olmuĢ, sistemci ekolün kurucusu olarak kabul edilmiĢ
ve birçok müellif tarafından takip edilmiĢtir. Kaynaklarda Farabi ve Ġbn-i Sina kadar
kendisine de yer verilmiĢtir. Yazdığı iki kitap birçok müellif tarafından kaynak
gösterilmiĢ ve bazı konular tamamen Safiyyüddîn‘in ele aldığı gibi ele alınmıĢtır.
Kutbuddîn-i ġîrâzî, Abdülkadir Merâgî, AliĢah b. Hacı Büke, Ladikli Mehmet Çelebi,
Fethullah ġirvânî bu müelliflerden birkaçıdır (Arslan, 2009:100).
Safiyyüddîn‘in ġerefiyye Risalesi bir mukaddime ve beĢ makaleden oluĢmaktadır.
Risale‘nin beĢinci makalesinin ―beste yapımı‖ adlı üçüncü bölümü incelendiğinde
öğretmenin öneminin vurgulandığı ve bir müzik aleti çalmak için maharetli birinden ders
alınması gerektiği üzerine tavsiyeler verildiği görülmektedir: ―bir müzik aleti veya mızrap
kullanma keyfiyetini öğrenmek için mahir bir ustanın gözetiminde olmak gerekir. Çünkü
bir alet çalmanın birçok çeĢitli teknikleri vardır‖ demektedir (Arslan, 2007:384).
2.2 XV - XVII. yy yazılı kaynakları
2.2.1 Abdülkadir Meragi
Abdülkadir Meragi (1353–1435), Türk musikisi tarihinin geliĢim sürecinde adından sıkça
bahsedilen ve çok önemli bir musiki üstadı olduğu halde hayatı, kiĢiliği ve musiki yönü
hakkında ülkemizde yeterince çalıĢma yapılmamıĢ olan Ģahsiyetlerdendir (Kolukırık,
2010-227). Birçok kaynakta anadili olan Türkçeden baĢka Arapça ve Farsçayı da iyi
bilmesinin yanı sıra bestekar, nazariyatçı, Ģair, ressam, hafız ve hattat olduğundan söz
edilmektedir (Özalp, 2000:326).
Abdülkadir hakkında ilk ciddi yayını Rauf Yekta Bey, daha sonra da Murat Bardakçı
yapmıĢtır (Özalp, 2010:323). Son yıllarda ise birkaç yazma eseri üzerine lisansüstü tez
çalıĢması yapılmıĢtır.
Abdülkadir Meragi muhteviyatı açısından birbirine benzeyen altı adet musiki kitabı
yazmıĢtır; Camiu‘l-Elhan (nağmelerin topluluğu), Makasidu‘l-Elhan (nağmelerin
amaçları),
ġerh‘ul-Kitab‘ul-Edvar
(Safiyüddin‘in
Kitabul-Edvar‘ının
Farsça
açıklamasıdır), Fevaid-i AĢere (on faide), Zübdet‘ül-Edvar, Kenz‘ül Elhan (nağmelerin
hazinesi). Bu kitapların birbirini tamamlar Ģekilde olduğu ve bir kitapta tümü ifade
edilmemiĢ konuların, ötekinde açıklandığı görülür. Örneğin, Makasidu‘l-Elhan‘da çalgı
adlarını verir, Camiu‘l-Elhan‘da açıklar, Fevaid-i AĢere‘de ise, bir kısmını Ģekilleri ile
gösterir (Bardakçı, 1986:139).
Abdülkadir Meragi‘nin araĢtırma konusu ile ilgili olarak üç eseri dikkat çekmektedir;
Camiu‘l-Elhan, Makasidu‘l-Elhan ve ġerh‘ul-Kitab‘ul-Edvar.
Camiu‘l-Elhan
mukaddime, 12 bab ve hatimeden, Makasidu‘l-Elhan ise mukaddime, 12 bab ve
hatimeden meydana gelmiĢtir. Camiu‘l-Elhan‘ın Hatime bölümünün ilk kısmında ve
Makasidu‘l-Elhan‘ın 10. bab‘ında ―musikiye yeni baĢlayanlara meclis adabı‖ ile ilgili
olarak tavsiyeler verilir: ―Bu fenni uygulayacak kimselerin, güvenilir, doğru, sabırlı, iyi
huylu, mütevazi, iyiliksever, güler yüzlü, etkileyici ve doğru sözlü olması gerekir…
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Okumasına, söylemesine ve çalmasına haddinden fazla güvenmemelidir… Eğer halk
mecliste ona az iltifat ederse sinirlenmeyecek. Eğer o müzik çalarken meclistekiler kendi
aralarında konuĢurlarsa moralini bozmayıp hatta daha yavaĢ söyleyerek insanların
birbirini duymasını sağlayacak. Kendisi de halkın gizli sözlerine kulak vermemeye
çalıĢacak...Kendisinin istenilmediğini anlarsa çabucak meclisi terk edecek. Uzun lafın
kısası eline, diline, gözüne sahip olacak‖ (Sezikli, 2007:257-258, Kolukırık, 2010:238,
KarabaĢoğlu, 2010:224).
ġerh‘ul-Kitab‘ul-Edvar bir mukaddime, bir makale ve bir hatimeden meydana
gelmektedir. Hatime bölümü, ―zevaid-i fevaid‖ yani ―yararlı bilgiler‖ adlı bir makaleyi
ihtiva etmekte ve musikiye baĢlayanlara öğütler vermektedir (Bardakçı, 1986:145).
Abdülkadir Meragi bu eserinde musiki ilminin araĢtırılması ve anlaĢılması için hem nazari
hem de uygulamanın beraber yapılmasına dikkat çekmektedir; ―Ģimdi bilinmelidir ki bu
fakir hakirin bu konuları ele almaktaki amacı…bizzat bu fenni araĢtırmaktır. Çünkü bu
ilmi araĢtırmak ve tamamlamak için ilim veya amel tek baĢına yeterli değildir; ilim ve
ameli bir araya getirerek bunlara da zevki eklemek gereklidir…edvar sahibi (Safiyyüddin
el-Urmevi) musiki konusunda ilmi ve ameli (nazari ve uygulamalı) müziği bir araya
getirmiĢtir‖ demektedir (Kolukırık, 2009:270-271).
2.2.2 Bedr-i DilĢad‟ın Murad-Namesi
1404-5 yılında doğan Ģair, Murad-namesini 1427 yılında tamamlamıĢtır. Bu eser manzum
bir Türkçe tercüme olup Sultan II. Murad‘a ithaf edilen mesnevilerden biridir. MuradName hem Türk Dili ve Edebiyatı Tarihi bakımından hem de muhteva zenginliği
itibariyle çok çeĢitli yönlerden değer taĢımaktadır. Murad-name bütünüyle telifi bir eser
değil, Emir Unsurü‘l-Maali Keykavus tarafından oğlu Geylan ġah‘a yazdığı Kabusname‘nin (Nasihat-name) manzum bir tercümesidir (Ceyhan, 1997:23-46).
Murad-name‘nin 34. bölümü klasik Türk musikisinin menĢe ve nazariyatına dair ayrıntılı
bilgi vermesi bakımından, bu ilim sanat dalıyla uğraĢan araĢtırmacıların ilgisini çekmiĢ,
bir çok makalede söz konusu edilmiĢtir. Bedr-i DilĢad, Murad-Namesinin 34. Bölümünde
çalgıcılığın ameli (uygulamalı) olduğu halde ilmi (teorik) tarafının da bulunduğunu,
nazariyat ve uygulama arasında sıkı bir iliĢki bulunduğunu belirtmiĢ, fakat ilk olarak
teorik bilgilerin edinilmesi gerektiğini anlatmıĢtır. Çalgıcının ise makamların asıllarını,
dallarını, zamanını, vuruĢunu bilip anlamak için ise ciddi çalıĢması gerektiğini belirtmiĢtir
(Ceyhan, 1997:149).
2.2.3 Hızır bin Abdullah‟ın Kitab-ı Edvarı
XV. yüzyılda yaĢayan büyük Türk musikiĢinaslardandır. Sultan II. Murad‘ın emri ile Türk
Musikisi Nazariyatı üzerine Kitab-ı Edvar adlı eserini Türkçe telif etmiĢtir.
Hızır bin Abdullah Edvar‘ında Ģu tavsiyeleri ile nasıl üstat olunacağı hakkında bilgiler
vermektedir: ―imdi sen dahi dilersen kim bu ilimden haberdar olasın, bir üstada hizmet
eyle kim sen dahi üstaddan faide bulasın. Sen dahi ya iki perde, iki avaze, ya iki Ģube
birbirine cem edesin, bir ad veresin, üstad olasın‖ (Behar, 2006:29).
2.2.4 Amasyalı ġükrullah‟ın Edvar-ı Musikisi
Ġkinci Murat ve Fatih Sultan Mehmet‘in yakınında bulunan ve önemli görevler ifa eden
ġükrullah‘ın iyi bir eğitim gördüğü anlaĢılmaktadır. Ġlim meclislerinde ve önemli
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günlerde padiĢahın hep yakınında olmuĢtur. Siyasi görevlerle sultanların güvenini ve
sevgisini kazanan ġükrullah, ilim meclislerinde de kendini iyi yetiĢtirdiği için halk
tarafından seviliyordu. Hem dinî ilimlerde, hem edebiyatta, hem tarihte, hem de musiki‘de
eser telif edecek seviyede ilim ve irfan sahibi idi. Siyasi görevlerden sonra bir süre de
Bursa kadısı olarak görev yaptı. Bazı eserlerini de burada yazmıĢtır. Cami‘u‘d-da‘vât
isimli eserini 1463-1464 tarihleri arasında Bursa‘da yazmıĢtır. Siyasi görevlerinin yanı
sıra Türkçe, Arapça ve Farsçayı çok iyi seviyede kullanan ġükrullah, üç dilde de eser telif
etmiĢtir. Ġkinci Murat‘ın emriyle Türk musikisinin temel kitaplarından birisi olan
Safiyüddîn Abdü‘l-Mü‘min el-Urmevî‘nin Kitabu‘l-Edvâr isimli eserini Arapçadan
Türkçeye tercüme etmiĢtir (Kamiloğlu, 2007:4-5).
Amasyalı ġükrullah, Edvar-ı Musiki adlı eserinin 27. bölümünde musiki ilmi ile
ilgilenenlere çeĢitli nasihatler vermiĢtir. DavranıĢların ve hareketlerin edepli, adaplı
olması gerektiği ayrıca ibadetlerin aksatılmaması tavsiye edilmiĢtir. Az uyumak, az
yemek, az konuĢmak ve az giyinmek gerektiği söylenmiĢtir. Ayrıca sohbetler için güzel
hikayeler ve hoĢ sözler öğrenilmeli, kadınlarla sohbetten kaçınılmalı, sesleri daima güzel
olmalı ve sesi bozan Ģeylerden kendini sakınmalı. Saz çalmak isterse de bunu cahillerden
gizli tutmalı. Zanaat ehlinden olduğunu söylememeli demektedir (Kamiloğlu, 2007:27).
2.2.5 Yusuf KırĢehri‟nin Edvarı
Yusuf KırĢehri XV. yüzyılda yaĢamıĢ ve bir musiki nazariyatı telif etmiĢ bir Türk
müzikoloğudur (Öztuna, 1990:501). YazmıĢ olduğu kitaba bakarak o zamanın ilimleriyle
ileri düzeyde ilgilenmiĢ ve yaĢadığı zamandan önceki musiki yazarları ve eserlerini de iyi
tayin edip sistem olarak çok iyi öğrenmiĢtir. Özellikle musiki çalgılarıyla ilgili önemli
bilgiler vermesi ve Risale-i Musiki eserinin üçüncü bölümünde ele aldığı tambur metodu
da onun iyi bir icracı olduğunu göstermektedir (Yıldız, 2010:20).
KırĢehri Edvarında müzik eğitimi hakkında bazı ipuçları bulunabilmektedir. Musiki ilmini
bilmenin yanı sıra bunu uygulamanın gerekliliğini de vurgulanmaktadır. Müzik
eğitiminde öğretici, eserde üstat olarak tanımlanır ve nasıl üstat olunur bu konuda bilgiler
yer almaktadır. Üstadı tanımlarken onu kâmil üstat olarak tanımlar ve bu tanıma göre,
kendi okumuĢ, bilmiĢ, iĢitmiĢ ve öğrenmiĢ olan üstadın hizmetine girmekle baĢladığını;
üstadın öğrenciyi eğitmesi gerektiği, böylece kiĢinin müziği bilip üstat olabileceğini
belirtir.
Metinde çalgı çalmadan önce makam konusunu bilmek gerektiği vurgulanır. Yani önce
teori sonra uygulama gelmektedir. Edvar kitabında çalgılar kısmının sonda yer alması
belki de bu nedene dayanmaktadır.
KırĢehri müziği öğrenmek isteyenler için tavsiyelerde bulunurken, usulün önemi üzerinde
durur ve usulün önce eğitimle öğrenilmesini ama öğrenmenin yeterli olmadığını vurgular
ve bunu bir hikaye ile açıklar. Bu hikayede Safiyyüddin Urmevi, ―alemde hiçbir ilim var
mı dur ki ben onu bilmezem‖ diyen Ebu Ali Sina‘nın bu sözünü duyar ve çıraklarını
yanına yollar. Ebu Ali Sina çırakların okuduğu nevbeti mürettep‘i dinler ve hayran kalır.
Bu ilmi öğrenmeye baĢlar ve tüm makamları ve aslını öğrenir fakat beste yapmak için
vuruĢ ve usüle hakim olamaz. Çok uğraĢır fakat aciz kalır (Doğrusöz, 2007:25-29-30127).
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Saz çalmak ve Ģarkı söylemek isteyenlere ayrı ayrı tavsiyelerde bulunur. Bu kısımda yer
alan bilgiler, bir nevi nasihatname niteliğindedir. ġarkıcılığa baĢlamak isteyenlere üç yol
önerilir. Birinci kabl, ikinci maa, üçüncü bad. Kabl; ön, önce, evvel anlamına gelip, bir
Ģarkıya baĢlamanın üç yolundan ilkidir, Ģarkıcılık öğrenmek isteyen kiĢi önce darp vurup
ondan sonra Ģarkıyı okuma/seslendirmeye geçer. Maa; ile, beraber anlamındadır ve bir
Ģarkıya baĢlamanın üç yolundan ikincisidir. Burada Ģarkıcılık öğrenmek isteyen kiĢi darp
vurma ile Ģarkıyı birlikte okur/seslendirir. Bad; sonra anlamına gelir üstatların
oluĢturduğu üç isimden sonuncusudur ve önce Ģarkıyı okuyup/seslendirip sonra darbı
vurulur. KırĢehri, edvarında müzik ilmini bilmenin yanı sıra uygulamanın gerekliliği
üzerinde durur ve bugün ―meĢk‖ denilen usulü dile getirerek uygulamadan yani üstat
hizmetine girip eğitim almaktan söz eder. Terkip yapabilmek için terkipleri, avazeleri ve
bu ilmi iyi bilmek, bir üstadın hizmetine girip eğitim alıp, üstat olmak gerekir. Bu
uygulamaların özellikle kavî (bilgisi, icracısıyla güçlü) üstadından öğrenilmesi gerektiği
vurgulanır (Doğrusöz, 2007:128).
2.2.6 AliĢah b. Hacıbüke‟nin Mukaddimetü‟l-Usul adlı eseri
AliĢah, Herat‘ta Hüseyin Baykara ve Ali ġir Nevai‘nin himayesinde yetiĢmiĢ ve ün
kazanmıĢ bir musiki bilginidir. Hayatı hakkında pek fazla bilgiye sahip olamadığımız bu
Ģahıs, daha çok musiki nazariyatı üzerine yazmıĢ olduğu Mukaddimetü‘l-Usul adlı
eseriyle tanınmaktadır (Çakır, 1999:6).
Musiki ilmini öğrenme metodu ve öğrencilere tavsiyeler baĢlıklı bölümde, öğrencilere
makamlarda tabakaların uyum kaidelerinden bahsederek ―iĢte öğrencilerin bunları
öğrenmesi diziler topluluğunun özelliklerini, sübutunu ve yerlerini tam bir Ģekilde
öğrenmelerine yardımcı olur. Zira bunlara riayet musiki seslerinin değerlenmesine ve
kabul görmesine sebep olur…musiki ilminde ana hedeflerin baĢında mükemmel bir
uyumun sağlanması gelir ve öğrencilerin en önemli hedefi bunu öğrenmek olmalıdır.
Zikredildiği gibi tam bir uyum ortaklaĢmaya ve genel uyuma bağlıdır (Çakır, 1999:3334).‖ Ģeklinde bir öğrenme metodu sunarak tavsiyelerde bulunmaktadır.
Çalgı eğitimi ile ilgili olarak, AliĢah b. Hacıbüke, musiki öğrencisi kesinlikle hoca ile
çalıĢması gerektiğini, bu sayede çalgıya, mızraba ve tellerin baskı yerlerine hakim
olacağını vurgulamaktadır. Ayrıca, iyi bir hoca ile çalıĢan öğrencinin bu kadarını
öğrenmesinin yanı sıra vetedler ve fasılları da aynı Ģekilde icra edebileceğini
belirtmektedir (Çakır, 1999:60). Baskılı sazlarda (ud vs.) iyi akort yapabilmek için musiki
ilminin iyice kavranması gerektiğini belirtmekte ve baskılı sazların zorluğunu ise Ģu
Ģekilde belirtmektedir: ―gerçekten Allah musiki icracılarına baĢarı versin. Zira baskılı
sazlarda notaların çok güzel çıkarılması zordur (Çakır, 1999:106)‖.
2.2.7 Fethullah ġirvani‟nin Musiki Risalesi
Fethullah ġirvani, isminden de anlaĢılacağı gibi ġirvanlıdır. Uluğ Bey‘in kurduğu
medresede öğrenim görmüĢtür. Ġlim tahsili için dönemin ilim merkezi olan Semerkant‘a
gitmiĢtir. Burada 5 yıl süren tahsil dönemini tamamladıktan sonra ġirvan‘a dönmüĢ
medreselerde ders vermeye baĢlamıĢtır. Hocası Kadızade‘nin tavsiyesi ile II. Murad
döneminde Anadolu‘ya gelmiĢ ve Kastamonu‘da ikamet ederek burada öğretim görevini
sürdürmüĢtür. Burada birçok talebe ve ilim adamı yetiĢtirmiĢtir. Kelam, Tefsir, Astronomi
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ve Matematikle ilgili eserleri ve ġerhlerinin yanı sıra musiki ile ilgili ―mecelletun fi‘lMusika adlı eseri bu alandaki tek eseridir. Bu risalesini Fatih Sultan Mehmed‘e ithaf
etmiĢtir (Akdoğan, 2009:22-23-24-25).
ġirvani risalesinde musiki ilmini öğrenmek isteyip de (teferruatı çok olduğu için) buna
cesaret edemeyenlere Ģu tavsiyede bulunmaktadır: ―…ey temaĢa sahnesinde tadı hoĢuna
gidecek Ģeyleri isteyen, fikirler sahasında süsü sana Ģevk verecek nesneyi araĢtıran, Ģeref
makamlarında yükselmeye meftun olan, övgü külçelerin elde ederek meĢhur olmak
isteyen kiĢi! Zarafetinde bazı kelimeler sıralanmıĢ olan musiki ilminde istediklerinin
özünü ve aradıklarının en isabetlisini bu risalede sana takdim ettim. Bu risaleyi eline
aldığın, ona emek ve gayret verdiğin zaman, arzu ettiğine eriĢmiĢ ve musiki konusunda
bilgi zenginliğine kavuĢmuĢ olursun‖ (Akdoğan, 2009:63).
2.2.8 Ali Ufki‟nin Mecmua-i Saz u Söz‟ü
Ali Ufki Bey Polonya asıllıdır. Polonya kaynaklarına göre 1610 yılında doğmuĢtur. ÇeĢitli
kaynaklarda farklı isimlerle anılmaktadır. Ġstanbul‘a nasıl geldiği ile ilgili kesin bir bilgiye
ulaĢılmamasının yanı sıra iyi bir eğitim almıĢ olduğu tahmin edilmektedir. Ali Ufki
yazarlığının ve pek çok uğraĢısının yanı sıra bestecilik ve icracılık yönü de vardır ve
sarayda içoğlanı, müzisyen ve müzik hocası olarak 19 yıl hizmet etmiĢtir (Cevher,
1995:5-6-7, Behar, 2005:18).
Ali Ufki‘nin doğrudan doğruya musiki ile ilgili olarak üç adet el yazması olduğu
bilinmektedir: ilki, mecmua-i saz u söz; ikincisi mecmua-i saz u söz‘ün müsveddeleri ve
üçüncüsü ise mezmurlar‘dır. Musikiye iliĢkin en kapsamlı eseri mecmua-i saz u söz‘dür
(Behar, 2005:46). Bu eserlerinin yanı sıra Saray-ı Enderun adlı eserinde de musiki ile
ilgili önemli bilgiler olduğu söylenebilir.
Bilindiği gibi Osmanlı/Türk musikisi geleneğinin usul kalıplarının üç temel müzikal iĢlevi
vardır. Bunlar ritmik, formel ve pedagojik iĢlevlerdir (Behar, 2008:137). Ali Ufki de
mecmua-i saz u söz‘ün müsveddeleri [Turc 292] adlı yazmasında, öncelikle tavsiyelerine
kendi deneyimlerine dayanarak, bütün usulleri ezbere öğrenmeyi ve sonra da eserleri
usullerini vurarak öğrenip icra etmeyi salık vermeyle baĢlar. Nitekim Ali Ufki‘ye göre
eser öğrenmenin, ezberlemenin, repertuarını geniĢletmenin, eser icra etmenin ve
bestelemenin temelinde usul bilgisi yatmaktadır. Ali Ufki‘nin Ģu sözleri ile konuyu
özetleyebiliriz: ―eğer meĢk haneye gidersen önce kudüm, daire ve zil ile bütün usulleri
vurmayı öğren…ve bir Ģey (bir eser) öğreneceğin zaman Ģarkı söyle ve usul vur ve bu
usul üzerinde Ģarkı söylerken [eseri] ezberine alabilir ve yazabilirsin (Behar, 2008:86)‖.
2.2.9 Kantemiroğlu Edvarı
TanınmıĢ bir devlet adamı, tarihçi ve oryantalist olmasının yanı sıra Türk musikisi
alanında da yaptığı çalıĢmalarla adını duyuran Prens Dimitrie Cantemir, hayatının uzun
bir bölümünü II. Süleyman (1687–1691), II. Ahmed (1691–1695), II. Mustafa (1695–
1703) ve III. Ahmed‘in (1703–1730) saltanatları döneminde Ġstanbul‘da geçirmiĢtir.
Müziğe karĢı doğal bir yeteneği olan Prens Dimitrie ilk musiki bilgilerini Enderun‘da
edinmesinin ardından bu alanda kendini yetiĢtirmiĢ ve Türk musiki nazariyecisi, besteci
ve tambur icracısı olarak Ģöhret kazanmıĢtır. 1700 yılı civarında Türk musikisi tarihinde
Kantemiroğlu Edvarı diye anılan, Kitâbu Ġlmi‘l-Mûsikî alâ Vechi‘l-Hurûfât adlı Türkçe
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bir musiki kitabı yazmıĢ ve bu eseri Sultan II. Ahmed‘e sunmuĢtur. Ġki bölümden oluĢan
bu kitabın birinci kısmı, Türk musikisinin perde, makam ve usulleri hakkında birtakım
teknik bilgileri içermektedir. Ġkinci bölüm ise 350‘nin üzerinde XVI. ve XVII. yüzyıllarda
bestelenmiĢ olan peĢrev ve semailerin notasının verildiği bir koleksiyondan oluĢmaktadır
(Yeprem, 2007:5-6-26).
Ali Ufki ile aralarında yarım yüzyıl kadar zaman farkı bulunan Kantemiroğlu, edvarında;
usullerin yazı yolu ile öğretmek konusunda kuĢkulu olduğunu belirtmektedir. Adı geçen
usul kalıbını ve yazısını göstererek her birisinin niteliğine göre uygulamasını yapmak için
olgun üstat ve usule bağlı bir kimseden öğrenilmesi gerektiğini, zira usulün vezninin
yalnız yazıdan bulunmasının zor olduğuna dikkat çekmektedir (Behar, 2008:85).
3.Sonuç
Bu çalıĢmada, IX - XVII. yüzyıl Türk müzik yazmaları üzerine yapılan çalıĢmalar
incelenerek bu yazmalardaki müzik eğitimi üzerine tavsiyeler tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.
Türk müziği yazılı kaynakları incelendiğinde verilen tavsiyelerin genellikle çalgı
eğitiminde ―müzik eğitiminin temel öğesi‖ olan öğretmenin önemi üzerine olduğu, çalgı
eğitiminde teorik bilginin önemi vurgulandığı ve uygulamaya geçmeden teorik bilginin
kazandırılması gerektiği üzerinde durulduğu görülmüĢtür. Musiki ilmi ile uğraĢanlar için
bu ilmin araĢtırılması ve anlaĢılması için bir anlamda ―müzik kuramları eğitiminin‖ hem
nazari hem de uygulamalı olarak beraber yapılmasının gerekliliğine dikkat çekilmekte,
nazariyat ve uygulama arasında sıkı bir iliĢkinin bulunduğu belirtilmektedir. Usul gibi,
doğru Ģarkı okumak gibi musikide uygulama kısmının iyi Ģekilde öğrenilmesinin ve üstat
olmanın birinci gereğinin yetenek, ikincisinin ise iyi bir üstat ile meĢk edilmesi olduğu
belirtilmektedir. Özetle, el-Kindi, Safiyyüddin ve Meragi: çalgı eğitiminde öğretmenin
önemini vurgulamakta, Bedr-i DilĢad: çalgı eğitiminde teori ve uygulama iliĢkisi üzerinde
durmakta ve teorinin önemini belirtmektedir. ġükrullah: musiki ile ilgilenenlere adap ile
ilgili çeĢitli nasihatler vermekte, KırĢehri: örnek olarak ney öğretimini vererek, nasıl iyi
bir müzik öğretmeni olunacağı ve çalgı öğretiminde teorik bilginin önemi üzerinde
durmaktadır. Saz çalmak isteyen ve Ģarkı söylemek isteyenlere de tavsiyeler vermekte ve
meĢk‘in önemi üzerinde durmaktadır. AliĢah b. Hacıbüke ise; uyumun önemi, çalgı
eğitiminde öğretmenin ve teorik bilginin önemi üzerinde durmakta, Ali Ufki,
Kantemiroğlu da; müzik eğitiminde usulün uygulamalı öğretimi üzerine tavsiyelerde
bulunmaktadır.
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GÜZEL SANATLAR VE SPOR LĠSELERĠNDE UYGULANAN BĠREYSEL SES
EĞĠTĠMĠ DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI
GülĢah BAġARAN TANRIÖVER, F.M.G Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
ÖZET
Bu araştırmada, araştırma konusu olarak seçilen Bireysel Ses Eğitimi öğretim programı
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin ve Bireysel Ses Eğitimi dersinin amaçlarının gerektiği
şekilde verilmesine olanak sağlayan bir öğretim programıdır. Yine bu araştırmada, Güzel
Sanatlar ve Spor Liseleri‘nde okutulan Bireysel Ses Eğitimi dersi öğretim programının
ses eğitimi açısından önemi, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin kuruluşu ve kuruluşundan
itibaren günümüze kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan ve uygulanan
Bireysel Ses Eğitimi öğretim programları incelenmiştir. Bireysel Ses Eğitimi öğretim
programlarında; programın amaçları, programın temel yaklaşımı, programın yapısı,
incelenmiş, öğretim programlarının Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ve Bireysel Ses
Eğitimi dersi amaçlarına uygunluğu ile aralarındaki farklı ve ortak yönler açısından
karşılaştırma yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ses, Bireysel Ses Eğitimi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Öğretim
Programı, Milli Eğitim Bakanlığı.
1. GĠRĠġ
Müziğin, insanlık tarihi kadar eski geçmiĢe sahip olan ve hayatımızda önemli yer tutan bir
olgu olduğu ve varlığını hayatımızda hissettiren bu olgunun etkilerini, toplumun değiĢimi,
geliĢimi ve etkileĢiminde oldukça hissettirdiği söylenebilir. Müzik eğitimi ise, bir
müziksel davranıĢ kazandırma veya bir müziksel davranıĢ değiĢikliği oluĢturma sürecidir.
―Bireysel, toplumsal, kültürel ve ekonomik iĢlevlerinin insan yaĢamındaki yeri ve önemi
nedeniyledir ki müzik, hem etkili bir eğitim aracı, hem de önemli bir eğitim alanı haline
gelmiĢtir‖ (Uçan,1994,s.18). Ayrıca müzik eğitimi, sanat eğitiminin önemli uygulama
alanlarındandır. Bu eğitim süreci bireyin müzik yeteneğini geliĢtirmeyi, müzik kültürü
kazandırmayı, müzikten yararlanabilmeyi öğrenmesini, gerçekleĢtirmeyi amaçlar.
Toplumsal yönden ise, ortak müzik kültürünün korunmasını, pekiĢtirilmesini, çağdaĢ
müzik kültürünün kazandırılmasını ve ortak değerlerin müzik yoluyla güçlendirilmesini
amaçlar. (Küçüköncü, 2006: s.19–20)
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde müzik eğitim ve öğretimi sanatsal davranıĢları
kazandırmayı amaçlar. Orta öğretim kademesinde yer alana Güzel Sanatlar ve Spor
Liselerinin amaçları; Güzel sanatlar doğrultusunda eğitim ve öğretimleri, yüksek öğretim
programlarına hazırlanmaları, alanlarında araĢtırmacılığa yönelik yaratıcı kiĢiler olarak
yetiĢtirilmeleri, milli ve milletler arası sanat eserlerini tanımaları doğrultusundadır (Milli
Eğitim Bakanlığı, 2008,s.7). Bu amaçların, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine
uygulanması ise, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında yer alan çeĢitli öğretim programları
ile gerçekleĢtirilmektedir.
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri öğretim programlarında yer alan ve Ģu anda ders olarak
okutulan ‖Bireysel Ses Eğitimi‖ öğretim programının, dersi alan öğrencinin ses değiĢimi,
geliĢimi ve eğitimi açısından önemi büyüktür. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde okuyan
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öğrenciler Bireysel Ses Eğitimi için en uygun yaĢtadırlar. Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri
öğretim programında yer alan müziksel iĢitme, okuma, yazma ve koro gibi ses kullanımını
gerektiren derslerde verimin artırılması, bireysel ses eğitimi öğretim programının eksiksiz
bir Ģekilde verilmesi ile sağlanabilir.
BĠREYSEL SES EĞĠTĠMĠ
Ġnsan yaĢamında sesin, konuĢmak ve müzik yapmak gibi iki önemli yeri vardır. Müzik
yapmaya yarayan diğer araçların oluĢturamadığı çeĢitli renklerin tümünü içeren insan sesi
dilden aldığı güçle etkinliğini bir kat daha artırmıĢ, kendine özgü teknik ve yöntemleriyle
de müzik yapmaya yarayan diğer araçların yanında değerli ve tutarlı yerini almıĢtır. (Milli
Eğitim Bakanlığı,2008;8)
Ses eğitimi ile ilgili olarak, içeriği birbirine benzeyen ve bazen de farklılıklar gösteren pek
çok tanım mevcuttur.
Çevik ses eğitimini ,‖Bireyin sesine, anatomik ve fizyolojik yapı özelliklerine uygun
olarak sanatsal ve eğitsel amaçlar doğrultusunda belirli bir teknik ve müziksel duyarlılıkla
doğru, güzel ve etkili kullanabilmesi için gerekli davranıĢları kazandırma sürecidir.‖
Ģeklinde açıklamıĢtır.
Ses eğitimi ile ilgili baĢka bir tanıma göz atacak olursak;
―Bireylere konuĢma ve Ģarkı söylemede seslerini doğru, etkili ve güzel kullanabilmesi için
gereken davranıĢların kazandırıldığı, içinde konuĢma, Ģarkı söyleme ve Ģan eğitimi gibi
basamakları barındıran disiplinler arsı özel bir eğitimdir.‖(Töreyin,2008;82)
Diğer bir tanım ise, Yiğit(2004;312) tarafından yapılmıĢ, ses eğitimini bireyin kendi sesini
kendi yaĢantısı yoluyla doğru, güzel ve etkili kullanabilme ile ilgili davranıĢları
kazandırma süreci olarak tanımlamıĢtır.
Sonuç olarak, ses eğitimi ile ilgili yapılan bütün tanımlarda insanın müzik yapmada en
etkili araç olan sesinin, müzik eğitiminin genel kapsamında çeĢitli anatomik ve yapı
özelliklerine uygun olarak, teknik ve müziksel duyarlılık içinde, doğru, güzel ve etkili
kavramlarını tamamlayan bir eğitim Ģekli olması gerektiğinin vurgulandığını
söyleyebiliriz.
2. ÇALIġMANIN ÖNEMĠ
Müzik eğitimi, müziksel davranıĢları kazandırmak ya da müziksel davranıĢ değiĢtirme
sürecidir. Bu süreç kapsamında yürütülen ―Program geliĢtirme‖ eğitim sistemini bütün
olarak ele almıĢtır. Yeni program geliĢtirme yaklaĢımı ile oluĢturulan Bireysel Ses Eğitimi
dersi öğretim programı, öğrencilerin Güzel Sanatlar alanında ve onun amaçlarına göre
teknik anlamda geliĢmesine, kültürel faaliyetlere katılmasına, sosyal aktiviteler içinde
olmasına, öğrenmeye dayalı etkinlikler içinde bulunmasına fırsat tanımaktadır.
Bu araĢtırmanın amcacı öncelikle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerindeki Bireysel Ses
Eğitimi dersinin öğrencilerin ses geliĢimi, değiĢimi ve sağlığı açısından önemliliğini
vurgulanması, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin kuruluĢundan itibaren uygulanan
Bireysel Ses Eğitimi dersi öğretim programlarının incelenerek günümüze kadar gelen
öğretim programları ile karĢılaĢtırılmasının yapılması, öğretim programının içeriğinin
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Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin ve Bireysel Ses Eğitimi dersinin amaçları
doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığının araĢtırılmasıdır.
3. YÖNTEM
Bu araĢtırma tarama modeli benimsenerek gerçekleĢtirilmiĢtir. Betimsel bir çalıĢma
niteliğindedir. Ġlk aĢamada Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde uygulanan Bireysel Ses
Eğitimi dersi öğretim programlarının tamamına ulaĢılmıĢ ve sonrasında bu programlar
amaç ve içerik açısından, içerik analizi yapılarak incelenmiĢ, elde edilen bulgular
maddeler halinde yazılmıĢtır.
4. BULGULAR VE YORUM
4.1. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin KuruluĢu ve Bu Liselerin KuruluĢundan
Ġtibaren Bireysel Ses Eğitimi Derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat
Programındaki Durumu
4.1.1. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin KuruluĢu
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, kuruluĢu seksenli yılların sonuna dayanan, baĢlangıçta
mesleki müzik ve resim eğitimi almayı hedefleyen öğrencilerin eğitimine temel
oluĢturmaya yönelik eğitimin verildiği, günümüzde ise bu eğitime spor alanının da
eklenmesi ile Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ismini alan eğitim kurumlarıdır. Türkiye de
müzik eğitimi alanında gerçekleĢtirilen en köklü atılımlardan biri hiç kuĢkusuz Anadolu
Güzel Sanatlar Liseleri müzik bölümleri atılımıdır.(Uçan,1996;69)Bu atılımla genelde
―müzik eğitimi ―özelde ―mesleksel müzik eğitimi‖ daha özelde ise ―akademik doğrultulu
hazırlayıcı-yönlendirici mesleksel müzik eğitimi‖ alanında orta öğretim düzeyindeki ana
kurumlardan biri daha kurulup iĢlerliğe kavuĢturulmuĢtur.(Uçan,1996;71)
Ġlk olarak 1989 yılında Ġstanbul da Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri olarak kurulan ve Ģu
anda ismi Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri olarak değiĢtirilmiĢ bu kurumlar, Güzel
Sanatlara ilgili ve bu alanda yetenekli gençleri ilköğretimden sonra yönlendirerek
geliĢtirmeyi amaçlamaktadır. Yakın geçmiĢte ismi Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri olarak
değiĢtirilen bu liselerin sayıları bugün 68‘e ulaĢmıĢ ve ilgili dallarda öğrenim veren
yüksek öğretim kurumlarına öğrenci kaynağı olması açısından, önemli bir konuma
gelmiĢlerdir.
4.1.2. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Uygulanan Ġlk Öğretim Programı
Olan Temel Sanat Eğitimi Öğretim Programında Bireysel Ses Eğitimi Derslerinin
Yeri
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri‘nin kuruluĢundan itibaren müfredat programları içerisinde
yer alan derslere baktığımızda müfredat programı içerisinde yer alması gereken bireysel
ses eğitimi öğretim programının, ilk müfredat programında yer almadığı görülmüĢtür. Bu
öğretim programında, ―Ses eğitimi‖, ―Toplu Ses Eğitimi‖ olarak düĢünülmüĢ ve ―Temel
Sanat Eğitimi‖ öğretim programı içerisinde yer alan ―Koro‖ dersi içeriğinde verilmiĢtir.
―Temel Sanat Eğitimi‘‘adı altında verilen bu öğretim programı;
1-ÜnitelendirilmiĢ program niteliğindedir.
2-Programın hedefleri maddeler halinde sıralanmıĢtır.
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3-Ġçerik incelendiğinde konular solunumdan baĢlayarak ele alınmıĢ ve hedefler; biliĢsel,
deviniĢsel ve duyusal aĢamalı sınıflama basamakları göz önünde tutularak belirlenmiĢtir.
4-Programda amaca yönelik 30 madde bulunması ile birlikte, bu maddelerin 22 tanesi
doğrudan Bireysel Ses Eğitimi ile ilgilidir. Kalan 8 madde ise doğrudan koro eğitimi ile
iliĢkilendirilebilir.
5-Programda ses eğitimi ile ilgili olan 22 hedefin, 10 tanesi biliĢsel 12 tanesi ise
deviniĢsel hedefler içerisinde yer almaktadır.
6-Öğretim programı konu bakımından incelendiğinde üniteler
—Ġnsan sesinin oluĢumu ve korunması (amaç sayısı 5)
—ġarkı söylemede duruĢ ve solunum (amaç sayısı 6)
—Dil ve konuĢma (amaç sayısı 4)
—ġarkı söylemeye giriĢ (amaç sayısı 8) baĢlıkları altında yazılmıĢtır.
―Temel Sanat Eğitimi‖ adı altında verilen bu öğretim programından sonra Milli Eğitim
Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığının, 30.12.1997 tarihli ve 177 sayılı kararı ile
sadece koro dersine özel ―Koro‖ dersi öğretim programı‖ kabul edilmiĢ, yine bu öğretim
programında da ses eğitimi açısından sadece toplu ses eğitimine yer verilmiĢtir (Milli
Eğitim Bakanlığı, Lise Ders Programı;1749). 1999 yılından 2006 yılına kadar öğretim
programı bu Ģekilde uygulanmıĢ, Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 08.12.2006 tarihli
392 sayılı kararı ile ― Bireysel Ses Eğitimi‖ dersi öğretim programı 2006–2007 öğretim
yılından itibaren 9. sınıflardan baĢlamak kaydı ile kademeli olarak uygulanmak üzere
kabul edilmiĢtir.(M.E. B,2006)
4.1.3 Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Uygulanan Ġkinci öğretim Programı
Olan 2006–2007 Yılı Bireysel Ses Eğitimi Dersi Öğretim Programı
Bu öğretim programı Bireysel Ses Eğitimi Dersi Ġçin geliĢtirilen ilk program olması ile
birlikte, programda konular; öğrencilerde doğru ve güzel Ģarkı söyleme, sesini doğru
kullanma ve koruma alıĢkanlıkları kazandıracak nitelikte ele alınmıĢ olup, program;
üniteler, kazanımlar ve öğretim etkinliklerine dayalı olarak düzenlenmiĢtir. Yine bu
öğretim programı Bireysel Ses Eğitimi dersinin amaçları doğrultusunda
hazırlanmıĢtır.(Milli Eğitim Bakanlığı,2006;13)
2006–2007 Bireysel Ses Eğitimi Programı;
1-ÜnitelendirilmiĢ programı niteliğindedir.
2- Ġlk programdaki hedef ve hedef davranıĢlar Ģeklinde yazılan program öğeleri bu
öğretim programında kazanımlar baĢlığı altında yazılmıĢtır.
3- Öğretim programında ünitelerin dağılımı incelendiğinde;
—Sesin oluĢumu ve insan sesi (kazanım sayıları 9)
—Ses eğitimi
— Repertuar

(kazanım sayıları 23)
( kazanım sayıları 4), olmak üzere 3 üniteden oluĢmaktadır

4-Ses oluĢumu ve insan sesi ünitesinde yer alan kazanımların hepsi biliĢsel davranıĢ
basamağında yer almaktadır.
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5-Ses eğitimi ünitesinde, hem biliĢsel ve deviniĢsel davranıĢ basamaklarına hem de
duyuĢsal davranıĢ basamağında kazanımlarda yer verilmektedir.
6-Son ünite olan repertuar ünitesinde ise, kazanımların hepsi deviniĢsel davranıĢ
basamağında yazılmıĢtır.
2006–2007 öğretim yılında uygulanmaya baĢlanan Bireysel Ses Eğitimi öğretim
programının da, Bireysel Ses Eğitimi ders kitabının yer aldığını ancak Milli Eğitim
Bakanlığı yayınladığı ders kitabı bulunmadığını görmekteyiz. Ancak, 2008–2009 öğretim
yılında, öğretim programının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı Bireysel Ses
Eğitimi ders kitabı Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde okutulmaya baĢlanmıĢtır. Bireysel
Ses Eğitimi dersinin, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde ilk okutulmaya baĢlandığı 2006–
2007 öğretim yılında Bireysel Ses Eğitimi dersini haftalık ders programındaki ders saati 1
saat olarak belirlenmiĢtir.
4.1.4. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde 2007–2008 Yılında Uygulanan
Üçüncü ve 2008–2009 Yılında Uygulanan Dördüncü Bireysel Ses Eğitimi Dersi
Öğretim Programı
2006–2007 öğretim yılında kabul edilen bireysel ses eğitimi dersi öğretim programının,
2007–2008 ve 2008–2009 öğretim yıllarında uygulanan Bireysel Ses Eğitimi öğretim
programı ile arasında öğretim programının ilke ve amaçları, programın temel yaklaĢımı,
yapısı, öğrenme ve öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme, üniteler ve süreleri,
kullanılan semboller açısından herhangi bir fark olmadığı, sadece Milli Eğitim
Bakanlığının yayınladığı Bireysel Ses Eğitimi ders kitabının 2006–2007 yılında kabul
edilen öğretim programında da yer aldığı fakat 2008–2009 eğitim öğretim yılında Güzel
Sanatlar ve Spor Liselerinde okutulmaya baĢlandığı gözlenmiĢtir.
4.1.4.1. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde 2006–2009 Yılları Arasında
Uygulanan Bireysel Ses Eğitimi Dersi Öğretim Programlarının Amaçları
Bireysel ses eğitimi dersi öğretim programı, Türkçeyi doğru kullanma, solunum
tekniklerini uygulama, sesini tanıma ve doğru-etkili kullanma, ses eğitimi tekniklerine
uygun olarak halk türkülerini, okul Ģarkılarını, Türk ve Dünya ses müziğinden değiĢik
eserlerin seslendirilmesini kapsamaktadır. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde öğrenim
gören öğrencilere; Bireysel Ses Eğitimi dersi aracılığı ile mutasyon dönemi özellikleri göz
ardı edilmeden, doğru ve sağlıklı ses üreterek, güzel ve etkili konuĢma ve Ģarkı söyleme,
sesini doğru kullanma ve koruma alıĢkanlığı kazandırılması amaçlanmaktadır.( Milli
Eğitim Bakanlığı, 2006)
4.1.4.2. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde 2006–2009 Yılları Arasında
Uygulanan Bireysel Ses Eğitimi Dersi Öğretim Programlarının Uygulanmasına
ĠliĢkin Ġlke ve Açıklamalar
Bireysel ses eğitimi öğretim programında, belirlenmiĢ kazanımların ön gördüğü bir içerik
sınırlaması söz konusudur. Kazanımlar gerçekleĢtirilirken çevre özelliklerinin, öğrenci
grubunun ilgilerinin, ihtiyaç ve beklentilerinin, ön bilgilerinin dikkate alınması gerekir.
Öğretim programında, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma gibi ortak becerilerin yanı
sıra, ses sistemini oluĢturan organ ve bölgeleri uyumlu kullanma, mutasyon döneminde
uygun registre geçiĢleri yapma becerileri yer almaktadır. Bireysel ses eğitimi dersi,
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bireysel geliĢmeye dayalı, öğrenci merkezli bir ders olduğundan öğrencinin geliĢimine
yönelik alıĢtırma ve parçalarla yürütülür. Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri öğrencilerinin
seslerini Müziksel ĠĢitme, Okuma ve Yazma ve Koro derslerinde yoğun bir Ģekilde
kullanıldığı göz önüne alınarak bu üç dersin iliĢkilendirilmesi gerekir.
Ses eğitimi dersinde belirlenen kazanımların öğrenciler tarafından günlük hayatta da
kullanılabilmesine yönelik uyarıları sürekli kılarak bu kazanımların edinilmesinde
devamlılığı ve iç disiplini sağlamalıdır.
Öğretim programının uygulama sürecinde ses alıĢtırmaları ve repertuar farklı ses
gruplarına göre ayrı ayrı düzenlenmelidir. Repertuarın farklı tür örnekleri içermesi, yaĢ ve
ses tekniğine uygun olması ve piyano eĢlikli olmasına dikkat edilmelidir. Kanon, düet,
trio gibi çok sesli grup çalıĢmalarını içeren repertuarı da içermesi önemlidir. Ayrıca
öğrencilerinin konser, tiyatro, opera, müzikal oyunlar vb. etkinlikleri izlemelerine önem
vermelidir.
Öğretmen, kazanımların yapısına uygun olan değerlendirme araç ve yöntemlerini
seçmelidir. Bu değerlendirme yöntemleri ve araçları; dinleme, gözlem, performans
ödevleri görüĢmeler, öz değerlendirme formları, vb.dir. Ölçme ve değerlendirme
sürecinde kullanılmak amacıyla geliĢtirilen, örnek formlar, yeri geldikçe öğretmen ve
öğrenciler tarafından uygulanır. Örnek formlar aynen kullanılabileceği gibi öğretmen
tarafından yeni formlar da geliĢtirilebilir.
Öğrenme-öğretme etkinliklerinde, kazanımların edinilmesine yardımcı olabilecek uygun
görsel, iĢitsel ve yayımlanmıĢ materyallerden yararlanılır. Eğitim ortamında ayna, piyano
ve CD/DVD gibi kayıt özelliği bulunan araçların bulunması gerekir. Öğrencilere bireysel
çalıĢmaların yanı sıra, grup çalıĢmalarını da yürütebilecekleri çalıĢma disiplini ve bilinci
kazandırılır.(M.E. B. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, 2008).
4.1.4.3. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde 2006–2009 Yılları Arasında
Uygulanan Bireysel Ses Eğitimi Dersi Öğretim Programlarının Temel YaklaĢımı
Bireysel ses eğitimi öğretim programında Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin ve Bireysel
Ses Eğitimi dersinin amaçları doğrultusunda öğrencinin bu dersteki değiĢim, geliĢim ve
etkileĢimi göz önünde bulundurulacak Ģekilde bir temel yaklaĢım geliĢtirilmiĢtir.
Öncelikle programın temel yaklaĢımlarından biri öğrenci merkezli eğitimdir. Öğrenci
merkezli eğitimin temel hedefi kendisinin ve sistemin ihtiyaç duyduğu değiĢim sürecini
baĢlatmaktır. Öğrenci merkezli eğitim, öğrenmeyi öğrenmenin esas olduğu, her
öğrencinin farklı zaman, tür ve hızda öğrenebileceğini benimseyen, düĢünme becerilerini
geliĢtirmenin yaratıcı düĢünceyi geliĢtirdiğini kabul eden bir yaklaĢımdır.
GeliĢtirilen Bireysel Ses Eğitimi dersi öğretim programında konular, öğrencilerde sesle
ilgili doğru alıĢkanlıkları kazandıracak nitelikte ele alınmıĢtır. Program; üniteler,
kazanımlar ve öğretim etkinliklerine dayalı olarak düzenlenmiĢtir. Programda bilgi,
beceri, değer ve tutum açısından denge gözetilmiĢtir.
Program yaklaĢımı; öğrenme-öğretme süreçleri, ölçme-değerlendirme metotları ile
öğretmen ve öğrencinin rolüne bakıĢ açısından ve ortaya koyduğu aktif sınıf kültürüyle
yeni bir yaklaĢımı kapsamaktadır.
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4.1.4.4. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde 2006–2009 Yılları Arasında
Uygulanan Bireysel Ses Eğitimi Dersi Öğretim Programlarının Yapısı
Bireysel Ses Eğitimi dersi öğretim programının yapısı;
1.Genel Amaçlar
2.Temel Beceriler
— Ses Sistemini OluĢturan Organ ve Bölgeleri EĢzamanlı ve Uyumlu Kullanma
Becerisi
— ġarkı Söylemede Sesini Doğru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisi
—Ses geliĢim (Mutasyon) döneminde uygun registre geçiĢleri yapma becerisi
—Ses Sağlığını Koruma Becerisi
—Ġcra (Yorumlama) Becerisi
Programla ulaĢılması beklenen ortak beceriler Ģunlardır:
• EleĢtirel DüĢünme
• Yaratıcı DüĢünme
• ĠletiĢim
• AraĢtırma-Sorgulama
• Problem Çözme Becerisi
• Bilgi Teknolojilerini Kullanma
• GiriĢimcilik
• Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma
3. Değerler ve Tutumlar
4. Üniteler, Ģeklinde oluĢturulmuĢtur.
Bireysel Ses Eğitimi dersi öğretim programı, üç ünite çerçevesinde yapılandırılmıĢtır.
Ünite 1: Sesin OluĢumu ve Ġnsan Sesi
Ünite 2: Ses Eğitimi
Ünite 3:Repertuar.
Bireysel Ses Eğitimi Dersi Öğretim Programında Üniteler ve Açılımları incelendiğinde,
Ünite 1: Sesin OluĢumu Ve Ġnsan Sesi
Konular:
1. Sesin Öğeleri
2. Sesin OluĢumunda Rol Oynayan Organlar
3. Ġnsan Sesinin Müzik Eğitimindeki Önemi
4. Ses Türleri
5. Mutasyon Döneminde Sesin DeğiĢim, GeliĢim ve ĠĢleyiĢ Özellikleri
6. Ses Bozukluğuna Sebep Olan Etkenler
Ünite 2: Ses Eğitimi
Konular:
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1. DuruĢ
2. Solunum ve GeliĢtirici ÇalıĢmalar
3. Ġç ve DıĢ YumuĢama Etkileri ve Ġlgili ÇalıĢmalar
4. Diksiyon ve Ġlgili ÇalıĢmalar
5. Artikülâsyon ve Ġlgili ÇalıĢmalar
6. Entonasyon ve Ġlgili ÇalıĢmalar
7. Rezonans ve Ġlgili ÇalıĢmalar
8. Registre ve Ġlgili ÇalıĢmalar
9. Legato, Staccato ve Ġlgili ÇalıĢmalar
10. Vibrato ve Ġlgili ÇalıĢmalar
11. Crescendo, Decrescendo ve Ġlgili ÇalıĢmalar
12. Ġnici ve Çıkıcı Dizi ve Aralık ÇalıĢmaları
13. Nüans
Ünite 3: Repertuar
Konular:
1. Okul ġarkıları
2. Halk Türküleri
3. MarĢlar
4. Kanonlar
5. Çok Sesli Eserler
6. Ses Etütleri (Concone, Panofka, Vaccai vb.), Ģeklinde yer almıĢtır.
5- GÜZEL SANATLAR VE SPOR LĠSELERĠNĠN KURULUġUNDAN ĠTĠBAREN
BĠREYSEL
SES
EĞĠTĠMĠ
DERSĠ
ÖĞRETĠM
PROGRAMLARININ
PROGRAMIN
ĠÇERĠĞĠ,
AMAÇLAR
ve
ÜNĠTELER
AÇISINDAN
KARġILAġTIRILMASI
5.1. Temel Sanat Eğitimi Öğretim Programı ve 2006–2007,2007–2008,2008–2009
Bireysel Ses Eğitimi Öğretim Programlarının Genel Yapı Bakımından
KarĢılaĢtırılması
1- Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin ilk kuruluĢundan itibaren ders olarak okutulmaya
baĢlanan ―Temel Sanat Eğitimi‖ dersinde daha öncede belirtildiği gibi ―Toplu Ses
Eğitimi‖ adı altında ses eğitimi verilmekteydi. Ancak 2006–2007 öğretim yılında kabul
edilen Bireysel Ses Eğitimi öğretim programında; öğretim programının ilke ve amaçları
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin ilke ve amaçları ile iliĢkilendirilerek gösterilmekte,
2006‘dan itibaren uygulanan yeni öğretim programlarında, programın temel yaklaĢımı,
programın yapısı, öğrenme ve öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme, üniteler ve
süreleri, programda kullanılan semboller açısından birçok farklılıklar görülmektedir. Yeni
program birebir Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik olarak hazırlanmıĢtır.
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2- 2006–2007 öğretim yılında kabul edilen bireysel ses eğitimi dersi öğretim programı ile
2007–2008 ve 2008–2009 öğretim yıllarında uygulanan Bireysel Ses Eğitimi öğretim
programı ile arasında öğretim programının ilke ve amaçları, programın temel yaklaĢımı,
programın yapısı, öğrenme ve öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme, üniteler ve
süreleri, programda kullanılan semboller açısından herhangi bir fark olmadığı
görülmüĢtür.
3- 2006–2007 yılında kabul edilen. Bireysel Ses Eğitimi öğretim programı sadece bu
derse yönelik bir programdır. Toplu ses eğitimindeki ses eğitimi ise koro dersi programı
içerisinde yer almaktadır.
4- Ġlk programda hedefler amaç Ģeklinde yazılmıĢ ve hedef davranıĢlara yer verilmiĢ, son
programda ise hedefler ve hedef davranıĢlar tek bir ifade adı altında kazanımlara
dönüĢtürülmüĢtür.
5- Ġlk programda ses eğitiminde kazanılması gereken davranıĢlar ünitede aĢamalı olarak
(duruĢ, solunum, söyleme)hazırlanmıĢ olup, temel sanat eğitimindeki toplu ses eğitiminde
ise amaçlar ve davranıĢlara karıĢık olarak yer verilmiĢtir.
6- Ġlk program da temel sanat eğitimi içerisinde olan toplu ses eğitiminde sadece sınama,
ölçme ve değerlendirmeye iliĢkin bölümler bir iki cümle ile yer almasına rağmen, son
öğretim programında sınama, ölçme ve değerlendirmeye iliĢkin olarak program
geliĢtirmeciler tarafından formlar ve ölçekler geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen bu form ve
ölçeklerin, öğrencinin performansını değerlendirme aĢamasında objektif davranılması
konusunda yarar sağlayacağı, böylece eğitimcinin iĢini daha kolaylaĢtıracağı söylenebilir.
5.2. Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi Amaçlarının
Programın Ġçeriği ve Ünitelerle ĠliĢkilendirilmesi
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerin de müzik eğitim ve öğretimi sanatsal davranıĢları
kazandırmayı amaçlar. Bireysel Ses Eğitimi öğretim programının içeriği ve programda
yer alan üniteler, genel olarak Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ve Bireysel Ses Eğitimi
dersinin amaçları doğrultusunda planlanmıĢ olup, küçük ayrıntılar açısından farklılık
gösterebilmektedir.
Öncelikle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin amaçları açısından programın içeriğini ve
üniteleri karĢılaĢtıracak olursak;
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin amaçlarından olan Güzel Sanatlar doğrultusunda
eğitim ve öğretimleri konusunda Bireysel Ses Eğitimi dersi öğretim programının genel
yapısının bu amaca uygunluğundan söz edebiliriz. Programın yapısı içinde bulunan genel
amaçlarda, müzik aracılığı ile insanlar arasında kültürel etkileĢim ve iletiĢim becerilerini
geliĢtirme, değerler ve tutumlar bölümünde yer alan estetik ve duyarlılık, temel beceriler
bölümünde anlatılan Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma gibi amaçları buna örnek
verebiliriz.
Yüksek öğretim programlarına öğrenci hazırlamaları, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin
diğer bir amacı olup, bu amaca yönelik Bireysel Ses Eğitimi programı bir bütün olarak
düĢünülebilir. Yetenek sınavları içerisinde aĢama olarak belirlenen söyleme yetisinin,
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerin de Bireysel Ses Eğitimi dersi öğretim programının doğru
uygulanması ile kazandırılacak bir yeti olduğu söylenebilir.
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Alanlarında yaratıcı ve araĢtırmacılığa yönelik kiĢiler olarak yetiĢtirilmeleri hem Güzel
Sanatlar ve Spor Liselerinin hem de Bireysel Ses Eğitimi dersinin amaçları içerisinde yer
almaktadır. Bu amacın programdaki üniteler içerisinde bulunan sınıf –okul içi ve okul dıĢı
etkinliklerde verilmeye çalıĢıldığı söylenebilir.
Yine Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin baĢka bir amacı olan milli ve milletler arası sanat
eserlerini tanıma becerisi ise, üniteler arasında bulunan repertuar bölümünde, çeĢitli
dönemlerden ve türlerden eserler verilerek kazandırılmaya çalıĢıldığı söylenebilir.
Diğer bir açıdan Bireysel Ses Eğitimi dersinin amaçları doğrultusunda, Bireysel Ses
Eğitimi öğretim programını içeriği ve üniteleri karĢılaĢtırıldığında;
Bireysel Ses Eğitimi dersinin amaçları içerisinde yer alan Türkçeyi doğru kullanma,
solumum tekniklerini uygulama becerisi Bireysel Ses Eğitimi dersi öğretim programı
içerisinde, ünite 2 de bulunan ses eğitimi konusunda ayrıntılı bir Ģekilde incelikleri ile
verilmiĢtir.
Sesini tanıma, doğru-etkili kullanma ve koruma alıĢkanlığı kazandırılması gibi amaçların
mutasyon dönemi göz ardı edilmeden uygulaması ise Bireysel Ses Eğitimi dersi öğretim
programında bulunan ve ünite 1 de yer alan sesi oluĢumu ve insan sesi bölümünde
anlatılmıĢtır.
Ses eğitimi tekniklerine uygun olarak, halk türkülerini, okul Ģarkılarını, Türk ve Dünya
müziklerinden değiĢik eserlerin seslendirilmesini amaçlayan Bireysel Ses Eğitimi dersinin
bu amacı, öğretim programında bulunan ve ünite 3 de yer alan repertuar konusunda
verilmiĢtir. Bu durumun Bireysel Ses Eğitimi dersinin uygulaması açısından uygun
olduğu söylenebilir.
Bireysel Ses Eğitimi dersinin uygulamasına iliĢkin açıklamalar bölümünde yer alan,
Bireysel Ses Eğitimi dersinde elde edilen kazanımların, koro ve solfej gibi ses kullanımını
gerektiren derslerde uygulanması açısından, verimi artırmada etkili bir yere sahip olduğu
söylenebilir. Bunun Bireysel Ses Eğitimi dersi öğretim programının sadece 12.sınıflar için
geliĢtirilmesinden anlaĢıldığını söyleyebiliriz.
6.SONUÇ VE ÖNERĠLER
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin kuruluĢundan itibaren Bireysel Ses Eğitimi için
geliĢtirilen öğretim programları,―Temel Sanat Eğitimi‖ öğretim programından baĢlayarak,
2006–2007,2007–2008 ve 2008–2009 öğretim programları incelenmiĢ, ―Temel Sanat
Eğitimi‖ öğretim programı ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Bireysel Ses Eğitimi
dersi için özel olarak geliĢtirilen ve 2006 yılında baĢlatılan Bireysel Ses Eğitimi dersi
öğretim programı arasında bazı temel farklılıklar tespit edilmiĢtir. Burada ―Temel Sanat
Eğitimi‖ adı altında ―Koro‖ dersi öğretim programında ses eğitimi dersi verilmiĢ olduğu,
2006–20007 yılında düzenlenen Bireysel Ses Eğitimi dersi öğretim programının ise
sadece Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik bir öğretim programı olarak geliĢtirildiği
sonucuna varılmıĢtır.
Bireysel Ses Eğitimi dersi için geliĢtirilen öğretim programının içeriği incelenmiĢ, genel
olarak Bireysel Ses Eğitimi dersine uygunluğu gözlenmiĢse de temelde ufak detayların
farklı Ģekilde düzenlenebileceği söylenebilir. Ġçerik açısından baktığımızda öğretim
programının temel yaklaĢımında, öğrenci merkezli bir program olması gerektiği
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amaçlanmıĢtır. Buna göre duyuĢsal hedeflerin azlığının, deviniĢsel ve biliĢsel hedeflerin
çokluğunun öğretim programında eksik bir yönü ifade ettiği düĢünülebilir.
Yine Bireysel Ses Eğitimi dersi öğretim programının incelenmesinde, programın temel
yaklaĢımı bölümünde yer alan Bireysel Ses Eğitimi dersinin, koro ve müziksel iĢitme
okuma ve yazma gibi ses kullanımını gerektiren derslerde verimi artırması ve ses
kalitesinin korunması açısından önemli olduğu vurgulanmıĢtır. Fakat programda müziksel
iĢitme okuma ve yazma ve koro gibi ses kullanımın gerektiren önemli derslerin 9. sınıftan
itibaren 10. ,11., sınıflarda programa alındığı gözlenmesine rağmen, Bireysel Ses Eğitimi
dersinin sadece 12. sınıflarda uygulanmasının programın içeriğinde yer alan ilke ve
amaçlar açısından bazı sıkıntıları beraberinde getirebileceği düĢünülebilir. Ayrıca
programda yer alan repertuvar ünitesinin daha çeĢitlilik göstermesi ve bu bölümdeki
eserlerin bütün ses grupları düĢünülerek oluĢturulması gerektiği söylenebilir.
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri müfredatındaki Bireysel Ses Eğitimi dersi, yaĢları
itibarıyla mutasyon döneminde olan Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri öğrencilerinin
gelecek yıllardaki müzik eğitimi yaĢantıları açısından oldukça önemlilik teĢkil etmektedir.
Bu nedenle Bireysel Ses Eğitimi branĢta uzman olan öğretmenlerle Bireysel Ses Eğitimi
dersinin birebir iĢlemesi gerektiği söylenebilir. Ayrıca bu döneme iliĢkin olarak daha fazla
bilgi ve materyal programda yer alabilir.
Milli Eğitim Bakanlığı, Bireysel Ses Eğitimi dersi öğretim programı kazanımlarının,
amaca uygun olarak gerçekleĢtirildiğinde öğrencilerde bireysel ses eğitiminin
uygulanması ve gerçekleĢtirilmesinde, programın Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri için
uygun bir program olduğu düĢünülebilir.
KAYNAKLAR
Çevik,(2006). ―Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Ses Eğitimi Alan Derslerinin Müzik
Öğretmenliği Yeterlilikleri Yönünden Değerlendirmesi‖.Ulusal Müzik Sempozyumu,
Ankara: Anı Yayınları
Kartal,(2007). ―Ses Teknikleri‖. Ġstanbul: Sistem Yayıncılık
Kolçak, (2008). ―Ses Eğitimi ve ġarkı Sanatı‖. Ankara: Esin yayın evi
Küçüköncü,(2006). ―Türk Eğitim Sistemindeki Yeniden Yapılanma Sürecinde Müzik
Öğretmeni Modelleri‖.Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Ankara: Anı Yayınları
M.E. B. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü. A.G.S. L. Ders Öğretim Programı. Ankara: M.E.
B.Yayınları
M.E. B. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, (2008). Bireysel Ses Eğitimi Dersi Öğretim
Programı. Ankara: M.E. B.Yayınları
Töreyin, (2008). Temel Kavramlar-Ġlkeler-Yöntemler. Ankara: Sözkesen Matbaacılık
Uçan,(1994). ―Müzik Eğitiminde Kavramlar-Ġlkeler- YaklaĢımlar, Ankara: Müzik
Ansiklopedisi,
Uçan,(1996). ―Yirminci yüzyıl eĢiğindeki Türkiye de Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri
Müzik Bölümleri: Genel durum-Sorunlar Çözümler. 1. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar
Liseleri Müzik Sempozyumu, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları

409

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Yiğit,(2004). ―Sesini Profesyonel Olarak Kullanan ve Kullanacak Bireylerde KarĢılaĢılan
Ses sorunları ve nedenleri‖.Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni
YetiĢtirme sempozyumu, Isparta: SDÜ Basımevi
Yükrük,(2004). ―Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği
Anabilim Dalı son sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulamalarında Sınıf Ortamında
Seslerini Kullanma Becerileri‖. Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik
Öğretmeni YetiĢtirme sempozyumu, Isparta: SDÜ Basımevi

410

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

ÇALGI ÖĞRETĠMĠNDE NÖROPSĠKOLOJĠK BĠR YAKLAġIM: ZĠHĠNSEL
ÇALIġMALAR
GülĢah SEVER, Gazi Üniversitesi
GĠRĠġ
Eğitim kavramı ve tanımı bilimsel geliĢmeler ve günün Ģartları çerçevesinde
farklılaĢmaktadır. Eğitimde gözlenebilen davranıĢları temel alan davranıĢçı yaklaĢıma
göre eğitimin tanımı ― bireyin davranıĢında kendi yaĢantısı yoluyla kasıtlı olarak, istendik
yönde, istendik davranıĢlar meydana getirme sürecidir‖ Ertürk (1982:12).
Ancak, son 10-15 yıllık dönemde nörobilim alanında f-MRI, PET gibi farklı görüntüleme
teknikleriyle yapılan araĢtırmalar; beynin yapısı, nöronlar arasındaki elektriksel akıĢ ve
beynin farklı iĢlevler sırasında kullandığı bölgeler hakkında her geçen gün daha ayrıntılı
bilgiye ulaĢmaktadır. Beyin haritalamasında gözlenen bu ilerlemeler, eğitimde de yeni
yaklaĢımların ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Öğrenme artık sadece davranıĢlarla
gözlenebilen bir süreç olmaktan çıkmıĢ, beynin fizyolojik yapısıyla açıklanabilir bir
düzeye ulaĢmıĢtır. Bu nedenle düĢünme süreçleri ve bu süreçlerin beyin fizyolojisine
etkileri de en az gözlenebilen davranıĢlar kadar önem kazanmıĢtır. Bu bilgilerden
hareketle eğitime bakıĢ açısı da yenilenmeye baĢlamıĢtır.
Müzik eğitiminin önemli bir boyutu olan çalgı eğitimi ile ilgili alan yazın incelendiğinde,
çalgı eğitiminde öğrenme-öğretme süreçlerinde ve performans geliĢtirme aĢamasında ele
alınan konular;
Çalgıların geliĢimi ve tarihçesi,
Konservatuarlar, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ve Müzik Eğitimi Anabilim
Dallarında uygulanan çalgı öğretimi programı,
Çalgı eğitimi repertuarı,
Ders içi ve dıĢı farklı öğrenme-öğretme yaklaĢımları,
Teknik çalıĢmalar (sağ-sol el egzersizleri),
Teknolojinin kullanıldığı farklı çalıĢma ortamları,
Çalgı çalmada kullanılan kasların özellikleri ve çeĢitli müzisyen hastalıkları ile bu
hastalıklara çözüm önerileri gibi alt baĢlıklar halinde gruplanabilir.
Çalgı eğitimi; öğrencilere teknik ve müzikal becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu
becerileri kazandırma sürecinde birçok yöntem, teknik ve yaklaĢım bulunmaktadır.
Yukarıdaki gruplama incelendiğinde tüm çalgı eğitimi yaklaĢımlarının çalgı çalmanın
fiziksel boyutuna yönelik olduğu dikkat çekicidir. DavranıĢların oluĢum yeri zihindir ve
her zihin de yapısı gereği parmak izi gibi benzersiz ve kendine özgüdür. Bu nedenle
fiziksel çalıĢmaların yanı sıra zihinsel çalıĢmaların da çalgı eğitimindeki yeri
tartıĢılmalıdır.
Zihinsel çalıĢmalarla ilgili alan yazın tarandığında, uygulama alanının genellikle spor
psikolojisinde yer bulduğu ve imgeleme kavramının büyük yere sahip olduğu
görülmektedir. Birçok spor uzmanı aynı yetenekte iki atletin zihinsel süreçlerinin,
performanslarını farklılaĢtırdığı gözleminden hareketle, zihinsel çalıĢmaların en az
fiziksel çalıĢmalar kadar önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Spor psikolojisi alanında
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çalıĢmaları olan Luria (1973:245), zihinsel çalıĢmaların ve imgeleme yönteminin
oluĢturduğu fiziksel tepkileri ölçmek için deneklerden koĢtuklarını imgelemelerini
istemiĢtir. Zihinsel çalıĢmada koĢtuğunu imgeleyen deneklerin kalp atım sayısında ve
tansiyonlarında anlamlı derece yükseliĢ gösterdiğini gözlemlemiĢtir.
Uygulama alanı genellikle spor psikolojisinde karĢımıza çıkan zihinsel çalıĢmalar, müzik
ve özellikle çalgı eğitimine uyarlanabilir. Çünkü hem spor hem de müzik performansında
ideal performansın sağlanabilmesi için önceden yerleĢmiĢ zihinsel süreçler gereklidir.
Müzik alanında; çalınacak esere iliĢkin zor bölümlerin çalıĢılmasında, herhangi bir
fiziksel rahatsızlık durumunda ve performans kaygısının giderilmesinde zihinsel
çalıĢmalar kullanılabilir. Zihinsel çalıĢmaları kullanan ünlü kemancılardan biri olan
Kreisler çaldığı bütün konçertoları seyahatler sırasında, kemanı kutusundayken çalıĢtığını
söylemektedir. Bütün teknik özelliklerin çalıcının zihninde olduğunu, bu nedenle zihinde
ideal performansa ait bir resim oluĢturmanın çok önemli olduğunu belirtmektedir
(Martens, 1919). Bu bildirinin amacı da ilgili alan yazını tarayarak zihinsel çalıĢmaları,
felsefi ve bilimsel temellerini ve müzik eğitimindeki uygulama alanlarını tartıĢmaktır.
ZĠHĠNSEL ÇALIġMALAR
Çalgı eğitimi ve performansı alanında, araĢtırmaya uygunluk açısından fiziksel ve zihinsel
olmak üzere temel iki yaklaĢım oluĢturulmuĢtur. Fiziksel yaklaĢımda çalgı çalmaya
yönelik sağ ve sol el tekniklerinin tekrara dayalı olarak farklı etütler ile çalıĢılması söz
konusu iken, zihinsel yaklaĢımda öğrenme etkinliklerinin ağırlıklı olarak imgeleme,
canlandırma, hayal etme gibi yöntemlerle zihinsel olarak çalıĢılması ve bu çalıĢmaların
fiziksel çalıĢmalar ile birleĢtirilmesi üzerinde durulmaktadır.
Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte imge, duyu organlarının dıĢtan algıladığı bir
nesnenin bilince yansıyan benzeri, duyularla algılanan, bir uyaran söz konusu olmaksızın
bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj olarak tanımlanmaktadır. Ġmgeleme ise
belirtilen imaj ve hayallerin zihinde oluĢturulması sürecidir (TDK,2010).
‗Ġmgeleme daha önceki yaĢantıların imgelerinin, tasarımlarının birbiriyle bağlantı
kurularak çözümlenmesi, birleĢtirilmesi gibi iĢlemlerde zihinde canlandırılmasıdır.
Ġmgeleme bir düĢünme sürecidir ve imgelemede yaratıcılık vardır. Serbest düĢünme
durumunda imgeler birbiri ardına zihinde canlanır, hayal kurulur. Ġmge ya da tasarımlar
daha da soyutlanır, birbirine katılır, çıkarılır, benzetilir, nitelikleri değiĢtirilir, yeni
bileĢimler, sentezler ortaya çıkar ki bu da yaratıcı düĢünce olayıdır. Bunu yapabilmek için
beyindeki depolanmıĢ bilgi ve yaĢantı zenginliği kullanılır‘(ErkuĢ, 1994:83).
Pancaroğlu (2006)‘na göre geleneksel olarak çalgı çalıĢma zamanının büyük bir kısmı
parmak çalıĢmalarına ayrılır ve bazı durumlarda bu çalıĢma sadece notaları öğrenmek için
yapılmıĢ gereksiz tekrarlamalarla sonuçlanır. Zihinsel çalıĢmaların amacı, öğrencileri bu
gereksiz tekrardan kurtararak çalmalarında olumlu bir fark yaratmaktır.
Kemanda doğru yay kullanımını ve ses temizliğini konu alan makalelerinde Çilden (2000,
2001), güzel ses üretmenin ön koĢulunun, istenilen sesin nasıl olması gerektiğine zihinsel
olarak karar verme sürecinden geçtiğini belirterek, istenen sesin önceden zihinde iĢitsel
olarak duyulması gerektiğine değinmiĢtir. Çalınacak notaların mırıldanarak söylenmesi,
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farklı sesler üzerine ikili, üçlü, beĢli aralıklar kurulmasının öğrencilerin zihinsel çalıĢma
becerilerini geliĢtireceğini belirtmiĢtir.
Ġmgeleme ve zihinde canlandırma çalıĢmaları sırasında bireylerin canlandırma becerileri
ve imgelemin berraklığı oldukça önemlidir. Freymuth (1999:51)‘a göre imgelemenin
berrak olması, aynı gerçek yaĢamdaki gibi zihinde canlandırılması demektir. Zihinsel
çalıĢmaların temelinde zihinsel hatırlama, fiziksel çalıĢma ve zihinsel yansıtmadan oluĢan
üçlü bir döngü bulunmaktadır. Zihinsel hatırlama geçmiĢ performansın zihinde yeniden
oluĢturulmasıdır. Böylece bir önceki çalmada yapılan hatalar ya da doğrular gözden
geçirilmiĢ olur. Zihinsel yansıtma ise hatırlamanın tersine fiziksel çalıĢma öncesinde ideal
performansı oluĢturma amacıyla yapılan, fiziksel çalıĢmaya geçildiğinde de tam olarak
baĢarılmak istenen davranıĢların oluĢturulmasını amaçlayan süreçtir. Günlük çalıĢma
düzeninde zihinsel yansıtma, fiziksel çalıĢma ve zihinsel hatırlama sırasıyla bir döngü
halinde kullanılır.
Zihinsel çalıĢmalar; spor psikolojisinde günlük çalıĢma programında, performans
kaygısının giderilmesinde ve çeĢitli sakatlık durumlarında uygulanmaktadır. Spor
psikolojisinin ilkeleri bu açılardan incelenerek müzik alanına da aktarılabilir. Verilen
zamanda iyi bir performans sergilenmesi, çalgı çalmada ve söylemedeki kas kontrolü ve
eĢgüdümü açısından müzik ve spor performansı büyük benzerlikler göstermektedir.
Ayrıca hem spor hem de müzik alanında ideal performansın sağlanabilmesi için önceden
yerleĢmiĢ zihinsel süreçlere gereksinim duyulmaktadır. Bu düĢüncelerin ıĢığında zihinsel
çalıĢmaları spor psikolojisi ile temellendiren Bellon (2006), ‗Application of Sport
Psychology to Music Performance: A Study Based on a Rewiew of Sport Psychology
Literature and Selected Interwiews with Professional Musicians‘ (Spor Psikolojisinin
Müzik Performansına Uygulanması: Spor Psikolojisi Literatürü ve Profesyonel
Müzisyenlerle GörüĢmelere Dayalı bir ÇalıĢma) baĢlıklı doktora tezinde profesyonel
müzisyenlerle görüĢmeler yapmıĢtır. Bir performans hazırlığı için yapılacak çalıĢmaların
organizasyonundan, ideal performansa ulaĢılmasına kadar çalıĢma alıĢkanlıklarının,
görselleĢtirmenin ve zihinsel çalıĢmalara verilen yerin araĢtırıldığı çalıĢmaya katılan tüm
profesyonel müzisyenler; zihinsel çalıĢmaları farklı derecelerde kullandıklarını ve fiziksel
performansla birlikte kullandıklarında sahne kaygılarının azaldığını, konsantrasyonlarının
yükseldiğini ve daha baĢarılı performanslar elde ettiklerini belirtmiĢlerdir.
Bir müzik ezberleme yöntemi olarak zihinsel çalıĢmaların etkisini araĢtıran ilk çalıĢma
Rubin ve Rabson (1941)‘a aittir. Bu araĢtırmada dokuz öğrenci, dokuz bilinmeyen piyano
parçasını üç, altı ve dokuz dakikalık periyotlar halinde fiziksel çalıĢma olmaksızın sadece
zihinsel olarak çalıĢmıĢlardır. Zihinsel çalıĢmaları takiben öğrencilerden mümkün
olduğunca az tekrar ederek ezberledikleri parçayı çalmaları istenmiĢtir. Ġki hafta sonra
öğrenmenin kalıcı olup olmadığını belirlemek için aynı çalıĢma tekrarlanmıĢtır.
AraĢtırmanın sonunda üç dakikalık çalıĢma periyodunun ezberleme becerisini çok büyük
oranda geliĢtirdiği gözlemlenmiĢtir. ÇalıĢma süresinin altı dakika olduğu periyot ezber
becerisini düĢürmüĢ, dokuz dakikalık periyot da puanlarda bir yükseliĢ göstermesine
rağmen anlamlı bir avantaj sağlamamıĢtır. Bu araĢtırmadan hareketle, çalıĢma süresinin
uzunluğunun, zihinsel çalıĢmaların etkisini azalttığı söylenebilir.
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Zihinsel çalıĢmaların müziksel bellek ve performans üzerindeki etkisiyle ilgili olarak
Theiler ve Lippman (1995), ‗Effects of Mental Practice and Modeling on Guitar and
Vocal Performance‘ (Zihinsel ÇalıĢma ve Modellemenin Gitar ve Ses Performansı
Üzerine Etkisi) baĢlıklı makalelerinde üniversite düzeyinde 7 gitar 7 Ģan öğrencisine
tekrarlamalı ölçümler modeliyle zihinsel ve kasetten dinletilerek iĢitsel destekli zihinsel
çalıĢmalar yaptırılmıĢtır. Her çalıĢmanın sonunda notaya bakarak ve ezber olmak üzere iki
ölçüm alınmıĢtır. 4x2 faktörlü ANOVA testi sonuçlarına göre gitar ve Ģan öğrencileri
zihinsel çalıĢmalardan sonra daha yüksek performans göstermiĢlerdir. Notaya bakarak
yapılan ölçümlerde zihinsel çalıĢmalar ile fiziksel çalıĢmalar arasındaki fark daha azdır.
Zihinsel çalıĢmanın avantajı ezber çalma durumunda daha yüksek oranda ortaya
çıkmaktadır.
Zihinsel çalıĢmaların müziksel bellek ve performans üzerindeki etkisini yaylı çalgılar
alanında araĢtıran Holmes (2005), ‗Imagination in Practice: a study of the integrated roles
of interpretation, imagery and tecnique in the learning and memorisation processes of two
experienced solo performers‘ (ÇalıĢmadaki imgelem: yorumlama, imgeleme ve tekniğin
iki deneyimli solo sanatçının öğrenme ve ezberleme süreçleri üzerindeki birleĢtirici rolü)
baĢlıklı makalesinde bir viyolonsel ve bir gitar sanatçısı ile görüĢmeler yapmıĢtır.
Yorumlayıcı görüngüsel analiz (Interpretative Phenomenological Analysis) yöntemiyle
veriler çözümlenmiĢtir. GörüĢmelerde katılımcı sanatçılara müziği öğrenme ve
performans süreçleri hakkında sorular sorulmuĢtur. Ġki sanatçının da imgelemi yoğun
biçimde kullandıkları ortaya çıkmıĢtır. ĠĢitsel, görsel ve devinduyumsal imgelemenin yanı
sıra makalede duygusal imgelemeye de (emotional imagery) ilk kez yer verilmektedir.
Müziğin ortaya çıkardığı duyguların da öğrenme ve ezberlemede bütünleĢtirici rol
oynadığı belirtilmiĢtir.
Luria (1973)‘nın atletizm üzerinde yaptığı çalıĢmanın bir benzerini müzik alanına
uyarlayan Ross (1985); ‗The effectiveness of mental practice in improving the
performance of college trombonists‘ (Tromboncuların Performanslarını GeliĢtirmede
Zihinsel ÇalıĢmaların Etkisi) baĢlıklı araĢtırmasında 30 trombon öğrencisini; sadece
fiziksel çalıĢma, sadece zihinsel çalıĢma, zihinsel&fiziksel çalıĢma, pantomim ile zihinsel
çalıĢma ve kontrol grubu olmak üzere beĢ durumda incelemiĢtir. Zihinsel çalıĢmaların
fiziksel çalıĢma ile bütünleĢtirilmesi ve pantomim tekniğinin kullanılması, trombon
öğrencilerinin performanslarında yükseliĢ sağlamıĢtır.
Zihinsel çalıĢmalar ve performans iliĢkisini konu alan Coffman (1987), ‗The Effects of
Mental Practice, Pysical Practice and Aural Knowledge of Results on Improving Piano
Performance‘ (Zihinsel ÇalıĢmanın, Fiziksel ÇalıĢmanın ve ĠĢitsel Bilginin Piyano
Performansının GeliĢtirilmesine Etkisi) isimli doktora tezinde 80 piyano öğrencisi
üzerinde ön test - son test - kontrol gruplu araĢtırma desenini kullanarak imgeleme
becerisi ile performans süreleri, nota ve ritim hataları arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır.
Ġmgeleme becerilerini içeren zihinsel çalıĢmalar, iĢitsel bilgi verilen ve verilmeyen iki
temel durum özelinde; fiziksel, zihinsel, fiziksel&zihinsel ve güdüleyici bir unsur (deĢifre
ile ilgili bir makale) eklenerek uygulanmıĢtır. Sonuçta, performans süresinin parçanın
daha iyi anlaĢılmasından kaynaklanan tempo hızlanmasına bağlı olarak kısaldığı; ancak,
zihinsel çalıĢmaların ve güdüleyici unsur olan makalenin okunmasının nota ve ritim
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hatalarını azaltmadığı görülmüĢtür. ĠĢitsel bilgi ile yönlendirilen ya da yönlendirilmeyen
zihinsel çalıĢma durumları arasında da anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. Zihinsel ve
fiziksel&zihinsel çalıĢmanın birlikte kullanıldığı uygulamaların deneyimi az olan
piyanistler üzerinde daha etkili kullanılabileceği belirtilmiĢtir.
Zihinsel çalıĢmalar ve performans iliĢkisini piyano alanında inceleyen bir baĢka çalıĢma
da Miklazewski (1989)‘nin ‗A Case Study of a Pianist Preparing a Musical Performance‘
(Piyanistlerin Müziksel Performansa Hazırlıkları ile Ġlgili Bir ÇalıĢma) baĢlıklı
makalesidir. Bu çalıĢma, ileri düzey bir piyano öğrencisinin Debussy‘nin Feux d‘Artifice
eserindeki hareketlerin zihinsel alıĢtırmalarını, parmak numaralama sorunlarını göz önüne
alarak incelemektedir. Miklasewski‘ye göre parmak numaralama ve el pozisyonu gibi
teknik konular yoruma ve geliĢtirilmeye açıktır. ÇalıĢmada teknik sorunlarla müziksel
anlam ve zihinde iĢitsel canlandırma (auditory imaging) arasında iliĢkiler kurulmuĢtur
ancak, bu iliĢkilerin sıralamalı yapısının nasıl olması gerektiği ile ilgili bir açıklamaya yer
verilmemiĢtir.
Zihinsel çalıĢmaların performansa etkisini piyano alanında araĢtıran Sisterhen (2005) ‗The
Use Of Imagery, Mental Practice and Relaxation Techniques For Musical Performance
Enhancement‘ (Müziksel Performansın GeliĢtirilmesinde Ġmgelemenin, Zihinsel
ÇalıĢmaların ve Rahatlama Tekniklerinin Kullanımı) baĢlıklı doktora tezinde beĢ piyano
öğrencisi üzerinde haftada üç kez olmak üzere dört hafta süreyle imgeleme ve rahatlama
tekniklerini içeren zihinsel çalıĢmalar uygulamıĢtır. Her hafta zihinsel çalıĢmalarda
genelden özele yaklaĢımı izlenerek parçaya iliĢkin daha ayrıntılı çalıĢmalara yer
verilmiĢtir. Haftanın ilk buluĢmasında notaya bakarak zihinde duyma, ikinci buluĢmada
parmak numaralarının imgelenmesi ve son çalıĢmada da nota yazısını görselleĢtirme
çalıĢmaları yapılmıĢtır. Değerlendirme, deneklerin ifadeleri üzerinde nitel analiz yöntemi
ile yapılmıĢtır. Dört hafta süren çalıĢma sonrasında zihinsel çalıĢmaların deneklerin
fiziksel çalıĢmalarını ve çalıĢılan parçayı anlamalarını kolaylaĢtırdığı ve çalma
yeteneklerini arttırdığı sonucu çıkmıĢtır.
Zihinsel çalıĢmaları, çalgı çalıĢma yöntemi olarak ele alan ve performansa etkisini
araĢtıran Nalbantoğlu (2007), ―Yaylı Çalgılar Öğrencilerinin Performansını Etkileyen
Bazı Faktörler ve Ölçme Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir AraĢtırma‖ baĢlıklı
tarama modeli ile hazırlanmıĢ doktora tezinde zihinsel çalıĢmaların performansı etkileyen
bir faktör olduğunu belirtmiĢ, geliĢtirdiği ‗Yaylı Çalgı Zihinsel Algı Ve Tutum Ölçeği‘nin
uygulaması sonucu guruplara ait puanların cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre performans
baĢarı puanı açısından anlamlı bir farklılık göstermediği bulgusuna ulaĢmıĢtır.
Ġlgili alan yazın taramasından elde edilen araĢtırmalarda gerek müzik gerekse spor
psikolojisi alanında zihinsel çalıĢmaların bireysel performans üzerinde etkisinin
incelendiği birçok yayına rastlanmıĢtır. Zihinsel çalıĢmalar bir grupla çalıĢıldığında grup
performansını ve bireysel performansı arttırmakta mıdır? Bu sorunun yanıtı olarak Galyen
(2006), ―Development Of A Structured Method Of Mental Practıce And Its Effect On The
Performance Of High School Band Students‖ (YapılandırılmıĢ Zihinsel ÇalıĢma
Metodunun GeliĢtirilmesi ve GeliĢtirilen bu Metodun Lise Bandosunda Çalan
Öğrencilerin Performansına Etkisi) isimli doktora tezinde diğer birçok deneysel desende
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oluĢturulmuĢ zihinsel çalıĢma araĢtırmalarından farklı olarak bando öğrencilerinden bir
gruba kendi geliĢtirdiği yapılandırılmıĢ zihinsel çalıĢmaları, ikinci gruba
yapılandırılmamıĢ zihinsel çalıĢmaları toplu olarak uygulamıĢtır. Bir gruba da sadece
fiziksel çalıĢma yine toplu olarak yaptırılmıĢtır. Ölçümler, hem bireysel hem de toplu
olarak alınmıĢtır. Bireysel ölçümlerde zihinsel çalıĢmaların uygulandığı grup en baĢarılı
grup olmuĢtur. Toplu uygulama sonucunda zihinsel çalıĢmalar ile fiziksel çalıĢma
arasında anlamlı bir fark görülmemiĢtir.
Zihinsel çalıĢmaları ders sırasında kullanılabilecek öğretme stratejileri olarak ele alan
Galvan (1992), ‗Kinesthetic Imagery and Mental Practice: Teaching Strategies for the
Piano Principal‘ (Devinduyumsal Ġmajlar ve Zihinsel ÇalıĢma: Piyano Ġlkelerini Öğretme
Stratejileri) baĢlıklı doktora tezinde alanyazın tarama ve nitel analiz yöntemlerini
kullanmıĢtır. AraĢtırmacı, yirmili yaĢlarda üç piyano öğrencisi ile devinduyumsal imajlar,
içsel ve dıĢsal zihinsel çalıĢmalar, görsel, iĢitsel ve sözel çalıĢmaları öğrencilerin piyanoda
karĢılaĢtıkları zorlukları çözmede birer yöntem olarak denemiĢtir. ÇalıĢılan yöntemlerin
piyano derslerinde uygulanabilir olduğunu ve baĢarılı sonuçlar verdiğini belirtmiĢtir.
Yaylı çalgılar alanında zihinsel çalıĢmaları konu alan Holmes (2005)‘ün deneysel
yaklaĢımını ve Galvan (1992)‘ın piyano öğretim stratejilerini uygulamaya dönük önerilere
dönüĢtüren Mead (2008)‘in ‗Ask Your Viol Teacher‘ (Viola Öğretmeninize Sorun)
baĢlıklı makalesinde viola da gamba topluluğuna üye eğitimcilerin zihinsel çalıĢma
önerileri yer almaktadır. Çalgı olmadan çalıĢma önerileri makalede yer alan eğitimcilerin
görüĢlerine göre fiziksel ve zihinsel olarak ikiye ayrılabilir. Çalgı olmadan yapılan fiziksel
çalıĢmalar gerdirme-rahatlatma egzersizleri, çalgı dıĢında yardımcı bir araç kullanılarak
(yay yerine kalem kullanmak gibi) yapılan çalıĢmalar olarak gruplanmıĢtır. Zihinsel
çalıĢmalar içinde ise notaya bakarak ritim, armoni ve parmak numaralama çalıĢmaları ve
nota olmaksızın müziğin zihinde duyulması çalıĢmaları, sağ ve sol el için havada yay
çekme ve pantomim çalıĢmaları ve çeĢitli bulmacalara yer verilmiĢtir. Her çalıĢmanın
talimatlarının açıkça belirtilmesi açısından okuyuculara yol gösterici niteliktedir.
Müzikte temiz ses üretme (entonasyon) çalıĢmaları kapsamında Ruotolo (1997) ―Tuneful
Song Replication: An Evaluation of Mental Practice and Audiation Techniques‖
(ġarkıların Ton içinde Tekrarlanması: Zihinsel ÇalıĢmaların ve ĠĢitme Tekniklerinin
Değerlendirilmesi) baĢlıklı yüksek lisans tezinde, yapılan ön-test sonucunda ilköğretim
üçüncü sınıf öğrencilerinden ton içinde Ģarkı söyleyebilen ve söyleyemeyenlerden eĢit
sayıda olmak üzere üç farklı gurup oluĢturmuĢtur. (N=74) Birinci guruba zihinsel
alıĢtırmalar ile birlikte Gordon‘un iĢitme egzersizleri; ikinci guruba sadece Gordon‘un
iĢitme egzersizleri çalıĢtırılmıĢ son gurup ise kontrol gurubu olarak eğitime tabi
tutulmamıĢtır. Son-test sonuçları bütün gurupların ön-test sonuçlarına göre geliĢtiğini
göstermekle birlikte zihinsel çalıĢmalar yapan gurubun ön-test son-test puanları arasında
%40 oranında geliĢme görülmektedir. Sadece Gordon‘un egzersizlerini çalıĢan ikinci
gurup ise %20 oranında geliĢme kaydetmiĢtir. Zihinsel çalıĢmaların ton içinde Ģarkı
söyleme davranıĢını yüksek derecede geliĢtirdiği ortaya çıkarılmıĢtır.
Daha çok gözleme dayanan bu çalıĢmalara nörobilim alanından da destek gelmiĢtir.
Ohnishi ve diğerleri (2001) ―Activation in the Auditory Association Cortex During
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Mental Music Rehearsal in Highly Trained Musicians‖ (Zihinsel Müzik Provası Sırasında
Profesyonel Müzisyenlerin ĠĢitsel Kortekslerindeki Hareketlilik) baĢlıklı nörolojik
makalelerinde sağ elini kullanan 14 profesyonel müzisyene deneyden önceki bir haftalık
süre içinde zihinsel çalıĢma uygulamaları yapılmıĢtır. Ardından denekler f-MRI beyin
görüntüleme cihazına bağlanarak 24 saniyelik periyotlar halinde müzik dinletilmiĢ diğer
24 saniyelik sürede de dinletilen müziğin zihinsel provasının yapılması istenmiĢtir.
Yapılan analiz sonucu müziksel algı ile zihinsel çalıĢmalar sonucu oluĢturulan imgelerin,
beynin aynı bölgelerinde hareketlilik gösterdiği güçlü bir Ģekilde kanıtlanmıĢtır.
Müzik alanında zihinsel imgeleme çalıĢmalarına nörobilim alanından bir destek daha
Meister ve diğerleri (2004)‘nin „Playing Piano in the Mind—An f-MRI Study on Music
Imagery and Performance in Pianists‘ (Zihinde Piyano Çalmak: Piyanistlerin Müzik
Ġmgeleme ve Performansı Üzerine bir f-MRI ÇalıĢması) baĢlıklı makaleleri ile gelmiĢtir.
Bu çalıĢmada Meister ve diğerleri (2004), ana çalgıları piyano olan ve sağ elleri baskın on
iki akademi öğrencisini müzik performansı ve müzik imgeleme olmak üzere iki deney
durumunda test etmiĢlerdir. Müzik performansı durumundaki öğrencilere Bartok‘un
Microcosmos kitabından bir parçanın sağ el partisi bilgisayardan gösterilmiĢ ve f-MRI‘a
uygun düzenlenmiĢ bir sessiz klavye ile çalmaları istenmiĢtir. Müzik imgelem durumunda
ise ekranda gösterilen notaları okumaları ve zihinlerinde canlandırmaları istenmiĢtir. Her
iki durumda da f-MRI görüntüleri beynin aynı bölgelerinde aktivasyon olduğunu yani
beynin imgelemle motor davranıĢlar arasında bir fark görmediğini ortaya koymuĢtur.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Burada tartıĢılan zihinsel çalıĢmalara iliĢkin alan yazında az sayıda olsa da araĢtırmalar
mevcuttur. 1941 yılında Rubin-Rabson‘un çalıĢmasıyla baĢlayan gözleme dayalı zihinsel
çalıĢma araĢtırmaları son dönemde nörobilim çalıĢmalarıyla yöntem değiĢikliğine
uğramıĢtır. Nörobilim yöntemleriyle ve görüntüleme teknikleriyle yapılan çalıĢmalar,
zihinsel çalıĢmaların etkisini daha somut olarak kanıtlamaktadırlar. Gerçek performans ile
zihinsel imgeleme sırasında beynin aynı bölgelerinde hareketlilik gözlenmektedir. Bu
bulgudan zihnin gerçek ile imge arasında bir ayrım yapmadığı sonucuna varılabilir. Çalgı
eğitimcilerinin gözlemleri de zihinsel çalıĢmaların performans üzerinde etkili olduğunu
göstermektedir.
Zihinsel çalıĢmalar, çalgı ve müzik eğitimi alanında kullanılmak üzere sistemleĢtirilerek
ve teknik ve müziksel bilgilerin öğrenilmesinde, seslendirilecek esere iliĢkin zor
bölümlerin çalıĢılmasında, herhangi bir rahatsızlık durumunda fiziksel performansın
korunmasında, performans kaygısının giderilmesinde kullanılabilir. Ancak zihinsel
çalıĢmaların doğasıyla ilgili hala bilinmeyen çok yön bulunmaktadır. Yapılacak
araĢtırmalarla zihinsel çalıĢmaların doğası ve iĢleme biçimi anlaĢılmalı ve müzik
eğitimine sistemli bir çalıĢma yöntemi olarak kazandırılmalıdır.
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ANADOLU GÜZEL SANATLAR LĠSELERĠ MÜZĠK BÖLÜMLERĠ
ÖĞRENCĠLERĠNĠN ALANLARIYLA ĠLGĠLĠ YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU
TERCĠHLERĠNDE, YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDAN BEKLENTĠLERĠ
VE BU KURUMLARIN TERCĠHLER ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ
Gürkan GÜLEÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi
GĠRĠġ
Ülkemizde Orta öğrenimini tamamlayan tüm öğrenciler gibi AGSL öğrencileri de,
öğrenimlerine devam edecekleri yükseköğretim kurumunu önlerindeki seçeneklerin
içinden tercih ederlerken, kurumla ilgili birtakım beklentilere sahiptirler.
Tercih edecekleri kurumun bu beklentilerini karĢılama olanakları öğrencilerin
tercihlerinde önemli bir yer tutabilmektedir. Ġyi bir mesleki müzik eğitimi almak ve
müzik alanında hedefledikleri mesleklere ulaĢmak için Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine
gelen öğrenciler, okula ilk girdikleri andan mezun olana kadar meslek ve buna bağlı
yükseköğretim kurumu tercihlerini etkileyen birçok olumlu veya olumsuz faktörle karĢı
karĢıya gelebilmektedirler. Bu olumlu veya olumsuz faktörler öğrencinin kendisinden
kaynaklanabileceği gibi, öğrenim görmeyi amaçladığı yükseköğretim kurumlarından da
kaynaklanabilmektedir.
Öğrencinin kendi geliĢimine en çok fırsat hazırlayacak, gereksinimlerini en iyi Ģekilde
doyurabilecek bir mesleği seçmesi için, ilk önce onu bu mesleğe götürecek yükseköğretim
kurumunu doğru seçmesi gerekir. Öğrenci tarafından bu konuda doğru tercihin yapılması
beraberinde verimli ve baĢarılı bir yükseköğretim hayatını da getirecektir. Yükseköğretim
kurumu konusunda yapılacak sağlıklı bir seçim ise, ancak öğrencinin kendisini ve
önündeki seçenekleri yakından tanıması ile gerçekleĢebilir. Tercini yapacak öğrencinin
yükseköğretim kurumları hakkında edindiği bilgilerin yeterliliği isabetli bir tercih için
büyük önem taĢımaktadır.
Lise ve dengi okullarda okuyan gençlerimizin yükseköğretim programları ile ilgili
tercihlerini belirlerken kendi ilgi ve isteklerine uygun gerçekçi seçimler yapabilmeleri son
derece önemlidir. Eğitim süreci bir mesleğe yönelmede vazgeçilmez temel bir aĢama
olduğuna göre, bir eğitim programının sonunda girilecek mesleği seçmek anlamına gelir.
Buna göre, lise ve dengi okulları bitiren öğrencilerimizin yükseköğretim programlarından
kendi ilgilerine uygun tutarlı seçimler yapabilmeleri onların gelecekteki mesleki
baĢarılarını etkileyecek çok önemli bir karar niteliğindedir (Kepçeoğlu,1992: 26).
Yükseköğretim kurumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadan yapılabilecek bir
tercihin, öğrencinin yükseköğrenim hayatının bir kabusa dönüĢmesine neden olabileceği
unutulmamalıdır.
Bu araĢtırmaya temel oluĢturmak için, AGSL öğrencilerinin yükseköğretim kurumları
hakkındaki bilgi düzeyleri, tercihler konusunda bilgi edinmek için baĢvurdukları
kaynaklar ve doğru bilgilenmede çok önemli bir yere sahip olan, yükseköğretim
kurumlarının tanıtım faaliyetlerinin yeterliliği ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüĢlerini
ortaya koyan verilere de ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır.
Elde edilen bu veriler ıĢığında;
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Alanlarıyla ilgili yükseköğretim kurumları hakkında yeterli bilgiye sahip olma konusunda,
öğrencilerin %26,8 ‗inin olumsuz, %35,5‘sının kararsız, %37,7‘sinin ise olumlu görüĢte
oldukları ortaya çıkmıĢtır. Kararsız görüĢte olan öğrencilerin, yükseköğretim kurumlarına
ait bilgilere ulaĢma konusunda problem yaĢadıkları ve öğrenim gördükleri okullarından bu
konuda yetersiz yardım aldıkları düĢünülebileceği gibi, bu öğrencilerin sadece
okullarındaki öğretmenlerinden ve rehberlik servislerinden aldıkları bilgilerle yetindikleri,
bu konuda kendilerinin bir araĢtırma içerisinde olmadıkları da düĢünülebilir.
Öğrencilerin %59,1‘nin yükseköğretim kurumları ile ilgili bilgilere internet aracılığıyla,
%24,7‘sinin kurumlarla direkt iletiĢime geçerek, %14,6‘sının kurumlarda öğrenim gören
arkadaĢlarından fikir alarak, %1,6‘sının ise alan öğretmenleri ve okul rehberlik servisi
vasıtasıyla ulaĢtıkları belirlenmiĢtir. Öğrencilerin yükseköğretim kurumlarıyla ilgili
bilgilere ulaĢmak ağırlıklı olarak Ġnternet‘i tercih etmelerinin sebebi, internet‘in birçok
yükseköğretim kurumuyla ilgili bilgiye en rahat ve hızlı Ģekilde ulaĢabilmelerini
sağlaması olabilir. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarıyla direkt iletiĢim yolunu tercih eden
öğrencilerin, internet sayfalarındaki bilgileri yetersiz gördükleri ve kurumlar hakkında
daha ayrıntılı bilgiler edinmek için direkt iletiĢimi tercih ettikleri düĢünülebilir. AraĢtırma
verileriler de göstermektedir ki, tercihler konusunda internet ortamı çok etkili bir araçtır.
Öğrencilerin tercih etmeyi planladıkları kurum hakkında bilmeleri gereken tüm güncel
bilgilere çok daha rahat ulaĢabilecekleri ve genellikle öğrenciler tarafından yükseköğretim
kurumlarını araĢtırmak için en yaygın kullanılan araç internettir. Müzik alanında eğitim
veren yükseköğretim kurumları, internet sayfalarını olabildiğince güncel ve öğrencilerin
tercihlerini belirlerken ihtiyaç duyabilecekleri doğrultudaki bilgilerle düzenlemelidirler.
Yükseköğretim kurumlarının tanıtım faaliyetlerinin yeterliliği konusunda, öğrencilerin %
53‘nün olumsuz, %31,2‘sinin olumlu, % 15,8‘inin
kararsız görüĢ bildirdiği,
öğretmenlerin ise %65,7‘sinin olumsuz, % 25‘inin olumlu görüĢte oldukları belirlenmiĢtir.
Bu sonuçlara göre, yükseköğretim kurumlarının doğru tercihte çok önemli bir yere sahip
olan tanıtım konusunda öğrencilerin ve öğretmenlerin beklentilerini karĢılayamadıkları
ortaya çıkmaktadır. AGSL öğrencilerinin yüksek öğretim tercihlerini daha sağlıklı
yapabilmeleri için, Yükseköğretim kurumlarının tanıtım etkinliklerine daha çok önem
vermesi ve sıklaĢtırması gerekmektedir. Yükseköğretim kurumları, Anadolu Güzel
Sanatlar Liselerinde konserler, konferanslar, söyleĢiler gibi tanıtıcı etkinliklere
olabildiğince önem vermeli, öğretmenleri ve öğrencileri eğitimini verdikleri
yükseköğretim programı konusunda bilgilendirmelidirler.
AraĢtırmanın Amacı
AraĢtırma; AGSL‘leri Müzik Bölümü öğrencilerinin alanlarıyla ilgili yükseköğretim
kurumu tercihlerini olumlu ve olumsuz yönde etkileyen yükseköğretim kurumlarından
kaynaklı faktörleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin bakıĢ açısından inceleyerek ortaya
çıkartmayı, öğrencileri araĢtırma sonunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda daha bilinçli
ve sağlıklı tercihler yapmaları konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
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AraĢtırmanın Önemi
Yapılan araĢtırma, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yükseköğretim kurumu tercihlerini daha
bilinçli ve doğru yapmalarını etkileyen öğrenci beklentilerini, Yükseköğretim
kurumlarından kaynaklı olumlu olumsuz faktörleri ortaya çıkartacak, olumsuz etkenlerin
iyileĢtirilmesi için çözüm önerileri getirecek, olumlu etkenlerin de desteklenmesine ve
geliĢtirilmesine katkıda bulunacak, böylece öğrencilerin sağlıklı tercihler yapmaları
konusunda yol gösterici bir kaynak olacaktır.
Sayıltılar
AraĢtırmada, örneklem kapsamındaki öğretmen ve öğrencilerin, anketlerdeki sorulara
verdikleri yanıtlar var olan durumu yansıtmaktadır.
AraĢtırma kapsamındaki örneklem gurubunun kendi evrenini temsil ettiği
varsayılmıĢtır.
Ölçme araçlarının ölçülmek istenilen konuyla ilgili güvenilir veriler sağlayacağı
varsayılmıĢtır.
Sınırlılıklar
AraĢtırma Ege Bölgesi içinde yer alan Ġzmir IĢılay Saygın AGSL, Denizli Hakkı
Dereköylü AGSL ve Muğla AGSL ile sınırlıdır.
AraĢtırmada, AGSL müzik bölümü Hazırlık, 9,10,11. sınıf öğrencilerinin ve görev
yapan müzik öğretmenlerinin konuyla ilgili görüĢleri dikkate alınmıĢtır.
YÖNTEM
AraĢtırma Modeli
AraĢtırma, genel tarama modeline göre yapılmıĢtır. Bu model durumu var olduğu gibi
betimlemeyi amaçlayan araĢtırma yaklaĢımıdır. ―Genel tarama modelleri, çok sayıda
elemandan oluĢan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile,
evrenin tümü yada ondan alınacak bir grup örnek yada örneklem üzerinde yapılan tarama
düzenlemeleridir‖ (Karasar, 2002:79).
AraĢtırma ile ilgili veriler, araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen öğretmen ve öğrenci
anketleri ile toplanmıĢtır. Bu anketlerin geçerlilik-güvenirlik çalıĢmaları; KemalpaĢa
Ümran Baradan AGSL, Balıkesir Kadriye Kemal Gürel AGSL ve Aydın Yüksel
Yalova AGSL‘de yapılmıĢtır.
Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın evrenini, Türkiye‘de Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı Ortaöğretim
GenelMüdürlüğü bünyesindeki 54 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi oluĢturmaktadır.
AraĢtırmanın örneklemini, 2006-2007 öğretim yılında Ġzmir IĢılay Saygın AGSL, Denizli
Hakkı Dereköylü AGSL ve Muğla AGSL‘ de Hazırlık, 9, 10,11. sınıflarda öğrenim gören
273 öğrenci ve bu okullarda görev alan 38 öğretmen oluĢturmuĢtur.
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BULGULAR VE YORUM
AGSL Öğrencilerinin Tercihlerinde Etkili Olan Kurumsal Özellikler
Tablo 1: Öğrencilerin Anketin 1. Bölümünde Bulunan ―Alanımla Ġlgili Yüksek Öğretim
Kurumu Tercihimi Yaparken, Seçeceğim Kurumla Ġlgili Bilmem Gereken En
Önemli Özellik; ‖ BaĢlıklı Soruya Verdikleri Yanıtların Yüzdelik Dağılımları
Seçenekler

f

%

Öğretmen kadrosu

30

12,1

Eğitimin kalitesi

200

81,0

Okulun tanınmıĢlığı

2

,8

Okulun sosyal ortamı

15

6,1

Toplam

247

100

Tablo 1‘de öğrencilerin ―Alanımla Ġlgili Yüksek Öğretim Kurumu Tercihimi
Yaparken, Seçeceğim Kurumla Ġlgili Bilmem Gereken En Önemli Özellik; ‖ baĢlıklı
soruya verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımları önem sırasına göre incelendiğinde;
öğrencilerin %81‘i eğitimin kalitesi, %12,1‘i öğretmen kadrosu, % 6,1‘i okulun sosyal
ortamı ve son olarak %,8‘i okulun tanınmıĢlığı seçeneklerini iĢaretlemiĢlerdir. Bu
dağılımlara göre; öğrencilerin büyük bir bölümünün alanlarıyla ilgili yükseköğretim
kurumu tercihlerini yaparlarken, seçeceği kurumun eğitim kalitesini ön planda tuttukları
görülmektedir.
Tablo 2: Öğretmenlerin Anketin 1. Bölümünde Bulunan ―Öğrencilerimin Alanlarıyla
Ġlgili Yüksek Öğretim Kurumu Tercihlerini Yaparken, Seçecekleri Kurumla Ġlgili
Bilmeleri Gereken En Önemli Özellik; ‖ BaĢlıklı Soruya Verdikleri Yanıtların Yüzdelik
Dağılımları
Seçenekler

f

%

Öğretmen kadrosu

8

25,0

Eğitimin kalitesi

24

75,0

Okulun tanınmıĢlığı

0

0

Okulun sosyal ortamı

0

0

Toplam

32

100
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Tablo 2‘de Öğretmenlerin ―Öğrencilerimin Alanlarıyla Ġlgili Yüksek Öğretim
Kurumu Tercihlerini Yaparken, Seçecekleri Kurumla Ġlgili Bilmeleri Gereken En
Önemli Özellik; ‖ baĢlıklı soruya verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımlarına önem
sırasına göre bakıldığında; öğretmenlerin %75‘i eğitimin kalitesi, %25‘i öğretmen
kadrosu seçeneklerini iĢaretlemiĢlerdir. Okulun tanınmıĢlığı ve okulun sosyal ortamı
seçeneklerini hiçbir öğretmen iĢaretlememiĢtir.
Bu dağılımlar sonucunda; öğretmenlerin büyük çoğunluğunun öğrencilerinin alanlarıyla
ilgili yükseköğretim kurumu tercihlerini yaparlarken seçecekleri kurumla ilgili bilmeleri
gereken en önemli özelliğin eğitim kalitesi olması gerektiği düĢüncesinde oldukları, bir
kısmının ise öğretmen kadrosunun öğrenciler tarafından bilinmesi gereken en önemli
özellik olması gerektiği görüĢünde oldukları görülmektedir.
AGSL Öğrencilerinin Tercihlerini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler
Tablo 3: Öğrencilerin Anketin 1. Bölümünde Bulunan ―Alanımla Ġlgili Bir
Yükseköğretim Kurumu Tercihimi Olumsuz Yönde Etkileyen En Önemli Faktör; ‖
BaĢlıklı Soruya Verdikleri Yanıtların Yüzdelik Dağılımları
Seçenekler

f

%

Okula alınacak öğrenci sayısının azlığı

67

27,1

GiriĢ sınavının zor olması

74

30,0

Okuldaki eğitimin zorluğu

27

10,9

Sınava giren öğrenci sayısının çokluğu

79

32,0

Toplam

247

100

Tablo 3‘de öğrencilerin ―Alanımla Ġlgili Bir Yükseköğretim Kurumu Tercihimi
Olumsuz Yönde Etkileyen En Önemli Faktör; ‖ baĢlıklı soruya verdikleri yanıtların
yüzdelik dağılımları önem sırasına göre incelendiğinde; öğrencilerin %32‘si sınava giren
öğrenci sayısının çokluğu, %30‘u giriĢ sınavının zor olması, %27,1‘i okula alınacak
öğrenci sayısının azlığı ve son olarak %10,9‘u okuldaki eğitimin zorluğu seçeneklerini
iĢaretlemiĢlerdir.
Bu dağılımlara bakıldığında; öğrencilerin üç yanıt üzerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir.
Öğrencilerin bir bölümü alanlarıyla ilgili yükseköğretim kurumu tercihlerini olumsuz
yönde etkileyen en önemli faktör olarak, sınava giren öğrenci sayısının çokluğunu, bir
bölümü giriĢ sınavının zor olmasını, diğer bir bölümü de okula alınacak öğrenci sayısının
az olmasını belirtmiĢtir.
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Tablo 4: Öğretmenlerin Anketin 1. Bölümünde Bulunan ―Öğrencilerimin Alanlarıyla
Ġlgili Bir Yükseköğretim Kurumu Tercihlerini Olumsuz Yönde Etkileyen En Önemli
Faktör; ‖ BaĢlıklı Soruya Verdikleri Yanıtların Yüzdelik Dağılımları
Öğrencilerimin alanlarıyla ilgili bir
yükseköğretim
kurumu
tercihlerini
olumsuz yönde etkileyen en önemli faktör;

f

%

Okula alınacak öğrenci sayısının azlığı

15

46,9

GiriĢ sınavının zor olması

7

21,9

Okuldaki eğitimin zorluğu

1

3,1

Sınava giren öğrenci sayısının çokluğu

9

28,1

Toplam

32

100

Tablo 4‘de öğretmenlerin ―Öğrencilerimin Alanlarıyla Ġlgili Bir Yükseköğretim
Kurumu Tercihlerini Olumsuz Yönde Etkileyen En Önemli Faktör; ‖ baĢlıklı soruya
verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımları önem sırasına göre incelendiğinde;
öğretmenlerin %46,9‘u okula alınacak öğrenci sayısının azlığı, %28,1‘i sınava giren
öğrenci sayısının çokluğu, %21,9‘u giriĢ sınavının zor olması ve son olarak %3,1‘i
okuldaki eğitimin zorluğu seçeneklerini iĢaretlemiĢlerdir.
Bu dağılımlar sonucunda; öğretmenlerin önemli bir bölümünün öğrencilerinin alanlarıyla
ilgili yükseköğretim kurumu tercihlerini olumsuz yönde etkileyen en önemli faktör olarak,
okula alınacak öğrenci sayısının azlığını gördükleri saptanmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin
soruya verdikleri yanıtların dağılımında göze çarpan iki madde daha bulunmaktadır.
Öğretmenlerin bir kısmı sınava giren öğrenci sayısının çokluğunu öğrencilerin
yükseköğretim kurumu tercihlerinde olumsuz anlamda etkili en önemli faktör olarak
görürken, bir diğer kısmı ise giriĢ sınavının zor olmasını en önemli etken olarak
görmektedir. Her iki tabloda da okuldaki eğitimin zorluğu seçeneği en düĢük yüzdelik
dilimde görülmektedir.
AGSL Öğrencilerinin Tercihlerinde Yükseköğretim
Eğitim Ġmkanlarının Önemi

Kurumlarının Lisans Üstü

Tablo 5‘de Öğrencilerin ―Alanımla Ġlgili Yükseköğretim Kurumunun, Mezuniyetten
Sonraki Lisans Üstü Eğitim Ġmkanları Benim Ġçin Önemli Bir Tercih Nedeni
Değildir‖ baĢlıklı soruya verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımlarına önem sırasına göre
bakıldığında; öğrencilerin %38,9‘u katılmıyorum, %32‘si kararsızım, %16,2‘si kesinlikle
katılmıyorum, %9,7‘si katılıyorum ve son olarak %3,2‘si kesinlikle katılıyorum
seçeneklerini iĢaretlemiĢlerdir.
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Tablo 5: Öğrencilerin Anketin 2. Bölümünde Bulunan ―Alanımla Ġlgili Yükseköğretim
Kurumunun, Mezuniyetten Sonraki Lisans Üstü Eğitim Ġmkanları Benim Ġçin
Önemli Bir Tercih Nedeni Değildir‖ BaĢlıklı Soruya Verdikleri Yanıtların Yüzdelik
Dağılımları
Seçenekler
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam

f

%

40

16,2

96

38,9

79

32,0

24

9,7

8

3,2

247

100

Bu dağılımlar sonucunda ağırlıklı olarak; öğrencilerin önemli bir bölümünün alanlarıyla
ilgili yükseköğretim kurumu tercihlerinde seçecekleri kurumun lisans üstü eğitim
imkanlarına önem verdikleri, bir kısmının ise bu konuda kararsız kaldıkları
gözlemlenmektedir.
Tablo 6: Öğretmenlerin Anketin 2. Bölümünde Bulunan ―Öğrencilerimi
Yönlendirirken, Alanlarıyla Ġlgili Yükseköğretim Kurumunun Mezuniyetten
Sonraki Lisans Üstü Eğitim Ġmkanları Benim Ġçin Önemli Bir Tercih Nedeni
Değildir‖ BaĢlıklı Soruya Verdikleri Yanıtların Yüzdelik Dağılımları

Seçenekler
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam

f

%

7

21,9

13

40,6

2

6,3

9

28,1

1

3,1

32

100
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Tablo 6‘da öğretmenlerin ―Öğrencilerimi Yönlendirirken, Alanlarıyla Ġlgili
Yükseköğretim Kurumunun Mezuniyetten Sonraki Lisans Üstü Eğitim Ġmkanları
Benim Ġçin Önemli Bir Tercih Nedeni Değildir‖ baĢlıklı soruya verdikleri yanıtların
yüzdelik dağılımları önem sırasına göre incelendiğinde; öğretmenlerin %40,6‘sı
katılmıyorum, %28,1‘i katılıyorum, %21,9‘u kesinlikle katılmıyorum, %6,3‘ü kararsızım
ve son olarak %3,1‘i kesinlikle katılıyorum seçeneklerini iĢaretlemiĢlerdir.
Bu dağılımlara bakıldığında ağırlıklı olarak; öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun
öğrencilerini alanlarıyla ilgili bir yükseköğretim kurumuna yönlendirirken, kurumun
lisans üstü eğitim imkanlarını önemli bir tercih nedeni olarak gördükleri sonucuna
ulaĢılmaktadır.
AGSL Öğrencilerinin Tercihlerinde Yükseköğretim Kurumu Mezunlarının ĠĢ
Bulabilme Ġmkanlarının Önemi
Tablo 7: Öğrencilerin Anketin 2. Bölümünde Bulunan ―Alanımla Ġlgili Yükseköğretim
Kurumunun, Mezuniyet Sonrası ĠĢ Olanakları Benim Ġçin Önemli Bir Tercih
Nedenidir‖ BaĢlıklı Soruya Verdikleri Yanıtların Yüzdelik Dağılımları

Seçenekler
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam

f

%

6

2,4

8

3,2

25

10,1

110

44,5

98

39,7

247

100

Tablo 7‘de öğrencilerin ―Alanımla Ġlgili Yükseköğretim Kurumunun, Mezuniyet
Sonrası ĠĢ Olanakları Benim Ġçin Önemli Bir Tercih Nedenidir‖ baĢlıklı soruya
verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımları önem sırasına göre incelendiğinde; öğrencilerin
%44,5‘i katılıyorum, %39,7‘si kesinlikle katılıyorum, %10,1‘i kararsızım, %3,2‘si
katılmıyorum ve son olarak %2,4‘ü kesinlikle katılmıyorum seçeneklerini
iĢaretlemiĢlerdir.
Bu dağılımlara bakıldığında; öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun alanlarıyla ilgili
yükseköğretim kurumu tercihlerinde, seçecekleri kurumun mezuniyet sonrası iĢ
olanaklarını önemli bir tercih nedeni olarak gördükleri sonucuna ulaĢılmaktadır.
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Tablo 8: Öğretmenlerin Anketin 2. Bölümünde Bulunan ―Öğrencilerimi
Yönlendirirken, Alanlarıyla Ġlgili Yükseköğretim Kurumunun Mezuniyet Sonrası ĠĢ
Olanakları Benim Ġçin Önemli Bir Tercih Nedenidir‖ BaĢlıklı Soruya Verdikleri
Yanıtların Yüzdelik Dağılımları
Seçenekler
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam

f

%

0

0

2

6,3

3

9,4

12

37,5

15

46,9

32

100

Tablo 8‘de öğretmenlerin ―Öğrencilerimi Yönlendirirken, Alanlarıyla Ġlgili
Yükseköğretim Kurumunun Mezuniyet Sonrası ĠĢ Olanakları Benim Ġçin Önemli
Bir Tercih Nedenidir‖ baĢlıklı soruya verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımlarına önem
sırasına göre bakıldığında; öğretmenlerin %46,9‘u kesinlikle katılıyorum, %37,5‘i
katılıyorum, %9,4‘ü kararsızım, %6,3‘ü katılmıyorum seçeneklerini iĢaretlemiĢlerdir.
Kesinlikle katılmıyorum seçeneği hiçbir öğretmen tarafından iĢaretlenmemiĢtir.
Bu dağılımlar sonucunda; öğretmenlerin çok büyük bir bölümünün, öğrencilerini
alanlarıyla ilgili bir yükseköğretim kurumuna yönlendirirken, kurumun mezuniyet sonrası
iĢ olanaklarını önemli bir tercih nedeni olarak gördükleri anlaĢılmaktadır.
Ülkemizde müzik eğitimi veren yükseköğretim programının mezuniyet sonrası iĢ
olanakları birbirinden farklıdır. Günümüzde ne kadar kadrolar konusunda kısıtlama
yapılsa da, müzik öğretmenliği mesleğinin devlet ve özel eğitim sektöründeki kadrolarda
çalıĢabilmek için, diğer müzikle ilgili mesleklere göre bireylere daha çok imkan sağladığı
da bir gerçektir.
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinde görev yapan öğretmenler ve okuyan
öğrenciler, müzik öğretmenliğini müzikle ilgili diğer mesleklere göre daha garantili, gerek
özel sektör gerek devlet kurumlarında iĢ bulma Ģansının daha yüksek olduğu bir meslek
olarak görmekte ve bu okullarımızdan mezun olan öğrenciler yükseköğretim programının
bu özelliğini de dikkate alarak tercihlerini Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi
ABD‘larından yana yapabilmektedirler.
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Mezun Olduğumda Tercih Etmeyi DüĢündüğüm
Yükseköğretim Programı

f

%

Eğitim Fakültesi

123

49,8

85

34,4

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Böl.

34

13,8

Diğer ( Sahne Sanatları, Alan DıĢı vb..)

5

2,0

Toplam

247

100

Konservatuar

Müzik Öğr. ABD.
Lisans

G.S.F

Müzik ve Sahne San.
Fak. Lisans

Yurt DıĢı

Alan DıĢı

YerleĢemeyen

TOPLAM

Gen. Topl.

453

1

11

43

3

25

136

672

%

%67,41

%0,14

%1,64

%6,40

%0,45

%3,72

%20,24

%100

Konser.

Genel Toplam

KÖSE (2006:334). ― Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Öğrenci Kaynağı Olarak Anadolu
Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri ‖ adlı araĢtırmasında, bu okullardan mezun olan
öğrencilerin yükseköğretime yerleĢme durumlarını Ģöyle bir tabloyla göstermektedir:

Görüldüğü gibi bu liselerin müzik bölümlerinden mezun olan öğrencilerin büyük bir
çoğunluğu, Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi ABD‘larına yerleĢmektedirler. Buradan
da anlaĢılacağı gibi, bu okullar mesleksel anlamda hazırlık okullarıdır. Ne kadar bu
liselerin amaçları içinde açıkça belirtilmese de, mevcut Ģartların getirileri doğrultusunda
en temel görevleri Müzik Eğitimi ABD‘larına kaynak oluĢturmaktır. Hem alan hem de
kültürel boyutta donanımlı birer müzik öğretmeni olmaya aday bu öğrenciler, Müzik
Eğitimi ABD‘larına ağırlıklı olarak bu kurumlardan yetiĢmektedir ve yetiĢmeye devam
edecektir.
―Devlet Konservatuarlarının ortaöğretim kısımlarında yapılmakta olan öğretim,
yükseköğretim düzeyindeki müzik bilimleri (müzikoloji) programlarına nitelikli aday
öğrenci hazırlamada özellikle bilimsel – akademik yönden pek yeterli olmamaktadır.
Ancak Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri bu tür nitelikli aday öğrenci
hazırlamak için uygun bir yapıya sahip bulunmaktadır‖ (Say,1996:128).
Buradan da anlaĢılacağı üzere, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri, Müzik
Eğitimi Anabilim Dallarına öğrenci kaynağının yanında, Güzel Sanatlar Fakültelerinin
Müzik Bilimleri ve Konservatuarların Müzikoloji Bölümleri için de önemli bir kaynak
oluĢturmaktadır.
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Bozkaya (2006), AGSL‘leri mezunlarının müzik öğretmenliği programı kontenjanları
içindeki yerlerini ele aldığı araĢtırmasında, bu programa sahip 22 üniversitedeki son üç
yılın kontenjanlarını değerlendirmiĢ, AGSL öğrencilerinin giriĢ yıllarına göre mezun
oldukları okullar belirlenmiĢ, böylece öğrencilerin Müzik Eğitimi Anabilim Dalları
tercihleri ortaya konulmuĢtur.
AraĢtırmanın sonucunda; 2003,2004,2005 yıllarının ortalamasına göre AGSL‘lileĢme
oranının en fazla olduğu Müzik Eğitimi ABD‘ları, % 93,95‘le Gazi Üniversitesi Gazi Eğt.
Fak., %84,16 ile Uludağ Üniversitesi Eğt. Fak. ve %82,14‘le Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğt. Fak. olarak belirlenmiĢ, müzik öğretmenliği programlarının ağırlıklı olarak
önce kendi illerinde bulunan AGSL öğrencilerini aldıkları, giderek komĢu iller, çevre iller
ve Türkiye genelinden gelen öğrenciler ile beslendikleri görülmüĢtür.
SONUÇLAR
AraĢtırmada elde edilen veriler ıĢığında;
AGSL öğrencilerinin ve öğretmenlerinin yükseköğretim kurumu tercihlerinde etkili
olan en önemli kurumsal beklentinin, kurumun eğitim kalitesi olduğu,
GiriĢ yetenek sınavının zor olmasının ve kurumda sınavına giren öğrenci sayısının çok
olmasının, AGSL öğrencilerinin yükseköğretim kurumu tercihlerinde olumsuz yönde
etkili olan en önemli iki olumsuz faktör olduğu,
Kurumun yetenek sınavı sonrasındaki kesin kayıt kontenjanının kısıtlılığının, AGSL
öğretmenlerinin yükseköğretim kurumu tercihlerini olumsuz yönde etkileyen en önemli
olumsuz faktör olduğu,
Yükseköğretim kurumlarının lisans üstü eğitim imkanlarının, AGSL öğretmen ve
öğrenci tercihlerinde önemli ölçüde belirleyici olduğu,
Yükseköğretim kurumunun mezuniyet sonrası iĢ bulabilme olanaklarının, AGSL
öğrenci tercihlerinde önemli ölçüde belirleyici olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
ÖNERĠLER
AGSL öğretmenlerinin ve öğrencilerinin eğitim kalitesine verdikleri önem göz önüne
alındığında, tercihlerde önemli bir yere sahip olmak isteyen yükseköğretim kurumlarının
eğitim kalitelerine çok önem vermeleri, bu kaliteyi düĢürecek olumsuz tüm faktörleri
ortadan kaldırmaları ve daima bu kaliteyi geliĢtirme çabası içinde olmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim kurumları, lisans üstü eğitim konusunda öğrencilerini olabildiğince
desteklemeli , bu konuda gerekli tüm Ģartları öğrencilerine sağlayabilmek için gayret
göstermelidir.
Yüksek öğretim kurumu tercihlerinde mezuniyet sonrası iĢ bulabilmenin, öğretmen ve
öğrenciler için hayati bir önem taĢıdığını açık Ģekilde görülmektedir. AGSL öğrencileri
ve öğretmenleri tarafından daha fazla tercih edilmek için, ülkemizdeki yükseköğretim
kurumlarının bu gerçeği göz önüne alarak, eğitimini verdikleri programla ilgili iĢ
istihdamını arttırma ve mezunlarının eğitimini aldıkları alanla ilgili kadrolara daha rahat
yerleĢmelerini sağlayacak projeler geliĢtirme konusunda aktif olmaları gerekmektedir.
―Öğrencilerinizin, Alanlarıyla Ġlgili Yükseköğretim Kurumları Tercihlerini Daha
Sağlıklı Yapabilmeleri Ġçin Önerilerinizi Kısaca Yazar mısınız?” baĢlıklı soruya
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verdikleri yanıtlar doğrultusunda, AGSL‘lerinde görev yapan müzik öğretmenleri
tarafından öğrencilerin daha sağlıklı tercihler yapabilmeleri için Ģu öneriler getirilmiĢtir:
Öğrenciler kendilerini hem müziksel hem de kiĢisel yönden çok iyi tanımalı ve neyi
ne kadar istediklerinin farkında olmalıdırlar. Böylelikle tercih edecekleri kurumlarla ilgili
beklentileri Ģekillenebilir ve kurumun beklentilerini ne düzeyde karĢılayabileceği
konusunda fikir yürütebilirler.
Kendilerini enstrüman konusunda geliĢtirmek isteyen öğrenciler, tercih etmeyi
düĢündükleri kurumda çaldıkları enstrümana verilen önemi araĢtırmalı ve bu enstrümanla
ilgili eğitim veren öğretmenler hakkında bilgi edinmeye çalıĢmalıdırlar.
Öğrencilerinin tercihleri konusunda öğretmenlerin birkaç üniversiteden yana taraflı
bakıĢ sergilememesi gerekmektedir.
Üniversitelerin müzik eğitimi veren bölümlerinin akademik kadroları ile ilgili
bilgilere, kurumun internet sayfasında ve tanıtım kitapçıklarında daha çok yer
verilmelidir.
Öğrencilerin tercih edecekleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu kentin sosyoekonomik yapısını göz önüne almaları gerekmektedir.
Öğrenciler tercih edecekleri yükseköğretim kurumundaki akademik personelin
pedagojik eğitim sürecinden geçip geçmediklerini araĢtırmalıdırlar.
Müzik eğitimi veren yükseköğretim kurumları sıklıkla, AGSL‘lerinde tanıtım amaçlı
konser, panel gibi etkinlikler düzenlemelidirler.
Öğrenciler tercih etmeyi düĢündükleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu kentin
kültür ve sanat ortamını araĢtırmalı, bu kentlerde gerekli hallerde ihtiyaç duyabilecekleri
yardımcı kaynak ve kiĢilere ulaĢma konusunda problemler yaĢayıp yaĢamayacakları
hakkında bilgi edinmelidirler.
Öğrenciler alanlarıyla ilgili yükseköğretim kurumu tercihlerinde, lisans üstü eğitim
olanaklarının daha fazla olduğu kurumları seçmelidirler. Çünkü her yükseköğretim
kurumu baĢarılı öğrencilerine aynı oranda sahip çıkmamaktadır.
KAYNAKLAR
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TOPLUMSAL MÜZĠK BELLEĞĠ, MÜZĠKSEL KĠMLĠK ve TÜMDENGELĠMCĠ
ÖĞRETĠM YAKLAġIMI
Gürsel YURTSEVEN, Yıldız Teknik Üniversitesi
Hızla küreselleĢen dünyada bu yönelimin etkilerinin en fazla hissedildiği alanlardan
birinin kültür olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın en uzak köĢelerindeki kültürel
olaylardan haberdar olmak aynı zamanda onlardan kısmen de olsa etkilenme sonucunu
doğurmaktadır. Müzik ise gerek kültürel boyutuyla gerek teknoloji boyutuyla gerekse
eğitim boyutuyla küreselleĢmeden çokça pay almaktadır. Sesli ve görüntülü medya ise
onsuz var olamayacak kadar müzikle iç içedir. Evlerimizdeki televizyonlar bize sesligörüntülü medyayı günün her saatinde ve sonsuz bir çeĢitlilikte sunmaktadır. Yüzyüze
geldiğimiz bu ses ortamları müziksel-kültürel kimliğimizi Ģekillendiren egemen unsurlar
gibidirler. Çok sayıdaki farklı unsurlarla karĢı karĢıya kalmak toplumsal ve müziksel
belleğimiz üzerindeki Ģekillendirme biçimini belirlemektedir. Medyanın bu kadar geniĢ
olmadığı zamanlarda çok daha az unsurla ama daha sıklıkla yüzyüze geldiğimiz için
bunlar belleğimizde çok daha kalıcı bir yer tutuyordu. Sınırlı sayıda plak ya da kaseti
defalarca dinlemek durumundaydık. ġimdi o kadar farklı ve çok sayıda unsurla karĢı
karĢıya kalıyoruz ki bunların belleğimizde kalıcı bir yer tutabilmesi gittikçe güçleĢiyor.
Bazen bir müziği sadece bir kez duyabiliyoruz ve onunla ikinci kez karĢılaĢma Ģansımız
olmayabiliyor. Bu durum müzik belleğimizin de yeni medya elinde Ģekillenmesinin bir
örneğini oluĢturmaktadır. DeğiĢimin ortaya çıkardığı bu durum örgün eğitimin, yani
okuldaki müzik eğitiminin önemini bir kat daha arttırıyor. Formal eğitim olarak da
adlandırılan okul eğitimi bir sürekliliği, düzenliliği, tekrarlılığı sürecin bir parçası haline
getirmektedir. Bizi ortak bir kültürün bileĢenleri haline getiren bir yapıdır okul. Aynı
toplumun bireyleri olarak ortak bir müzik belleğine, ya da ortak bir Ģarkı dağarcığına
sahip olabilmemiz neredeyse tümüyle okul müzik eğitiminden geçiyor.
Bu metnin yazarını bu konu üzerinde düĢünmeye götüren geçen yıl yayınlamıĢ olduğu
Melodika Çalmaya Başlıyorum isimli kitaptı. Kitap enstrüman hakkında kısaca bilgi
verdikten sonra bir öğretim düzeni içinde sıralanmıĢ parçalardan oluĢmaktaydı. Bu
parçaları seçerken mümkün olduğunca çok bilinen Ģeyler olmasına özen göstermek
gerekiyordu. Bellekte kalıcı hale gelmiĢ ezgilerin öğrenimi daima daha kolaydır. Fakat
gerçekte kitabın kullanıcılarının çeĢitliliği gözönünde bulundurulduğunda en çok bilinen
parçaların neler olabileceği sorusu da karmaĢıklaĢıyordu. En çok bilinen parçaları arama
ihtiyacı çok basit birkaç gerçekliğe dayanıyor. Bunlardan biri meĢhur özdeyiĢte olduğu
gibi "insan bilmediği Ģeyin düĢmanıdır". Gerçekten de iyi bildiğimiz ve tanıdığımız bir
insanla karĢılaĢtığımız zamanki sevincimizi düĢünelim... Tadını çok iyi bildiğimiz bir
yemeğin tam da aynı tadın tutturulmuĢ olarak servis yapıldığını düĢünelim ve
memnuniyetimizi hayal edelim. Çok iyi bildiğimiz bir ezgiyle karĢılaĢtığındaki
memnuniyetimiz de böyledir. Tadını bilmediğimiz bir yemeği yüzümüzü buruĢturarak,
zorla yemeye çabalarken diğerini afiyetle yeriz.
Burada bir ĢaĢkınlığımı da vurgulamamda yarar var: öğrencilik yıllarımdan itibaren yeni
karĢılaĢtığım bu tür kitapları incelerken birçoğunda aynı parçaları görür ve neden hep
aynılarının kullanıldığına hem ĢaĢırır hem eleĢtirirdim. Kitabım yayınlandıktan sonra ona
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yabancı gözüyle baktığımda aynı noktaya düĢmüĢ olduğumu gördüm. Galiba hepimizi
aynı yere götüren bir gerçeklikten sözededilebilir. Bu gerçeklik bir ortak bellek arayıĢıdır.
Bu ortak belleğin etrafında bir bağ oluĢturma beklentisidir.
Tümevarım, tümdengelim
Tümevarım ve tümdengelimi biliĢsel süreçlerde iki farklı zihinsel davranıĢ olarak
alabiliriz. Biri özelden genele diğeri ise genelden özele doğru iki farklı akıl yürütme Ģekli
olarak tanımlanabilir. Müziğin öğretiminde de zaman zaman bu iki hareket tarzından
bazen birine bazen de her ikisine birden baĢvurmaktayız. Bu metinde öğretim
deneyimlerim sırasında karĢılaĢtığım örneklerden yola çıkarak iki farklı yaklaĢım türüne
vurgu yapmak istiyorum. Bu iki yaklaĢımı birbirinden ayıran en önemli notktalar bizi
bellek konusuna götürüyor. Belleğimiz ise bir bakıma kimlik kartımız gibidir.
Belleğimizde depolanmıĢ olan müzikler müzik kimliğimizin kodlarını oluĢturmaktadırlar.
Sözünü ettiğim bu iki tarz öğretim yaklaĢımından biri olan tümdengelimci yaklaĢımda
öğretim konusu olan bilgi ya da verilerin bellekte depolanmıĢ olması gerekmektedir. Yani
bir anlamda oluĢmuĢ bir kimlik sözkonusudur. Bu oluĢum tümdengelimci öğretim için bir
önkoĢuldur. Sadece müzik öğretimi için değil tüm öğretim alanları için bellek yaĢamsal
bir önem taĢır. Öğretim açısından belleği tümdengelimci yaklaĢımla bağlantılı olarak bir
kitaba benzetebiliriz. Fakat bu kitap tüm sayfaları ezbere bildiğimiz ve hafızamızda
kayıtlı olan bir kitaptır. Çantamızda taĢıdığımız bir kitap değildir. Sayfaları her an açık
duran ve göz önünde olan bir kitap. Tümü görünür durumdadır. Örneğin "23. sayfadaki
parça" denildiği zaman sayfa çevirmemiz gerekmiyor. Çünkü o sayfa açık bir sayfadır
diğer sayfalar gibi. Oysa diğer yaklaĢımda önce o sayfaya gitmek ve tüm metni baĢtan
sona okumak gerekiyor ki tam bir fikir edinilebilsin.
Özetle söylemek gerekirse tümdengelimci yaklaĢım kayıtlı bellek verilerini gerektiriyor.
Bu metinde sözünü ettiğimiz bu belleği sadece bireysel boyutta değil özellikle toplumsal
boyutta ele alıyoruz. Yani bir toplumun bireylerinin ortak belleğinden sözediyoruz. Bir
toplumda ortak olarak bilinen müzikler bu toplumun ortak müzik belleğinin bir bölümünü
oluĢturur. Bunlar ne kadar geniĢse ve ortaklıklar ne kadar fazlaysa tümdengelimci
öğretimde o kadar avantajımız var demektir. Bellekteki bu verilerle bağlantılı olarak
oluĢan kültürel hareketliliğin tümünü toplumsal müzik belleği olarak alıyorum.
Toplumun ortak müzik belleği ve Cumhuriyet
Cumhriyet'in kuruluĢuyla birlikte müzikte yapılanma, yenileĢme, batılılaĢma ya da diğer
bir terimle söylersek "musiki ınkılabı" gerçekleĢtirilmeye çalıĢıldı. GerçekleĢtirilmek
istenilen bir değiĢim projesiydi. Bu değiĢim projesinin çerçevesi anadolu ezgilerine dayalı
ve batı tekniği ve çalgılarının kullanıldığı yeni bir müzik yaratılmasıydı. Ortada yapılması
gereken büyük bir iĢ vardı fakat doğrusu bu iĢi kimin nasıl ve ne kadar zamanda
yapabileceğine dair çok fazla ümit veren bir durum yoktu. Bu projenin arkasındaki en
önemli gücün Atatürk‘ün kararlılığı olduğunu söylemek mümkün. Özsoy Operası
Atatürk'ün bu kararlılığıyla sembolleĢen müzik olaylarından biri olarak biri olarak ortaya
çıkmıĢ ve müzikte değiĢim düĢüncesinin itici gücü olabilecek bir olay olarak görülmüĢtü.
Nitekim bu operanın hemen ardından Atatürk, Saygun ve Akses'ten Bayönder ve
TaĢbebek isimlerinde birer opera daha yazımalarını ister. Fakat bu operalar sadece bir kez

433

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

temsil edilir ve temsillerinden sonra burada değinmeye çalıĢtığımız ortak müzik belleğine
vurgu yapan bir konuĢma yapmasına neden olur: "Birbuçuk ayda iki opera yazmak
garabetine düĢmeğe lüzum yoktu. Fakat her türk evine yüz Ģarkılık bir Ģarkı kitabı sokmak
ve çocuklarımızı Ģarkı söyler bir hale getirmek daha ilk adımda gereken bir iĢtir. Bu iĢ ki,
hazırlığı bir-iki yılda yapılsa, yüz Ģarkının yetiĢen çocuklara mal edilmesi ayrıca iki yıl
sürer." Birçok konuda isabetli tespitlerini ve uzağı gören fikirlerini bildiğimiz Atatürk‘ün
bu tespiti 1934 yılında yapıyor olması gerçekten ĢaĢırtıcıdır. O‘nun iki yıl gibi bir sürede
bu iĢin baĢarılabileceğini düĢünmüĢ olduğunu anlıyoruz bu cümlelerinden. Bu
konuĢmanın üzerinden 76 yıl geçmiĢken, bugün ilköğretimi bitiren çocuklarımızın ortak
belleğinde yüz Ģarkıyı bir yana bırakalım 10 Ģarkı var mıdır acaba?
Ortak bellek sorunu
Bugünkü müzik eğitim sistemimizde cumhuriyet sonrası giriĢilen yenilenme çabalarının
kuĢkusuz büyük katkıları vardır. Önemli baĢarılar elde edilmiĢtir. Cumhuriyet‘in
kuruluĢundan öncesiyle karĢılaĢtırıldığında önemli kazanımlar olmuĢtur. Bu kazanımların
en önemlisinin bugün tüm ilköğretim ve ortaöğretim okullarımızda öğrencilerin bir müzik
öğretmeniyle haftada bir kez yüzyüze gelebilmesi olduğu söylenebilir. Bu durum
herĢeyden önce nitelikten çok nicelikle bir durumdur. Bardağın dolu yarısında olanı
görmek üzere bakıldığında görülen Ģeydir bu. Nitelik açısından alınacak daha çok
mesafeler vardır. BaĢarılanların yanısıra baĢarılması gerekenleri görmeye daha çok ihtiyaç
vardır. Yani eksiklerimizi görmek ilerleme için büyük önem taĢır. Müzik eğitimimizde
eksik kalan yanlarından biri Cumhuriyetin kuruluĢuyla birlikte öngörülen değiĢime
dayanak olacak ―ortak bir müzik kültürü‖nün yaratılamamıĢ olmasıdır. Bir ülkede anneler
ve çocukların ortak bildiği Ģarkılar olmalı. Bundan daha önemlisi çocukların sadece
annesiyle değil dedesi ve ninesiyle de ortak bir müzik repertuarı olmasıdır. Bu ortak
repertuvar ne kadar güçlü ve geniĢse müzik eğitimimi de o kadar sağlam ve etkili
olabilecektir. Bu ortak bellek konusu sadece müzik kurumlarımızla ilgili bir konu
değildir. Bir baĢka deyiĢle sadece formal eğitimin konusu değildir. Ortak bellek konusu
toplumun tümüyle ilgili bir meseledir. Bu ortak bellek aynı zamanda tümdengelimci
eğitim yaklaĢımlarının da altyapısını oluĢturacak malzemedir, hamurdur. Malzemenin
hazır olması müzik eğitimimizin daha hızlı ve daha etkili olması, daha iyi sonuç alınması
anlamına gelir.
Ortak bellek ulus bilincini pekiĢtiren, sağlamlaĢtıran bir yapıĢtırıcıdır. Cumhuriyetin
kuruluĢuyla birlikte müzikte hızlı bir kurumlaĢma ve aynı zamanda yenileĢme yönelimi
içine girilmiĢti. Fakat özellikle müzik alanında Atatürk‘ün öngördüğü değiĢimi
gerçekleĢtirebilecek bir ekip, iyi yetiĢmiĢ elemanlarımız yoktu. Belki bu yüzden
Cumhuriyet‘in kuruluĢunu izleyen yıllarda diğer bilim ve sanat alanlarında olduğu gibi
müzik alanında da eğitilmek üzere yurt dıĢına gençlerin gönderildiğini görmekteyiz.
Atatürk'ün1 Kasım 1934‘te meclisi açıĢ konuĢmasında yaptığı konuĢmada Ģunları
diyordu: "Bir ulusun yeni değiĢikliğinde ölçü musikide değiĢikliği alabilmesi
kavrayabilmesidir, bugün dinletilmeye yeltenilen musiki yüz ağartıcı değerde olmaktan
uzaktır." Atatürk burada değiĢimin yanısıra ulus kavramına da bir vurgu yapmaktadır.
Müzikteki değiĢim ulus‘un değiĢebilirliğinin ölçüsü olarak alınmaktadır. ―Ulus devlet‖i
oluĢturabilmenin gereği olarak önce ―ulus‖u tanımlamak ve Ģekillendirmek isteniyordu.
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Müziksel kurumlaĢmamızda Cumhuriyet‘le birlikte atılan cesaretli adımlardan ilki, belki
de en önemlisi müzik öğretmeni yetiĢtiren ilk kurumun açılması oldu ki bunun tarihi
hemen hemen Cumhuriyet‘le yaĢıt olan 1924‘tür. Bu yıllarda nüfusumuz 10 milyonun
biraz üstündedir. Nüfus artıĢımız oldukça hızlıdır. OkullaĢma oldukça düĢüktür. MMM1
ise yılda yaklaĢık 10 kadar öğretmen yetiĢtirmektedir. Bu sayılar musikide değiĢikliği
alabilme zorluğunun anlaĢılabilmesi bakımından önem taĢır. Ġlk müzik öğretmenlerinin
yetiĢtiği yıl yaklaĢık bir milyon kiĢiye bir müzik öğretmeni düĢtüğü anlamına gelir bu
sayı. Bugün yetmiĢ milyonu biraz aĢkın olan nüfusumuz için daha yüksek oranlara
ulaĢılmıĢtır. Sadece fakültelerimizin müzik bölümlerinden mezun edilen öğretmenlerin
sayısal artıĢıyla niteliğin yükseltilemeyeceği açıktır.
Müziksel kurumlaĢmamıza dair ikinci önemli olay ise batı ölçütlerinde ilk
konservatuvarımızın kuruluĢudur. Müzik öğretmeni yetiĢtiren ilk kurumun ve ilk
konservatuvarımızın açılıĢları arasında yaklaĢık on yılı biraz aĢkın bir zaman vardır.
1936‘da konservatuvar açılmıĢ fakat onun meyvelerini göremeden, iki yıl sonra Atatürk
ölmüĢü. Yukarıda alıntılanan cümlesiyle müzikte kurumlaĢmayı neredeyse Cumhuriyet‘in
kuruluĢuyla eĢit değerde önemli gördüğünü söyleyebiliriz. Bu cümlede: "bir ulusun yeni
değiĢikliğinde ölçü musikide değiĢikliği alabilmesi kavrayabilmesi". Bu ifade bir yandan
tartıĢmaya açık olsa da tartıĢılmadan net olarak anlattığı bir anlam vardır ki o da
Atatürk'ün müzikteki değiĢime verdiği önemi vurgulayan yanıdır. Yani bir ulusu
değiĢtirmek için en acil olarak değiĢtirilmesi gereken müziğidir ya da bu değiĢimin en
yalın göstergesi müziğindeki değiĢim ise Cumhuriyet‘in kuruluĢundan bu yana ne kadar
değiĢebildik, amaca ne kadar yaklaĢabildik?
Müzikte değiĢim çabaları üzerine konuĢulduğunda sıklıkla gönderme yapılan ve "türk
müziği yasağı" olarak adlandırılan bazı olaylar öne çıkar. Atatürk'ün sağlığında
gerçekleĢen ve müzikte kurumlaĢma sürecinin tartıĢmalı olaylarından biri olarak
Darülelhan‘dan Türk müziği Ģubesinin kaldırılması üzerinde durulur. 1926'daki
Sarayburnu konuĢması bu kategoride konuĢulan olaylardandır. Ġstanbul'daki Sarayburnu
Parkı'nda dinleyicilerinin arasında Atatürk‘ün de bulunduğu bir konser vardır ve konserde
Mısır'lı Ģarkıcı Müniretü'l-Mehdiyye de sahneye çıkar. Ardından Rebâbî Mustafa Bey'in
çalıĢtırdığı Eyüp‘lü gençlere gelir, onların da programlarını tamamlamalarından sonra
Atatürk seslendirilen müziğe iliĢkin sert bir eleĢtiri yapar ve bu konuĢmayı izleyen
günlerde ortalığı birden bir "musiki inkilâbı" tartıĢması kaplar. TartıĢmalar birkaç gün
içerisinde resmiyet kazanır ve zamanın "Maarif Vekâleti Sanayi-i Nefise Encümeni" yani
"Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Komisyonu", resmî belgelerde "alaturka" diye geçen
Tük Müziği'nin eğitiminin yasaklanmasına karar verir. 9 Aralık 1926‘da Milli Eğitim
Bakanlığı Ġstanbul Belediyesine bir yazı göndererek Darülelhanda türk müziği eğitimine
son verildiğini bildirir.
Resmî açıklama, kararı Talim ve Terbiye Heyeti'nin de kabul etmesinden sonra yapılır.
Karara göre biri Ankara'da, diğeri de Ġstanbul'da olmak üzere iki yeni konservatuvar
kurulacak ve bu okullarda sadece Batı Müziği öğretilecektir. Ġstanbul Belediyesi'ne ait
olan "Dârülelhan"ın alaturka kısmı bir "icra heyeti" halini alacak, resmî Ģekilde alaturka
1
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öğretimi yapılmayacak, Dârülelhan'ın bünyesindeki bir komisyon da sadece ilmî
çalıĢmalarda bulunacaktır.
Kararı, 1926'nın 25 Ekim'inde o sırada Ġstanbul Valisi olan Muhittin Üstündağ açıklar.
Haberi, gazeteler de "Alaturka musikiye elveda! Resmî müesseselerde alaturka musiki
ilga edildi, artık bu musikiden tarih derslerinde bahsolunacaktır" gibi baĢlıklarla verirler.
Bu durum 50 sene boyunca, Ġstanbul'da 1976'da bir Türk Müziği Konservatuvarı
açılmasına kadar sürmüĢtür.
Devletin değiĢen müzik tercihleri
Osmanlı imparatorluğundaki manzaraya kısaca bakacak olursak: Her devletin sanatsal
eğilim ve tercihleri vardır ve bunları da çeĢitli biçimlerde ortaya koymaktadır. Osmanlı
Ġmparatorluğu‘nda 1826‘ya kadar bu tercih bugünkü ―makam müzikleri‖ni kapsar.
1926‘dan sonra ise (yani Cumhuriyet‘in kuruluĢundan 100 sene kadar önce) devletin
hamilik ettiği iki müzik vardır. Devlet bir yandan (Hacı Ârif Bey, 1831doğumlu)
Hammâmîzâde Ġsmâil Dede Efendi (1778- 1846) gibi bestecilere kucak açmakta diğer
yandan ise batı müziğini kurumlaĢtırmaya çalıĢmaktadır. Bu amaçla batılı müzik adamı
Giuseppe Donizetti (Donizetti PaĢa) (d. 6 Kasım 1788, Bergamo-Ġtalya, – ö. 12
ġubat 1856, Ġstanbul). 28 sene yani çeyrek asırdan daha uzun bir süre imparatorluğun
hizmetinde kalmıĢ ve tek görevi kendi müzik kültürünün öğretimidir.
Öte yandan imparatorluğun sınırları içinde oldukça farklı etnik unsurlar ve bunların
müzikleri var olmakla birlikte bugünkü Anadolu halk türkülerinin Cumhuriyet‘ten sonra
devlet katında kazandığına benzer bir önemi yoktu. Halk türkülerimizin derlenip kayıt
altına alınması bunların kurumsal olarak öğretimi ya da yayınlanması Cumhuriyet
kurumlaĢmasının belirgin tercihinin bir sonucudur. Atatürk Ziya Gökalp‘in görüĢleriyle
örtüĢür bir mahiyette yeni müziğimiz için halk kaynağını göstermekteydi. Buna karĢın
makam müziğinin güçlü isimlerinden Rauf Yekta Bey 9 Aralık 1926 tarihli Vakit
gazetesinde fasıl (ya da meyhane) müziği denen türün artık son derece yozlaĢıp
bayağılaĢtığını gerçek ulusal müziğimizin klasik türk bestecilerinin eserleri olduğunu
söylüyordu, Anadolu havalarına Batı armonisi katmakla ortaya Cemal ReĢit Rey‘in
eserlerinde görüldüğü gibi ne ulusal türk müziği ne de batı müziğine benzemeyen
―ucubeler‖ çıkacağını ileri sürüyordu. Kullanılan bu ―ucube‖ tanımı bugün de etkilerini
yaĢamakta olduğumuz ötekileĢmenin daha ilk yıllardan itibaren ortaya çıktığını
göstermekteydi. Müzik kurumlaĢmamızdaki Türk ve Batı müziği ayrımlaĢmasının giderek
azalmakta olduğunu büyük bir mutlulukla görmekteyiz fakat bunun tümüyle ortadan
kalkması için henüz zamana ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir. Yeni kurulmakta olan ve
Türk
Musikisi
Konservatuvarlarının
kurumlaĢmasını
model
alan
bazı
konservatuvarlarımızın yapısal modeli benimsemiĢ olmasına rağmen adlandırmada ―Türk
Musikisi Konservatuvarları‖ yerine sadece konservatuvar adı kullanmakta oluĢları
ötekileĢme durumlarının ortadan kalkmakta oluĢuna dair iĢaretlerdir.
Bellek kaybı
Cumhuriyetle birlikte baĢlayan yenilik arayıĢlarının bir bellek kaybına neden olduğu
görüĢü de sıkça dile getirilmektedir. Bu bellek kaybının birkaç yönünden bahsedilebilir.
Bir tanesi geleneksel müziklerle araya mesafe konulmasından dolayı yaĢanan kayıp,
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diğeri halk türkülerinin eğitim öğretim alanında kullanılabilmesinin yeterince erkenden
gerçekleĢtirilememiĢ olması. Batı müziğine doğru yöneliĢ ulusal kültür değerlerimizi arka
plana atmıĢ mıdır sorusuna hayır cevabı vermek zordur. Cumhuriyet sonrasında bir bellek
kaybı yaĢanmıĢ olduğuna dair kaygıları tümüyle yersiz olarak göremeyiz. Yukarıda
değindiğimiz gibi Cumhuriyetin kuruluĢ yıllarındaki iki kaynaktan da yeterince
yararlanılamadı. Bunlar: halk müzikleri, makam müzikleridir.
Anadolu halk ezgilerine dayalı yeni bir müziğin oluĢturulabildiğini ise söyleyebilecek
durumda değiliz. Bunun birçok nedeni vardır. HerĢeyden önce sanatsal yaratı alanı bireyin
özgür alanıdır ve yukarıda değinilen örneklerden tekrar sözedecek olursak; iki ayda
yazılması beklenilen operalar ve bu sürecin yarattığı hayal kırıklığı müziksel dönüĢümün
zorluğunu göstermekteydi. Atatürk‘ün o konuĢmasında değindiği bir çocuk Ģarkıları
repertuvarı oluĢturulabilmesi konusu bugün de müzik eğitiminin önünde büyük bir sorun
olarak durmaktadır.
Bu sorunun çözümü için tüm ilk ve ortaöğretimden sorumlu olan Milli Eğitim
Bakalığı‘nın en önemli ve en üst kurum olduğu açıktır. Uygulama alanının ise özellikle
ilköğretim evresi olmakla birlikte baĢta aile olmak üzere toplumun tümünü kapsayacak
Ģekilde yürütülmesi gerekir.
Özellikle devlet televizyonları bu sürecin bir parçası olmalıdır. Okul müfredatına paralel
bir yayın politikasının eğitimi güçlendireceği kuĢkusuzdur. Örneğin TRT‘nin okul müzik
eğitimi paralelinde ―haftanın Ģarkısı‖ baĢlığı altında her hafta okullarda öğretilmekte olan
Ģarkıları yayınladığını varsayalım. Bunun uzun vadeli bir politika olarak sürdürülmesi
durumunda ortak belleğe büyük katkısı olacaktır.
Müzik öğretmeni yetiĢtiren bölümler arasındaki koordinasyonun daha güçlü tutulması ise
bu yönde sağlanabilecek kazanımları güçlendirecektir. Farklı illerimizdeki fakültelerden
mezun olan öğretmenler aynı kurumda birlikte çalıĢmak durumunda olabiliyorlar. Bunlar
arasında dil, terminoloji ve repertuar birliğinin sağlanabilmesi açısından fakültelerin ortak
bir müzik ve öğretim dili kullanıyor olmaları son derece önem taĢır.
Her ilköğretim okulunda müzik dersleri için bir derslik ve müzik dinletilebilecek
donanımlar olmalıdır. Günümüz teknolojisinin sunduğu olanaklar her türlü ders
materyalini kolaylıkla ulaĢılabilir kılmıĢtır. Milli Eğitim Bakanlığı veri tabanında tüm
müzik öğretmenleri ya da öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği tüm malzeme kolayca
ulaĢılabilir Ģekilde bulundurulmalıdır. Bu malzemeler müzik dersliklerindeki online
bilgisayarla öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulmalıdır. Multimedya sistemlerinin
cep telefonlarıyla ceplerimize kadar girdiği bir dönemde bulunuyoruz ve ders kitaplarının
yerini artık dijital veriler almak üzeredir. GeçmiĢ yıllardaki bir plak edinmenin güçlüğü,
bir kaset ya da cd kopyalamanın güçlüğü yanında bir multimedya dosyasının
çoğaltılmasının iletilmesinin müzik eğitimine sunduğu olanaklar çok iyi
değerlendirilmelidir.
Ġlköğretim çağı öğrencisilerine dinleme ya da söyleme biçiminde ortak bir Ģarkı
repertuvarı kazandırılmalıdır. Ġlköğretimi bitirmiĢ bir öğrencinin bu süre içinde ezgi ve
sözlerinini tanıyabildiği belli sayıda Ģarkı olmalıdır. Basit bir rakamsal bilgi vermek
gerekirse: her ilköğretim öğrencisi bir yıl boyunca 10 ay kadar ders görmektedir. Ayda bir
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Ģarkı öğrenmesi durumunda 10 Ģarkı bir yıl içinde öğrenilmiĢ demektir. 8 yılda 80 Ģarkı
demektir. Yeni Ģarkılar öğrenilirken öncekilerin pekiĢtirilmesi de muhakkak
sağlanmalıdır.
Ġlköğretim okullarında öğretmenin ve öğrencilerin durumlarına göre değiĢkenlik
göstermek üzere farklı çalgıların öğretimi sözkonusudur. Bununla birlikte en yayın olarak
günümüzde blokfülüt öğretimi yapılmaktadır. Öğretilen çalgı hangisi olursa olsun
repertuvar bakımından bir ortaklık sağlanması yukarıda değinilen ―toplumun ortak müzik
belleğinin oluĢturulması‖ amaçları bakımından önem taĢımaktadır.
Bugün ilköğretim okullarımızda bakanlıkça hazırlatılmıĢ olan ders kitapları dağıtılıyor
olmakla birlikte uygulamanın hangi düzeyde standart olarak gerçekleĢebildiği ve bunun
kontrollerinin ne derece sağlıklı yapıldığına dair yeterli verilere sahip değiliz. Bu
kitaplarda verilmesi planlanmıĢ olan temel bilgilerin de alt düzeyininin taviz verilmez bir
düzeyde tutulması ve bu düzeyin her geçen sene azar azar yükseltilmesi sağlanmalıdır.
Ortak bellek, eğitimde en önemli değerlerden biri olan zamanı kazanmamızı
sağlayabilecek bir olanaktır. Ortak bellekteki bilgi bir adres bilgisi gibidir. Eğer bir adresi
biliyorsak oraya en kısa yolu kullanarak en kısa sürede ulaĢırız. Bilmediğimiz bir adrese
gitmeye çalıĢırken yaĢadığımız sıkıntıları düĢünelim. Ortak belleğin oluĢturulması
maalesef bireysel çabalarla gerçekleĢemez. Bu nedenle eğitim örgütünün en tepesinde yer
alan YÖK ve MEB müzik öğretim programları sorununun içinde bu meseleyi akılcı
biçimde yerleĢtirerek alınan mesafeyi her yıl denetlemeli ve yol haritasını gerektikçe
güncellemelidir.
Müzik eğitim kurumlarımızı eğitim ve icra kurumları olarak iki kategoride
değerlendirdiğimizde Eğitim Fakülteleri eğitimcilerin eğitimini konservatuvarlar ise
icracıların eğitimini üstlenmiĢtir. Ortak belleğin oluĢturulması konusunda öncelikli
görevin bu iki kurumdan eğitim fakültelerinde olduğunu düĢünüyorum. Bunun nedenini
zincirleme olarak Ģöyle açıklayabiliriz. Toplumumuzda her bireyin zorunlu eğitim
nedeniyle ilk karĢılaĢtığı müzik öğretmeni Eğitim Fakültelerinden yetiĢtirilmektedir.
Okulla tanıĢan her birey bu tanıĢmanın baĢladığı andan baĢlayarak bir müzik öğretmeniyle
yüz yüze gelmektedir. Devlet eliyle verilen müzik hizmetini sunan bu bireylerin
yetiĢtirilme biçimi ortak belleğin oluĢturulmasında son derece önem taĢımaktadır. Etkili
bir eğitimin sağlanabilmesi açısından bu gereklidir. Bugün fakülteler arasında program
birliği açısından bir eĢgüdüm bulunduğunu biliyoruz. Fakat uygulamalar düzeyinde de
eĢgüdümün sağlanması büyük önem taĢımaktadır. Üniversiter kurumlar arasında geçici
öğretim elemanı değiĢimini sağlayan Farabi programı bu anlamda iyi bir olanak sunabilir.
Her öğretim elemanının en az bir kez bu programla yer değiĢtirmesinin bile büyük bir
yarar sağlayacağını düĢünüyorum. KuĢkusuz bu değiĢim programının birçok zorlukları
var ve herkesin yer değiĢtirmesi mümkün olmayabilir. Böyle durumlar için ―hizmetiçi
eğitim‖ benzeri bir uygulamayla belli merkezlerde kısa süreli çalıĢma kampları
yapılabilir.
Sonuç olarak ortak bir belleğe sahip olan bir ulusun ortak bir duygu birliğine ve ortak bir
ideale de sahip olacağı açıktır. Bu durumun bireyler arasındaki iletiĢim ve uyumu
güçlendirmenin yanısıra müzik eğitimini de güçlendireceği de bir gerçektir.
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ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠNĠN MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYI
ÖĞRENCĠLERE OLAN ETKĠ VE KATKILARININ ĠNCELENMESĠ
Yrd.Doç.SY. H.Yılmaz KÜÇÜKÖNCÜ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Özet
Müzik öğretmenliği ana bilim dalı öğrencileri, lisans programına göre 8. yarıyılda
―Öğretmenlik Uygulaması Dersi‖ni almaktadırlar. Bu ders, 2 teorik 6 uygulama ders
saatinden oluşmakta ve 5 kredi değerindedir. Uygulama yönergesinde dersin, fakültenin
bulunduğu il ve ilçelerdeki, uygulama okulları ve kurumlarda yapılması gerektiği
belirtilmektedir. Yüksek Öğretim Kurulunca hazırlanan yönergede ―Öğretmenlik
Uygulaması Dersi‖nin amacı; ―öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine daha iyi
hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve
öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitimöğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlayacak uygulama
çalışmaları‖nın yapılması şeklinde açıklanmaktadır. Müzik öğretmeni adayı öğrenciler,
öğretmenlik uygulaması dersinde öğretmenlik mesleği deneyimine yönelik olarak,
okullarda ders veren arkadaşlarını izlemekte, bunlara ilişkin gözlem raporu tutmakta ve
ders vermektedirler. Ders veren öğrenciler derslerin işlenişinde, okulun müzik öğretmeni
tarafından yönlendirilmektedir ve öğrenci öğretmene göre davranmak zorunda
kalmaktadır. Öğretmen adayı öğrenciler öğretmenlik uygulaması dersini almadan önce
müzik eğitimi alanına yönelik olarak ―öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı‖, ―özel
öğretim yöntemleri I ve II‖ ile ―okul deneyimi‖ derslerini almaktadır. Öğretim
teknolojileri ve materyal tasarımı dersinde, ders işlerken kullanacakları araç-gereç ve
materyalleri tanımakta ve bunların kullanımını öğrenmektedirler. Özel öğretim I ve II
derslerinde, müzik eğitimi alanında kullanılan öğretim yöntemleri, sınama - ölçme ve
değerlendirme yöntemleri, ders ve ders dışı etkinlik uygulama örnekleri ve uygulama
programı incelenmekte, dersin işlenişine ait planlar geliştirilmektedir. Okul deneyimi
dersinde ise, fakültenin bulunduğu ildeki okul ve kurumlarda, genel işleyiş ve müzik
dersleri izlenerek bunlarla ilgili gözlem raporları yapılmaktadır. Okul deneyimi dersinin
yapıldığı okul ile öğretmenlik uygulaması okulu genellikle değişmektedir. Bu çalışmada,
müzik öğretmeni adayı öğrencilerin öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, özel
öğretim yöntemleri I ve II derslerinde öğrendikleri bilgiler ile okul deneyimi dersinde
yaptıkları gözleme dayalı kazandıkları bilgilerin öğretmenlik uygulamasında kendilerine
nasıl etki yaptığı, katkı sağladığı görüşme yöntemi ve anket uygulaması ile incelenmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmenliği, Uygulama, Staj, Yöntem
GĠRĠġ
Üniversitelerin öğretim programları, teorik ve uygulamalı derslerden oluĢur. Bu derslerin,
içerik ve kapsam bakımından da kendi öğretim uygulamalarında teorik ve uygulama
etkinlikleri vardır. Bunu baĢka bir deyiĢle; öğretim ve öğrenme durumlarında, her teorik
bilgi etkinliğinin davranıĢ olarak kazanılması için ya da bilginin davranıĢa dönüĢmesinde,
mutlaka bir uygulama etkinliği gerekir biçiminde söyleyebiliriz.
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Eğitim fakülteleri ―özel alan öğretmeni‖ yetiĢtiren kurumlardır. Eğitim fakültelerinin
―özel alan öğretmeni yetiĢtirme‖ ile ilgili olarak öğretim programlarında, öğretmen
yeterlikleri bakımından çeĢitli dersler bulunmaktadır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunun 45.maddesinde, öğretmenlik mesleğinin özel bir ihtisas mesleği olduğu, bunun
genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlanacağı, aranacak niteliklerin
ise Milli Eğitim Bakanlığınca belirleneceği belirtilmektedir.
(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html)
Müzik öğretmenliği, özel alan öğretmenliğidir. Eğitim fakültelerinin ―Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları‖, müzik öğretmeni yetiĢtiren
birimleridir. Müzik öğretmenliği ana bilim dalları ülke genelindeki üniversitelerde, müzik
öğretmeni yeterlikleri çerçevesinde yüksek öğretim kurumu tarafından hazırlanan müzik
öğretmenliği lisans programını, öğretim programı olarak uygulamaktadırlar.
Bir müzik öğretmeninde çağdaĢ eğitim anlayıĢına göre bulunması gereken yeterlik ve
özellikleri Ģu Ģekilde gruplayabiliriz; (Küçüköncü.Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi. 2006. s.22,23,24,25)
A-Bilişsel alan düzeyinde yeterlikler;
a. Müzik alanına ait kuramsal bilgilerde yeterlik,
b. Öğretmenlik mesleğine ait bilgilerde ‖Pedagojik Formasyon‖ yeterlik,
c. Müzik repertuarı - dağarcığı konusunda yeterlik,
d. Müzik özel alan öğretiminde yeterlik,
B-Devinişsel Alan Düzeyinde yeterlikler;
a. Kendi sesini kullanabilmede yeterlik,
b. Çalgısını kullanabilmede yeterlik,
c. Sesini kullanabilmeyi öğretmede yeterlik,
d. Çalgısını kullanabilmeyi öğretmede yeterlik,
C-Duyuşsal Alan Düzeyinde yeterlikler;
a. Müziksel kiĢilik düzeyinde sanatsal yeterlik;
b. Eğitimci kiĢilikte sanatsal yeterlik,
c. Ġcracı kiĢilikte / seslendirmede sanatsal yeterlik,
d. Müziksel etkinlikleri düzenlemekte sanatsal yeterlik.
Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde yasanın isteği doğrultusunda belirlenmiĢ olan
öğretmenlik mesleği yeterlikleri (http://otmg.meb.gov.tr/YetOzel.html) ve özel alan
öğretmenliği olarak müzik öğretmenlerinin sahip olması gereken yeterlikler
(http://otmg.meb.gov.tr/alanmuzik.html) vardır. Bu konu ile ilgili olarak, daha önce
belirlenmiĢ ―Müzik Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri‖ ile taslak haldeki ―Müzik
Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri‖ bulunmaktadır. Bunlar;
A-Ġlk hazırlanan yeterliklerde, yeterlik alanları;
a. Planlama ve düzenleme,
b. Kuramsal-uygulamalı bilgi ve beceriler,
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c. Müzik kültürü,
d. Ġzleme ve değerlendirme,
e. Okul – aile - toplum ve disiplinler arası iĢ birliği yapma,
f. Mesleki geliĢimi sağlama;
olarak belirlenmiĢtir. Her bir yeterlik alanının altında ―yeterlik‖ olarak gruplandırılan ―alt
yapabilirlikler‖ ve bunlara iliĢkin ―performans göstergeleri düzeyleri‖ de yer almaktadır.
B-Taslak yeterliklerde ise, yeterlik alanları;
a. Müziksel iĢitme eğitimi yaptırabilme,
b. ġarkı söyletebilmek,
c. Çalgı çaldırabilme,
d. Müzik toplulukları oluĢturabilme,
e. Müzik Kültürüne yönelik etkinlikler yapabilme,
f. Yaratıcı müzik etkinlikleri yapabilme,
g. Müzik kuramı eğitimi yapabilme,
Ģeklinde sıralanmıĢtır. Burada da ―yeterlik‖ olarak belirtilerek yapılan gruplandırma ve
bunlara iliĢkin performans göstergeleri vardır.
Belirtilen özelliklerin kazanılabilmesi, yeterlik ve yetkinlik düzeyinin geliĢtirilebilmesi
için Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans programında; müzik ve öğretmenlik alanına ait
bilgi ağırlıklı kuramsal dersler, psiko-motor beceri ve davranıĢların kazanılması ve
geliĢtirilebilmesi için performans içerikli dersler bulunmaktadır. Bütün bu derslerin
içerikleri ve uygulamaları aynı zamanda, öğrencilerde sanatsal kiĢiliğin
geliĢtirilebilmesini de hedefler.
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri, müzik alanına ait performansa dayalı bilgi,
teknik ve sanatsal kazanımlarını ders içi ve ders dıĢı etkinlik uygulamalarında
sergileyerek gösterebilmektedirler. Ancak, müzik öğretmenliği mesleğine ait kuramsal
kazanımların uygulamaya dönüĢtürülebilmesi, performans olarak sergilenebilmesi
Öğretmenlik Uygulaması Dersi ile mümkündür.
Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Ders Ġçerikleri
Yüksek öğretim kurulu tarafından belirlenen müzik öğretmenliği lisans programında bu
derslerin içerikleri Ģu Ģekildedir.
(www.yok.gov.tr/component/option,com.../task.../Itemid,215/)
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3)
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeĢitli öğretim teknolojilerinin özellikleri,
öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın
teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve
yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliĢtirilmesi
öğretim gereçlerini geliĢtirilmesi (çalıĢma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz
saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler),
eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeĢitli nitelikteki öğretim gereçlerinin
değerlendirilmesi, Ġnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim
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materyallerinin etkinlik durumuna iliĢkin araĢtırmalar, Türkiye‘de ve dünyada öğretim
teknolojilerinin kullanım durumu.
Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle iliĢkisi, alanının baĢta
Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin
genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. Ġlgili Öğretim
Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve
öğrenci çalıĢma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Okul Deneyimi (1-4-3)
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi
iĢlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aĢamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve
tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi
için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini
ve öğrenci çalıĢmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul
müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla iliĢkilerini
inceleme, okul deneyimi çalıĢmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5)
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki
öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi,
değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması,
portfolyo hazırlama.
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğini anlama ve öğretmenliği oluĢturan yeterlikleri kazanma yönündeki geliĢmeleri,
üniversite öğretim üyeleri ve iĢinde deneyim kazanmıĢ uygulama öğretmenleri iĢbirliği ile
yapılması yüksek öğretim kurulunca önerilmektedir. (Busbridge.D,Ö. s.1997.s.2 )
Amaç
Bu çalıĢmanın amacı; öğrencilerin sekizinci yarıyılda öğretmenlik uygulaması dersini
almadan önce beĢinci, altıncı ve yedinci yarıyıllarda aldıkları öğretim teknolojileri ve
materyal tasarımı, özel öğretim yöntemleri I ve II derslerinden elde ettikleri kazanımlar ile
okul deneyimi dersinde yaptıkları gözleme dayalı kazandıkları bilgileri, öğretmenlik
uygulaması sırasında ders uygulamaları etkinliklerinde kullanabilmelerine iliĢkin durumu
ve bu durumla ilgili etkileri, katkıları incelemektir. Bununla ilgili olarak bu derslerin
programlarına ait içerik ve etkinlikleri, araĢtırmadan elde edilen veriler doğrultusunda,
daha verimli ve etkili hale getirmektir.
Yöntem
Bu inceleme için, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSE Bölümü
Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2009 / 2010 Öğretim yılı sekizinci yarıyıl dördüncü
sınıf öğrencilerine dönem sonunda anket uygulanmıĢtır. Bununla birlikte aynı
öğrencilerle, öğretmenlik uygulaması dersinin her hafta yapılan iki ders saatlik
değerlendirme seminerlerinde, okuldaki ders verme etkinlikleriyle ilgili görüĢmeler
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yapılmıĢtır. Anket verilerinin analizlerinde betimsel istatistikler (aritmetik ortalama,
frekans ve yüzde) kullanılmıĢtır. Anket bulguları, görüĢme bulgularıyla desteklenmiĢtir.
BULGULAR VE TARTIġMA

2,81

,67964

2,91

,30079

2,29

,84515

1,95

,92066

1,95

,92066

2,48

,87287

2,57

,59761

2,24

,88909

2,86

,35957

1,95

,86465

2,29

,71714

2,19

,98077

Toplam

,70034

Bilmiyorum

2,76

Hayır

s

Biraz

X

Evet

Tablo 1.Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersiyle Ġlgili GörüĢleri.

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f

18
85,7
19
90,5
19
90,5
10
47,6
7
33,3
7
33,3
14
66,7
13
61,9
10

2
9,5
1
4,8
2
9,5
8
38,1
7
33,3
7
33,3
4
19,0
7
33,3
7

0
,0
0
,0
0
,0
2
9,5
6
28,6
6
28,6
2
9,5
1
4,8
3

1
4,8
1
4,8
0
,0
1
4,8
1
4,8
1
4,8
1
4,8
0
,0
1

21
100,0
21
100,0
21
100,0
21
100,0
21
100,0
21
100,0
21
100,0
21
100,0
21

%

47,6

33,3

14,3

4,8

100,0

f

18

3

0

0

21

%

85,7

14,3

,0

,0

100,0

f
%
f

6
28,6
9

9
42,9
9

5
23,8
3

1
4,8
0

21
100,0
21

%

42,9

42,9

14,3

,0

100,0

f

10

7

2

2

21

%

47,6

33,3

9,5

9,5

100,0

Madde

―Öğretmenlik uygulaması dersi‖nin gerekli
olduğunu düĢünüyor musunuz?
Dersin size etki ve katkılarının olduğunu
düĢünüyor musunuz?
Ders verirken kendinize olan güveniniz arttı
mı?
Ders veren arkadaĢınızı gözlemek size katkı
yaptı mı?
―Okul deneyimi‖ dersinde gözlemlediğiniz
müzik öğretmenini örnek aldınız mı?
―Öğretmenlik uygulaması‖ okulundaki
müzik öğretmenini örnek aldınız mı?
Ders verirken, fakültede öğrendiklerinizi
uygulamaya çalıĢtınız mı?
Okuldaki yıllık ders planına uydunuz mu?
Okulun müzik öğretmeni ders iĢleme
yöntemleri bakımından sizi etkileyerek
yönlendirdi mi?
Öğretmenlik mesleğini algılamanız
bakımından, dersin size olan etkisi olumlu
mu?
Okuldaki sınıf ortamı müzik dersi
uygulamalarınıza uygun mu?
―Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı‖
dersi kazanımlarınızı ders verirken
kullanabildiniz mi?
―Özel öğretim yöntemleri I ve II‖
derslerindeki kazanımlarınızı ders verirken
uygulayabildiniz mi?
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2,38

,74001

2,48

,98077

2,05

,86465

1,76

,99523

1,91

1,30018

2,62

,80475

―Okul deneyimi‖ dersindeki
gözlemlerinize iliĢkin tuttuğunuz raporlar
ders verirken katkı sağladı mı?
―Öğretmenlik uygulaması dersi‖ ile genel
öğretim yöntemlerini uygulama fırsatı
buldunuz mu?
―Öğretmenlik uygulaması dersi‖ ile farklı
Ģarkı öğretim yöntemlerini uygulama
fırsatı buldunuz mu?
―Öğretmenlik uygulaması dersi‖ ile farklı
çalgı öğretim yöntemlerini uygulama
fırsatı buldunuz mu?
―Öğretmenlik uygulaması dersi‖ ile ders
ve ders dıĢı etkinlikleri uygulama fırsatı
buldunuz mu?
―Öğretmenlik uygulaması dersi‖ müzik
öğretmeni adayı olarak sizin okula
katkınız oldu mu?
Fakültedeki kazanımlarınız―Öğretmenlik
uygulaması dersi‖ nde size katkı sağladı
mı?
1: Hayır, 2: Biraz, 3: Evet

Toplam

,88909

Hayır

2,24

Madde

Biraz

s

Evet

X

Bilmiyorum
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f

10

7

3

1

21

%

47,6

33,3

14,3

4,8

100,0

f

10

10

0

1

21

%

47,6

47,6

,0

4,8

100,0

f

15

3

1

2

21

%

71,4

14,3

4,8

9,5

100,0

f

8

6

7

0

21

%

38,1

28,6

33,3

,0

100,0

f

6

6

7

2

21

%

28,6

28,6

33,3

9,5

100,0

f

10

5

0

6

21

%

47,6

23,8

,0

28,6

100,0

f

16

3

1

1

21

%

76,2

14,3

4,8

4,8

100,0

Öğretmen adaylarının ―Öğretmenlik Uygulaması Dersi‖nin gerekli olduğunu düĢünüyor
musunuz?‖ maddesine verdikleri cevapların ―Evet‖ olarak (

X =2,76) yoğunlaĢtığı
görülmektedir. Öğretmen adayları ―öğretmenlik uygulaması‖ dersinin gerekli olduğu
konusunda hemfikirdirler. Müzik öğretmenliği öğrencileri, daha okula baĢladıkları ilk
günden beri, merak konusu olan ve staj olarak adlandırdıkları öğretmenlik uygulaması
dersi için; çok önem taĢımakta olduğunu ve kendilerini heyecanlandırdığını
belirtmektedirler. Öğrencilerin tamamına yakını, bir uygulama dersi olarak, müzik
öğretmenliği ile ilgili öğrendiklerini uygulayabilecekleri yer olan dersin önemini
bilmektedirler.
Öğretmen adaylarının ―Dersin size etki ve katkılarının olduğunu düĢünüyor musunuz?‖
maddesi hakkındaki görüĢlerini ―Evet‖ olarak (

X =2,81) belirmektedir. Öğretmenlik
uygulaması dersinin öğrenciler üzerinde olumlu yönde çıktıları olduğu
söylenebilmektedir. Öğretmenlik uygulaması dersi iki yönlü ele alınarak incelenmelidir.
Bunlardan ilki, öğrencilerin fakültede elde ettikleri kazanımlarını uygulama sınıfında
davranıĢa dönüĢtürebilmelerine; ikincisi ise öğretmen adaylarına uygulama okulundaki;
okul-sınıf-öğrenci-öğretmen-materyal-araç-gereç ortamına (öğretme / öğrenme
durumları, sınıf yönetimi, yönetim, veli) ait etki ve katkıların çıktılarına yönelik
yapılmalıdır. Bu anlamda, özellikle seminer derslerindeki görüĢmelerden elde edilen
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veriler, dersin aday öğrencilere her iki yönden de olumlu biçimde farkındalık sağladığını
göstermektedir.
Öğretmen adayları ders verirken kendilerine olan güvenlerinin arttığını belirtmektedirler
=2,91). Bu anlamda, öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının duyuĢsal
kazanımları açısından pozitif yönde etkiye sahip olduğu görülmektedir. Öncelikle
öğretmen adaylarında; fakültedeki derslerde kuramsal olarak elde ettikleri ―plan yapma,
planı uygulama, genel ve özel alan öğretim yöntemleri‖ne ait bilgi düzeyindeki
kazanımlarını beceri ve davranıĢa dönüĢtürerek kullanabilme ve geliĢtirebilmenin, olumlu
yönde etki yaptığı anlaĢılmaktadır.
(

X

Öğretmen adaylarının görüĢlerine göre, öğretmenlik uygulaması dersinde ders veren
arkadaĢların gözlemlenmesinin oluĢturduğu katkının ―Biraz‖ (

=2,29) yönünde olduğu
görülmektedir. 10 öğretmen adayı (%47,6) ―Evet‖ derken, sekiz öğretmen (%38,1) adayı
―Biraz‖, iki öğretmen adayı (%9,5) ―Hayır‖ ve bir öğretmen adayı (%4,8) ―Bilmiyorum‖
olarak görüĢ bildirmektedirler. Burada, ders veren arkadaĢını izleyen öğretmen
adaylarının eleĢtirel anlamda gözlem yaptıklarında, ders veren öğretmen adayının
uygulamadaki hatalarını fark etmeleri, hatanın yapılmaması yönünde; doğru uygulamaları
izlemenin de pekiĢtireç yönünde tavır geliĢtirmeye katkısı olacağını düĢünmek gerekir.
Ancak, öğretmen adaylarının çoğundaki ders verme heyecanının psikolojik olarak ders
etkinlik uygulamalarına yansıması, gözlem yapanları da anketin dönütünde görüldüğü
biçimde etkilediği anlaĢılmaktadır. Diğer taraftan seminer derslerinde, gözlem raporları
ve tutulan notlar tartıĢılmaktadır. Bu nedenle, gözlem yapmanın katkı sağlayacağı
söylenebilir.
Öğretmen adaylarının Okul deneyimi (

X

=1,95) ve Öğretmenlik Uygulaması ( X =1,95)
derslerindeki müzik öğretmenlerini örnek alıp almadıkları yönündeki görüĢleri ―Biraz‖
düzeyindedir. Ayrıca okulun müzik öğretmeninin ders iĢleme yöntemleri yönünden
kendilerini yönlendirdiğini belirtmektedirler. Okul deneyimi dersindeki izlenen
öğretmenle, öğretmenlik uygulaması dersini yürüten öğretmen çoğu zaman farklı
olabilmektedir. Bu durumun, aslında adaylara değiĢik uygulama örneklerini izlemeleri
bakımından olumlu katkı sağlayacağını söylemek gerekir. Ancak, anketten elde edilen bu
veriler, öğrencilerin fakülteye ait çıktıları ile okul deneyiminde gözlemledikleri
öğretmenin uygulamaları ve uygulama dersini takip eden öğretmenin öğretim uygulama
etkinliklerine ait yönlendirme farklılıklarının getirdiği etkilenmenin; adaylarda uygulama
öğretmenlerini örnek almaları yönündeki istek, etki ve katkıyı azalttığı biçiminde
açıklanabilir.

X

―Ders verirken, fakültede öğrendiklerinizi uygulamaya çalıĢtınız mı?‖ maddesine 14
öğretmen adayı (% 66,7) ―Evet‖, dört öğretmen adayı (% 19,0) ―Biraz‖, iki öğretmen
adayı (%9,5) ―Hayır‖ ve bir öğretmen adayı (% 4,8) ―Bilmiyorum‖ yönünde görüĢ
belirtmektedirler. Bu veriye göre teorinin / kuramsal bilgilerin uygulama etkinlikleri
üzerinde etkisinin olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca, öğretmen adaylarının okuldaki
yıllık ders planına uyduklarını (

X

=2,57) belirttikleri görülmektedir. Ders veren
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öğretmen adayları, günlük ders planlarını fakültedeki ders sorumlusunun kontrolünde
yapmaktadırlar. Ders konuları genellikle program çerçevesinde hazırlanmıĢ olması
gereken yıllık plana, öğretilecek Ģarkı ve uygulanacak öğretim etkinlikleri ders kitabına,
öğretim yöntem ve teknikleri müzik öğretmenini yönlendirmesine uygun olarak
belirlenmektedir. Anketin bu sorusundan elde edilen dönüte göre; bu durumun genelde
olumlu gözükmesine rağmen, bazı öğrencilerde olumsuz etki yaptığını söyleyebiliriz
Öğretmen adayları, dersin, öğretmenlik mesleğini algılamaları anlamında olumlu yönde
etkisi olduğu (

=2,86) yönünde görüĢ belirtmektedirler. Öğretmen adayları, sınıf
ortamında ders verirken öncelikle; öğrenci - öğretmen iliĢkisinden etkilenmekte, fakülte
çıktılarıyla ilgili olarak sahip oldukları kazanımların farkına varmakta, okuldaki
öğretme/öğrenme ortamına ve buradaki araç–gereç, materyallere iliĢkin, var olan durum
hakkında bilgiler edinmekte, öğrenci-yönetim-veliler ve okuldaki diğer öğretmenlerin
müzik dersine iliĢkin yaklaĢımlarını ve değerlendirmelerini, olumsuz ve olumlu
yönleriyle öğrenmektedirler. Bu verilerin de, onların müzik öğretmenliği mesleğini
algılamaları bakımından belirli yönlerden katkı sağladığını söyleyebiliriz.

X

Öğretmen adayları, okuldaki sınıf ortamının müzik dersi uygulamalarına uygunluğu
yönünde ―Biraz‖ yönünde (

X =1,95) görüĢ belirtmektedirler. Okullarda, öğretim
programlarında önerilmesine rağmen (T.C.M.E.B.1995.s.2) müzik dersliği çoğu zaman
bulunmamaktadır (Küçüköncü.2010.s.99). Müzik öğretmeni, müzik dersini böyle
durumlarda o Ģubenin kendi sınıfında yapmaktadır. Bu durumda haliyle; dersin gereği
olan en baĢta çalgı ve diğer araç-gereçler ya her sınıfa teneffüslerde taĢınmakta yada
kullanılmamaktadır.
Öğretmen adayları, ―Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı‖ dersi (
―Özel öğretim yöntemleri I ve II‖ dersleri

(

tutulan raporların ders verirken katkı sağladığı (

X

X

=2,29) ve

=2,19) kazanımlarını ders verirken
uygulayabildiklerini belirtmiĢlerdir. Ayrıca ―Okul Deneyimi‖ dersinde gözlemlere iliĢkin

X

=2,24) görülmektedir.

Öğretmen adaylarının görüĢlerine göre ―Öğretmenlik uygulaması dersi‖ ile genel öğretim
yöntemlerini (

X =2,38) ve farklı Ģarkı öğretim yöntemlerini ( X =2,48) uygulama fırsatı
buldukları görülmektedir. Fakat, farklı çalgı öğretim yöntemlerini uygulama fırsatı
konusunda farklı bir sonuç ortaya çıkmakta, yedi öğretmen adayı (%33,3) ―Hayır‖ cevabı
vermektedir. Genel öğretim yöntemlerine ait teknolojik araç-gereçler günümüz
okullarının pek çoğunda, özellikle kent merkezlerindekilerde bulunmaktadır. ġarkı
öğretimi için gerekli olan öğretmen çalgısı ise, genellikle okulda olmasa bile öğretmenin
kendisinde bulunmaktadır. Bu durumda genel öğretim yöntemleri ve özellikle kulaktan
Ģarkı öğretimine ait uygulamalar rahatlıkla yapılabilmektedir. Ancak, çalgı öğretimi için
öğrenci ritim ve ezgi çalgıları gerekmektedir. Müzik sınıfı olan okullarda bunları sınıfta
bulundurmak ve saklamak mümkündür. Anketteki bu dönütün nedeni, aday öğretmenlerin
gittikleri okullardaki müzik öğretmeninin öğretimini yaptığı ve etkinliklerde kullandığı
çalgı tercihleri ve öğretim yöntemleri ile de ilgilidir.
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Öğretmen adaylarının ―Öğretmenlik Uygulaması Dersi‖ ile ders ve ders dıĢı etkinlikleri
uygulama fırsatı bulabilme konusundaki görüĢleri; altı kiĢi ( %28,6) ―Evet‖, altı kiĢi
(%28,6) ―Biraz‖, yedi kiĢi (%33,3) ―Hayır‖ ve iki kiĢi (%9,5) ―Bilmiyorum‖ Ģeklinde
olmuĢtur. Özel öğretim dersinde öğrenilen ders ve ders dıĢı etkinliklerinin uygulanması
öncelikle uygulama okulu müzik öğretmeninin yönlendirmesi ile ilgilidir. Ancak,
öğretmen adayı öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, gittikleri okullarda ders dıĢı
etkinliklere müzik öğretmenine yardımcı olarak yada kendileri etkinlik düzenleyerek
katılmıĢlardır.
―Öğretmenlik uygulaması dersi‖nde müzik öğretmeni adayı olarak sizin okula katkınız
oldu mu?‖ maddesine 10 öğretmen adayı ( %46,7) ―Evet‖, beĢ öğretmen adayı (%23,8)
―Biraz‖ cevabı verirken, altı öğretmen adayının (%28,6) ―Bilmiyorum‖ cevabı vermesi
düĢündürücüdür. Üstteki açıklama ile bu maddeni dönütü birbirini desteklemektedir.
Katkısı olmayanların da sınavlara (vize, alttan çok dersi olanlar, KPSS v.b.) hazırlanma
gibi benzeri nedenleri bulunmaktadır.
Öğretmen adayları, fakültedeki kazanımlarının ―Öğretmenlik Uygulaması Dersi‖nde katkı
sağladığı (

X =2,62) yönünde görüĢ belirtmektedirler. Öğretmen adayı öğrenciler
fakültede, çağdaĢ eğitim anlayıĢına uygun olarak, müzik eğitimcisinin sahip olması
gereken yeterlikler doğrulusunda kazanımlar elde etmektedirler. Okul deneyimi ve
öğretmenlik uygulaması derslerinde gittikleri okul onlara örnek öğretmen modeline ait
birtakım uygulama örnekleri ve kendi yeterliklerini uygulama deneyimi vermektedir.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu çalıĢmadan, müzik Öğretmeni adayı öğrencilerin tamamına yakınının, ―Öğretmenlik
Uygulaması Dersi‖nin önemini bildikleri ve bu nedenle gerekli olduğunu düĢündükleri
anlaĢılmaktadır.
Öğretmenlik uygulaması dersi iki yönlü ele alınarak incelendiğinde, öğrencilerin bu
dersten; fakültede elde ettikleri kazanımlarını uygulamaya dönüĢtürme, öğretme /
öğrenme ortamlarını tanıma, sınama-ölçme ve değerlendirme iliĢkisini kavrama, sınıf
yönetimi, okul yönetimi, okul - veli iliĢkilerini tanıma yönünde, çıktılar elde ettiklerini
söylenebilir.
Öğretmen adaylarının ders verirken; öğretmenlik mesleğine ve müzik alanına ait kuramsal
bilgi düzeyindeki kazanımlarını, beceri ve davranıĢa dönüĢtürerek kullanabilmelerinin
olumlu yöndeki etkisi, onların kendilerine olan güvenlerini arttırdığı anlaĢılmaktadır.
Ders veren arkadaĢını izleyen öğretmen adaylarının eleĢtirel anlamda gözlem
yaptıklarında, ders veren öğretmen adayının uygulamadaki hatalarını fark etmeleri,
hatanın yapılmaması yönünde; doğru uygulamaları izlemenin de pekiĢtireç yönünde tavır
geliĢtirmeye katkısı olacağını düĢünmek gerekir. Buna rağmen, ders verme heyecanının
psikolojik olarak ders etkinlik uygulamalarına olan yansımasının, gözlem yapanları da
etkilediği anlaĢılmaktadır. Diğer taraftan seminer derslerinde, uygulama derslerine ait
gözlem raporları ve tutulan notlar tartıĢılmakta ve sınıfta uygulanan ders verme
etkinlikleri olumsuz ve olumlu yönleriyle, öğretmen adayı öğrencilerin yaklaĢımlarıyla da
incelenmektedir. Bu nedenle, gözlem yapmanın katkı sağlayacağı söylenebilir.

448

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Öğretmen adaylarının; okullardaki müzik öğretmenlerini çok fazla örnek almadıkları,
ancak bununla birlikte, ders iĢleme yöntemleri yönünden onların kendilerini yönlendirdiği
anlaĢılmaktadır. Öğrencilerin fakülteye ait çıktıları ile gözlemledikleri öğretmenlerin
müzik eğitimi uygulama etkinliklerine ait yönlendirme farklılıklarının getirdiği
etkilenmenin; adayların uygulama öğretmenlerini örnek almaları yönündeki istek, etki ve
katkıyı azalttığı anlaĢılmaktadır.
Öğretmen adayı öğrencilerin, ders verirken, fakültedeki kuramsal kazanımlarının,
uygulama etkinlikleri üzerinde etkisinin olduğu söylenebilir. Ayrıca, öğretmen adaylarının
okuldaki yıllık ders planına, uygulama öğretmeninin de yönlendirmesi ile uydukları, fakat
bu durumun genelde olumlu gözükmesine rağmen, özelikle öğretmenin uygulama
etkinlikleri ile ilgili yönlendirmelerinin bazı öğrencilerde olumsuz etki yaptığı
anlaĢılmaktadır.
Dersin, müzik öğretmenliği mesleğinin algılanmasına belirli yönlerden katkı sağladığını
söyleyebiliriz. Bunlar öncelikle, sınıf ortamında ders verirken; öğrenci - öğretmen
iliĢkisinden etkilenme, fakülte çıktılarıyla ilgili olarak sahip oldukları kazanımların
farkına varma, okuldaki öğretme/öğrenme ortamına iliĢkin var olan durum hakkında
bilgiler edinme, öğrenci-yönetim-veliler ve okuldaki diğer öğretmenlerin müzik dersine
iliĢkin yaklaĢımlarını ve değerlendirmelerini olumsuz ve olumlu yönleriyle öğrenme
olarak sıralanabilir.
Dönütlerden, okullardaki sınıf ortamlarının müzik dersi uygulamalarına çok fazla uygun
olmadığı anlaĢılmaktadır. Öğretmen adaylarının, ―Öğretim teknolojileri ve materyalleri‖
ile ―Müzik Özel Öğretim Yöntemleri, Ģarkı öğretim yöntemleri, genel öğretim
yöntemleri‖ne iliĢkin fakülte çıktılarını, ders verirken kullanabildikleri ve ―Okul
Deneyimi‖ dersinde gözlemlere iliĢkin tutulan raporların, onlara ders verirken katkı
sağladığı görülmektedir. Ancak, bazı öğrencilerin özellikle müzik sınıfı bulunmayan
okullarda, çalgı öğretimi konusunda zorlandıkları anlaĢılmaktadır.
Uygulama okullarındaki müzik öğretmenleri, birden fazla okulda görevli
olabilmektedirler. Bu durum, onların ders dıĢı etkinlik yapmalarını çoğu zaman
engellemektedir. Öğretmen adayı öğrencilerin çoğunluğu, bu nedenle ders dıĢı etkinlik
izleme fırsatı bulamamaktadırlar. Ancak, buna rağmen öğretmen adayı öğrencilerin büyük
bir çoğunluğu, gittikleri okullarda ders dıĢı etkinliklere müzik öğretmenine yardımcı
olarak katılmakta ya da okul yönetiminin isteği ile kendileri etkinlik düzenlemektedirler.
Katkısı olmayanların da sınavlara (vize, alttan çok dersi olanlar, KPSS v.b.) hazırlanma
gibi benzeri nedenleri bulunmaktadır.
Öğretmen adayı öğrencilerin, müzik eğitimcisinin sahip olması gereken yeterlikler
doğrulusundaki fakülte kazanımlarının, uygulama okulunda katkı sağladığı
anlaĢılmaktadır. Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinde, gittikleri okul
onlara örnek öğretmen modeline ait birtakım uygulama örnekleri ve kendi yeterliklerini
uygulama deneyimi vermektedir.
Öğretmenlik uygulaması dersine yönelik ve bu çalıĢmanın sonuçlarıyla iliĢkili olarak,
öğretmen adayı öğrencilerin gerçek anlamda kalıcı izli kazanımlar elde etmeleri için, Ģu
önerilerde bulunulabilir;
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Öğretmenlik uygulaması dersinin 2 saat / hafta‘lık seminer uygulamalarına, öğretim
teknolojileri ve materyal tasarımı, özel öğretim yöntemleri I ve II ile okul deneyimi
derslerine giren öğretim elemanları, 6 saat / hafta‘lık uygulamasına ise, uygulama
okullarındaki alanında tecrübeli müzik öğretmenlerinin girmesi gerekmektedir.
Uygulama okullarındaki müzik öğretmenleri, fakülte uygulama koordinatörü ve
öğretim elemanlarınca eğitilmelidir.
Uygulama okullarının mümkün olduğunca ders dıĢı etkinliklerin de yapıldığı
okullarda olması verimi arttırabilir.
Müzik dersliği ve araç-gereçlerin olduğu okullar tercih edilmelidir.
Uygulama derslerinde öğretim teknolojileri ve araç-gereç kullanımı mutlaka teĢvik
edilmelidir.
Günlük ders planı yaptırılmalı ve öğretim elemanlarınca kontrol edilmelidir. Ders
biliĢsel, deviniĢsel, duyuĢsal yönleriyle bir bütün olarak planlanarak uygulanmalıdır.
Öğretmen adayı öğrenciler, derslerde mutlaka öğretmen çalgısını kullanmalı ve
öğrenci çalgılarını kullandırmalıdır.
Sınıftaki düzeye göre, farklı Ģarkı öğretim yöntemleri çalgı öğretimi ile birlikte
uygulanmalıdır.
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KLASĠK GĠTAR EĞĠTĠMĠNDE MÜZĠKALĠTE KAVRAMININ ÖĞRETĠMĠNE
YÖNELĠK BĠR ĠNCELEME
Doç.Dr. Hasan ARAPGĠRLĠOĞLU, Ġnönü Üniversitesi
Ali Korkut ULUDAĞ, Atatürk Üniversitesi
Özet
Klasik gitar derslerinde icra edilen etüt ve eserlerin müzikal yapılarına uygun olarak
seslendirilebilmesi, önemli bir süreçtir. Unutmamak gerekir ki, müzikalite çalışmalarında
kullanılacak yöntem ve tekniklerin kişiden kişiye farklılık gösterebilmesi kaçınılmazdır. Bu
doğrultuda, öğrenciye müzikalite kavramının kazandırılmasına yönelik farklı alanlarda
farklı incelemelerin yapılması anlamlı hale gelmektedir.
Bu çalışmada, klasik gitar eğitiminde temel teknikleri etkileyen müzikalite kavramı farklı
açılardan ele alınarak incelenmiştir. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmaların sistemli bir
öğretim yöntemi ile klasik gitar eğitiminde düzenli bir hale getirilmesi ve öğrencilerin algı
düzeylerinin ölçülmesi araştırmanın temel amacıdır. Araştırma sonucunda kontrol grubu
olmamasına rağmen öğrencilerden ölçülmesi istenen performans kriterleri maddelerinin
birçoğundan, son test modeli lehinde anlamlı artışlar elde edilmiştir.
GĠRĠġ
Müzikalite kelimesinin müzik terminolojisinde yer alan anlamı sanatçının yorumladığı
eser ile nüans, eseri içselleĢtirmesiyle eĢ orantılı olarak da seslendirmede ortaya çıkan
müzikal yorum olarak karĢımıza çıkar (Phillips, 1976). Diğer bir kaynakta, müzikalite
sıfatın isimleĢmiĢ hali olan müziksellik olarak tanımlanmaktadır (Hodd, 1959). Müzik
yeteneğine sahip olma, temelde müzikal olma müzikalite ile eĢ anlamlıdır ve müziğin
kendi öz niteliklerini yaĢama ve müziksel anlatımları estetik değerleri yönünden algılayıp
değerlendirme ihtiyacı, bu ihtiyacı giderme gücü ve bu gücü kullanma yateneği olarak
tanımlanabilir (Ece ve Kaplan, 2008)
Pizka, müzikalite kavramını farklı açılardan ve aĢamalı olarak açıklamaya çalıĢmıĢtır.
Müzikalite birçok faktöre bağlı olarak karmaĢık bir insan eylemidir. Önceden ritim
hazırlayıp üretmek için ilk ön Ģart kabiliyet ve ritmi hissetmektir. Öteki önemli
gereksinimler: Yazılı olan tüm dinamik iĢaretleri ve farklı anlatımları içeren müzikleri ve
yazılı ritimlerin anında anlaĢılması. Fakat bu yeterli değil: Bir de verilen atmosferi anında
anlamak ve de yeteneğine göre kiĢinin kendi çaldığını müzik topluluğunun içeriğine
katması gerekir. Bu açıklama yine yeterli değil: Fazla vurguyu veya vuruĢ yerini anlamalı
ayrıca bir müzikal projenin parçası olarak kendi önemini veya önemsizliğini anlamalı.
Son olarak, müzikal formları ve aniden meydana gelen miniformları yorumlamalıdır
(Pizka, 1959).
Müzikalite kavramı, evrensel müzik literatürüne girmiĢ çalgı eğitimi yöntemleri üzerinde
titizlikle durulan bir durumdur. Özellikle Suzuki metodunun temelini oluĢturan önemli bir
elementtir. Müzikalite eğitiminde ―tonalizasyon‖ kelimesi Suzuki‘nin ortaya attığı bir
kelimedir. Bu kelime ses eğitimindeki ―vokalizasyon‖ kelimesinin keman eğitimindeki
karĢılığıdır. Çocuk tonalizasyon çalıĢmaları sonucunda her eseri Ģarkı söyler gibi ve legato
tekniği ile güzel bir ton ve müzikal bir ifade ile çalabilecektir. Suzuki‘ye göre iyi bir ton
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müziğin yaĢayan ruhudur. Çocuğun kulağı çok iyi eğitildiği zaman güzel bir tonun ne
olduğunu ayırt edebilecektir. Çocuğa kitaplarda yer alan eserleri tekrar tekrar dinletme
yoluyla, nasıl güzel bir ton ve müzikal ifadeyle çalınacağı kolayca öğretilebilecektir.
Suzuki metodunda, çocukların dinledikleri ve öğretmenleri ile beraber çalıĢtıkları eserleri
derslerde ezbere çalmaları beklenmektedir. Ezbere çalma ile çocuk eserlere daha iyi
konsantre olabilecek ve mükemmel bir müzikalite ile çalabileceklerdir. Suzuki‘ye göre
ezberleme anadili yaklaĢımında doğal bir süreçtir (Tercimer, 2005)
Gitar eğitiminin ve öneminin yeterince kavranması ve bu yönde yapılacak araĢtırmaların
daha çeĢitli hale getirilmesi gerekmektedir. Okul müzik eğitiminde ders dıĢı müzik
faaliyetlerinde, özellikle çalgı eğitiminde gençlerden büyük ilgi gören gitar eğitimine
yönelik çalıĢmaların yapılması, müzik eğitimin geliĢtirtmesine fayda sağlayabilir (Can,
2005).
Bir eserin müzikal yapısının doğru olarak ortaya çıkarılması ne nüansların anlamına
uygun bir biçimde seslendirilebilmesi, müzikalite kavramını tamamlayan unsurlardır. Bazı
yetenekler çok çalıĢmakla veya basit deneyimlerle elde edilebilir. Ritmik eğitim, kulak
eğitimi ve form bilgisi gibi alanlarda yeterli bir seviyeye ulaĢmak gerekir. Bunların yanı
sıra müzik için güçlü bir hafıza iyi bir araçtır ancak birazda analitik hafızanın olması
gerekir.
Öğrencilerin çalgı çalmanın sadece yetenek gerektiren bir durum olmadığını ve etüt
seslendirmekle sınırlı tutulamayacağını bilmeleri gerekir. Aynı zamanda müzikalite
kavramını tamamlayan temel faktörleri algılamaları da oldukça önemlidir. ġunu
unutmamak gerekir ki, en küçük boyutlu bir çalgı eserinde bile, büyük eserlerin
içeriğindeki müzikal öğeler ve sanatsal fikirlerin aynıları bulunur dolayısıyla öğrencileri
müzik sanatının kavramları ve ifadesi ile tanıĢtırmak, onların müzik deneyimlerini
zenginleĢtiren ve okunan notaları klavyede daktilo etmek gibi sıkı bir beceriyi zevkli bir
sanat faaliyetine dönüĢtüren anahtar olacaktır (Montparker, 1998).
YağıĢan, ―Farklı bir alanın Profesyonel Sporcuları: Müzisyenler‖ adlı makalesinde
egzersiz çalıĢmalarına yönelik Ģunları söylemiĢtir: Esnekliğin ve kas gücünün artırılması
düzenli egzersiz ve çalıĢmalarla doğru orantılıdır. Parmaklarda elde edilen esneklik, çalım
rahatlığı sağlar. ―Bir enstrüman çalmanın temelini oluĢturan, sık tekrarlı hareketlerin
baĢarısı ve rahatlığı bir anlamda kas esnekliğine bağlıdır (YağıĢan, 2002).
Bu açıklamalardan yola çıkarak araĢtırmada, çalgı eğitiminin önemli bir aĢaması olan
müzikalite çalıĢmalarında öğrencilerin etkin bir yorum gücüne sahip olmaları, dersin
amaçları doğrultusundaki hedef davranıĢlara ulaĢılabilmesi yönü ile ele alınmıĢtır. Bu
hedeflere destek amacıyla geliĢtirilebilecek yöntemlerin iĢgörüsellilik boyutu da oldukça
önemlidir. Bununla birlikte, eser icralarında müzikal duyarlılık ile renk ve ton üretimini
sağlayabilmek, göz ardı edilmemesi gereken diğer faktörlerdir.
1.1. Problem Cümlesi
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Anabilim Dalında lisans ders programında verilmekte olan bireysel çalgı
eğitimi (gitar) dersinde, klasik gitar eğitiminde kullanılmakta olan müzikalite kavramının
öğretilmesine yönelik bir inceleme nasıl hazırlanabilir?
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1.2. AraĢtırmanın Amacı
Bu araĢtırmanın amacı; müzikalite kavramını genel hatlarıyla açıklayarak eserlerin
seslendirilmesinde karĢılaĢılan öğrencinin yorum gücüne yönelik güçlükleri tespit etmek
ve incelemektir.
1.2. AraĢtırmanın Önemi
Klasik gitar eğitiminde müzikalite kavramının öğretilmesine yönelik bir inceleme yaparak
ve örnek olarak seçilen bir eser üzerinde öğrencilerin yorum gücündeki eksiklikleri
deneysel bir çalıĢma yöntemiyle saptayarak, elde edilen bulguları yorumlayabilme
açısından, önemli bir çalıĢma olduğu düĢünülmektedir.
2. YÖNTEM
Bu bölümde; araĢtırmanın yöntemi, evren ve örneklem, verilerin toplanması, toplanan
verilerin yorumlanması ile ilgili bilgiler yer almakta ve açıklanmaktadır
2.1. AraĢtırmanın Modeli ve Deseni
Bu araĢtırma, klasik gitar eğitiminde müzikalite kavramının öğretimine yönelik bir
inceleme kapsamında hazırlanmıĢtır. Bu nedenle araĢtırma betimsel ve deneysel nitelikte
olup kontrolsüz ön ve son test modelinden yararlanılmıĢtır.
Yapılan araĢtırmanın birinci boyutu olan betimsel kısımda genel tarama (literatür
taraması) yapılmıĢ ve konuyla ilgili açıklamalara yer verilmiĢtir.
Betimsel
analizde,
elde edilen veriler, daha önceden verilen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu tür
analizde amaç, elde edilen bulguların düzenlenmiĢ ve yorumlanmıĢ bir biçimde
okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde
betimlenir. Daha sonra yapılan bu betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç
iliĢkileri irdelenir ve bir takım sonuçlara ulaĢılır (Yıldırım ve ġimĢek, 2006).
Yapılan araĢtırmanın ikinci boyutu olan kontrolsüz ön ve son test modelinde, klasik gitar
eğitimi alanında sıklıkla kullanılan ve iki varyasyonlu biçimi ile klasik gitar icracılığının
önemli temel tekniklerini içeren bir yapıya sahip olan ―Feste Lariane‖ adlı eser
kullanılmıĢtır. Eser, araĢtırmacı tarafından bireysel çalgı ders saati içerisinde öğrencilere
ödev olarak verilmiĢtir. ÇalıĢmalar, genel bir plan dâhilinde ve öğrencilerin icra
seviyelerine göre rastlantısal olarak seçilip gerçekleĢtirilmiĢtir. Tespit edilen eser,
öğrenciler üzerinde sınanmak üzere öncelikle ön test tekniğine tabi tutulmuĢtur. Ardından
da karĢılaĢılan müzikalite kavramındaki eksiklikleri gidermeye yönelik yapılacak olan
çalıĢmaların durumunu ölçmek için son test tekniği uygulanmıĢtır.
Eser, önceden belirlenen zaman dilimlerine bağlı kalınarak, iki aĢamada da alanında
uzman olan öğretim elemanları tarafından dinlenerek incelenmiĢtir. Bununla birlikte,
öğrencilerin performansları araĢtırmacı tarafından önceden hazırlanan bir değerlendirme
ölçeği ile puanlamaya tabi tutulmuĢtur. GeliĢtirilen bu yönteme yönelik çalıĢma sırasında
kullanılmak üzere bir kamera temin edilip uygulama mekânı olarak da bireysel çalgı
çalıĢma odası tercih edilmiĢtir.
Kontrol grubu olmayan bu modelde araĢtırma grubu ya da grupları alınmakta, deneye
baĢlamadan önce deneklere test verilerek baĢarı durumu saptanmaktadır. Deney bittikten
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sonra grup ya da gruplar tekrar teste tabi tutulmakta ve deneyin etkisi bu iki test
arasındaki farka göre değerlendirilmektedir (Kaptan, 1998).
2.2. Evren ve Örneklem
1. AraĢtırmanın evrenini Türkiye‘deki Eğitim Fakültelerine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalları ve bu kurumlarda lisans eğitimi alan klasik
gitar öğrencileri,
2. AraĢtırmanın örneklemini ise; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim
Fakültesine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında lisans
eğitimini sürdüren 5 gitar öğrencisi ve ―Feste Lariane‖ adlı eser oluĢturmaktadır.
2.3. Verilerin Toplanması
AraĢtırmaya ilk olarak, kaynak tarama yöntemi ile baĢlanmıĢtır. Devamında, araĢtırmacı
tarafından belirlenen araĢtırmanın modeline uygun bir eser seçilmiĢtir. Deneysel aĢamaya
geçmeden önce öğrencilerin performanslarını belirlemek amacıyla bir değerlendirme
ölçeği hazırlanmıĢtır.
Deneysel aĢamanın ilk bölümünü oluĢturan ön test için, denek olarak belirlenen ve kontrol
grubu olmayan 5 öğrenciye, bir hafta önceden verilen eserler kamera önünde çaldırılarak
kayıtları alınmıĢtır. AraĢtırmanın devamında 4 uzman öğretici ile birlikte
değerlendirmeleri yapılarak elde edilen veriler istatistiksel sonuçları belirlenmek üzere
Microsoft Excel programına aktarılmıĢtır.
Bu konuda araĢtırmaya iliĢkin değerlendirme ölçeği Tablo 1‘de sunulmaktadır.
Tablo 1. Müzikalite kavramına iliĢkin performans değerlendirme ölçeği

Ölçüt
DavranıĢlar

20 Puan

Müzikal
Duyarlılıkta
Yeterlilik

Müzikal
Duyarlılıkta
Tamamen
Yeterli

Tremelo
Tekniğinde
Yeterlilik

Tremelo
Tekniğinde
Tamamen
Yeterli

Yorum
Gücünde
Yeterlilik

Yorum
Gücünde
Tamamen
Yeterli

Ton ve Renk
Üretiminde
Yeterlilik

Ton ve Renk
Üretiminde
Tamamen
Yeterli

15 Puan

Müzikal
Duyarlılıkta
Büyük
Ölçüde
Yeterli
Tremelo
Tekniğinde
Büyük
Ölçüde
Yeterli
Yorum
Gücünde
Büyük
Ölçüde
Yeterli
Ton ve Renk
Üretiminde
Büyük
Ölçüde
Yeterli

10 Puan

5 Puan

0 Puan

Müzikal
Duyarlılıkta
Kısmen
Yeterli

Müzikal
Duyarlılıkta
Çok Az
Yeterli

Müzikal
Duyarlılıkta
Hiç Yeterli
Değil

Tremelo
Tekniğinde
Kısmen
Yeterli

Tremelo
Tekniğinde
Çok Az
Yeterli

Tremelo
Tekniğinde
Hiç Yeterli
Değil

Yorum
Gücünde
Kısmen
Yeterli

Yorum
Gücünde
Çok Az
Yeterli

Yorum
Gücünde
Hiç Yeterli
Değil

Ton ve Renk
Üretiminde
Kısmen
Yeterli

Ton
ve
Renk
Üretiminde
Çok Az
Yeterli

Ton
ve
Renk
Üretiminde
Hiç Yeterli
Değil
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Tını ve
Gürlük
Terimlerinde
Yeterlilik

Tını
ve
Gürlük
Terimlerinde
Tamamen
Yeterli

Ezbere
Çalabilmede
Yeterlilik

Ezbere
Çalabilmede
Tamamen
Yeterli

Çalım Hızında
Yeterlilik

Çalım
Hızında
Tamamen
Yeterli

Tını
ve
Gürlük
Terimlerine
Büyük
Ölçüde
Yeterli
Ezbere
Çalabilmede
Büyük
Ölçüde
Yeterli
Çalım
Hızında
Büyük
Ölçüde
Yeterli

Tını ve Gürlük
Terimlerine
Kısmen
Yeterli

Tını
ve
Gürlük
Terimlerine
Çok Az
Yeterli

Tını
ve
Gürlük
Terimlerine
Hiç Yeterli
Değil

Eseri
Çalabilmede
Kısmen
Yeterli

Eseri
Çalabilmede
Çok Az
Yeterli

Eseri
Çalabilmede
Hiç Yeterli
Değil

Çalım Hızında
Kısmen
Yeterli

Çalım
Hızında
Çok Az
Yeterli

Çalım
Hızında
Hiç Yeterli
Değil

Kontrol grubu olmayan öğrencilere son test uygulaması için bir haftalık çalıĢma süresi
verilmiĢ, bu süre içinde öğrencilerin müzikalite kavramına yönelik yaklaĢımları
gözlenmiĢtir.
Bu son aĢama ile birlikte istatistiksel verilere ulaĢılmıĢ ve klasik gitar eğitiminde
müzikalite kavramının öğretilmesine yönelik bir inceleme çalıĢması oluĢturulmaya
çalıĢılmıĢtır.
2.4. Verilerin Çözümlenmesi
AraĢtırmada müzikalite kavramının eser üzerindeki etkililik düzeyini tespit etmek
amacıyla kullanılan kontrolsüz ön test-son test uygulamalarıyla elde edilen veriler
bilgisayar ortamına aktarılmıĢ ve aritmetik ortalama değerleri Microsoft Excel programı
yardımıyla çözümlenerek yorumlanmıĢtır.
3. BULGULAR VE YORUM
AraĢtırmanın 4. bölümünü oluĢturan bulgular ve yorumlar kısmı, elde edilen verilere göre
alt baĢlıklar ve tablolar Ģeklinde sırasıyla sunulmuĢtur.
3. (Feste Lariane) Deney Grubu Ġçin HazırlanmıĢ Değerlendirme Ölçeği Bulguları ve
Yorumları
Tablo 3.1. Feste Lariane Ön Test-Son Test Aritmetik ve Standart Sapma
Ortalamalarına (Müzikal Duyarlılıkta Yeterlilik) ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Feste Lariane

DeğiĢkenler (Kriterler)

n

Deney Ön Test

Müzikal Duyarlılıkta Yeterlilik

5

6

1,63

Deney Son Test

Müzikal Duyarlılıkta Yeterlilik

5

8,5

2,24

n: KiĢi Sayısı,

SS

:Aritmetik Ortalama, SS: Standart Sapma

Tablo 3.1‘de verilen Feste Lariane adlı eser için Deney Ön Test-Son Test Müzikal
Duyarlılıkta Yeterlilik kriterleri incelendiğinde; Deney ön test sonuçlarının aritmetik
ortalama değerinin

=6 Deney son test sonuçlarının aritmetik ortalama değerinin ise

=8,5 olduğu, Deney son test (Müzikal Duyarlılıkta Yeterlilik Kriteri) sonuçlarında,
Deney ön test sonuçlarına göre anlamlı bir artıĢ olduğu görülmektedir. Standart sapma
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değerleri incelendiğinde, deney son testin SS=2,24 deney ön teste göre SS=1,63 homojen
bir dağılım gösterdiği anlaĢılmaktadır.
Tablo 3.2. Feste Lariane Ön Test-Son Test Aritmetik ve Standart Sapma
Ortalamalarına (Tremelo Tekniğinde Yeterlilik) ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Feste
DeğiĢkenler (Kriterler)
n
SS
Lariane
Deney Ön
5
2,75
2,40
Test
Tremelo Tekniğinde Yeterlilik
Deney Son
Test

Tremelo Tekniğinde Yeterlilik

5

2,75

1,85

Tablo 3.2‘de verilen Feste Lariane adlı eser için Deney Ön Test-Son Test Tremelo
Tekniğinde Yeterlilik kriterleri incelendiğinde; Deney ön test sonuçlarının aritmetik
ortalama değerinin

=2,75 Deney son test sonuçlarının aritmetik ortalama değerinin ise

=2,75 olduğu, Deney son test (Tremelo Tekniğinde Yeterlilik Kriteri) sonuçlarında,
Deney ön test sonuçlarıyla eĢit olduğu görülmektedir. Standart sapma değerleri
incelendiğinde, deney son testin SS=2,40 deney ön teste göre SS=1.85 daha heterojen bir
dağılım gösterdiği anlaĢılmaktadır.
Tablo 3.3. Feste Lariane Ön Test-Son Test Aritmetik ve Standart
Ortalamalarına (Yorum Gücünde Yeterlilik) ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Feste
DeğiĢkenler (Kriterler)
n
Lariane
Deney Ön
5
5,5
Test
Yorum Gücünde Yeterlilik
Deney Son
5
10
Test
Yorum Gücünde Yeterlilik

Sapma
SS

1,12
0,88

Tablo 3.3‘de verilen Feste Lariane adlı eser için Deney Ön Test-Son Test Yorum
Gücünde Yeterlilik kriterleri incelendiğinde; Deney ön test sonuçlarının aritmetik
ortalama değerinin

=5,5 Deney son test sonuçlarının aritmetik ortalama değerinin ise

=10 olduğu, Deney son test (Yorum Gücünde Yeterlilik Kriteri) sonuçlarında, Deney
ön test sonuçlarına göre anlamlı bir artıĢ olduğu görülmektedir. Standart sapma değerleri
incelendiğinde, deney son testin SS=0,88 deney ön teste göre SS=1,12 homojen bir
dağılım gösterdiği anlaĢılmaktadır.
Tablo 3.4. Feste Lariane Ön Test-Son Test Aritmetik ve Standart Sapma
Ortalamalarına (Ton ve Renk Üretiminde Yeterlilik) ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Feste Lariane
DeğiĢkenler (Kriterler)
n
SS
Deney Ön
Test
Deney Son
Test

Ton ve Renk Üretiminde Yeterlilik

5

7,05

2,18

Ton ve Renk Üretiminde Yeterlilik

5

14

7,88
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Tablo 3.4‘de verilen Feste Lariane adlı eser için Deney Ön Test-Son Test Ton ve Renk
Üretiminde Yeterlilik kriterleri incelendiğinde; Deney ön test sonuçlarının aritmetik
ortalama değerinin

=7,05 Deney son test sonuçlarının aritmetik ortalama değerinin ise

=14 olduğu, Deney son test (Ton ve Renk Üretiminde Yeterlilik Kriteri) sonuçlarında,
Deney ön test sonuçlarına göre anlamlı bir artıĢ olduğu görülmektedir. Standart sapma
değerleri incelendiğinde, deney son testin SS=7,88 deney ön teste göre SS=2,18 homojen
bir dağılım gösterdiği anlaĢılmaktadır.
Tablo 3.5. Feste Lariane Ön Test-Son Test Aritmetik ve Standart Sapma
Ortalamalarına (Tını ve Gürlük Terimlerinde Yeterlilik) ĠliĢkin Bulgular ve
Yorumlar
Feste
DeğiĢkenler (Kriterler)
n
SS
Lariane
Deney Ön
Tını ve Gürlük Terimlerinde Yeterlilik
5
11,25
2,0
Test
Deney Son
Tını ve Gürlük Terimlerinde
5
15
1,77
Test
Yeterlilik
Tablo 3.5‘de verilen Feste Lariane adlı eser için Deney Ön Test-Son Test Tını ve Gürlük
Terimlerinde Yeterlilik kriterleri incelendiğinde; Deney ön test sonuçlarının aritmetik
ortalama değerinin

=11,25 Deney son test sonuçlarının aritmetik ortalama değerinin

ise
=15 olduğu, Deney son test (Tını ve Gürlük Terimlerinde Yeterlilik Kriteri)
sonuçlarında, Deney ön test sonuçlarına göre anlamlı bir artıĢ olduğu görülmektedir.
Standart sapma değerleri incelendiğinde, deney son testin SS=1,77 deney ön teste göre
SS=2,0 homojen bir dağılım gösterdiği anlaĢılmaktadır.
Tablo 3.6. Feste Lariane Ön Test-Son Test Aritmetik ve Standart Sapma
Ortalamalarına (Ezbere Çalabilmede Yeterlilik) ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Feste
DeğiĢkenler (Kriterler)
n
SS
Lariane
5
5
1,68
Deney Ön
Ezbere Çalabilmede Yeterlilik
Test
5
14
1,17
Deney Son
Ezbere Çalabilmede Yeterlilik
Test
Tablo 3.6‘da verilen Feste Lariane adlı eser için Deney Ön Test-Son Test Ezbere
Çalabilmede Yeterlilik kriterleri incelendiğinde; Deney ön test sonuçlarının aritmetik
ortalama değerinin

=5.0 Deney son test sonuçlarının aritmetik ortalama değerinin ise

=14 olduğu, Deney son test (Ezbere Çalabilmede Yeterlilik Kriteri) sonuçlarında,
Deney ön test sonuçlarına göre anlamlı bir artıĢ olduğu görülmektedir. Standart sapma
değerleri incelendiğinde, deney son testin SS=1,17 deney ön teste göre SS=1,68 homojen
bir dağılım gösterdiği anlaĢılmaktadır.
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Tablo 3.7. Feste Lariane Ön Test-Son Test Aritmetik ve Standart Sapma
Ortalamalarına (Çalım Hızında Yeterlilik ) ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Feste Lariane

DeğiĢkenler (Kriterler)

n

SS

Deney Ön
5
9,05
2,0
Test
Çalım Hızında Yeterlilik
Deney Son
5
15,5
1,43
Test
Çalım Hızında Yeterlilik
Tablo 3.5‘de verilen Feste Lariane adlı eser için Deney Ön Test-Son Test Çalım Hızında
Yeterlilik kriterleri incelendiğinde; Deney ön test sonuçlarının aritmetik ortalama
değerinin
=9,05 Deney son test sonuçlarının aritmetik ortalama değerinin ise
=15,5
olduğu, Deney son test (Çalım Hızında Yeterlilik Kriteri) sonuçlarında, Deney ön test
sonuçlarına göre anlamlı bir artıĢ olduğu görülmektedir. Standart sapma değerleri
incelendiğinde, deney son testin SS=1,43 deney ön teste göre SS=2,0 homojen bir dağılım
gösterdiği anlaĢılmaktadır.
4. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
4.1. Sonuçlar
Müzikaliteyi Ģekillendiren ve açıklayan temel eğitim aĢamalarındaki en önemli unsurlar:
müziğin temel kuramları ve müzikal duyarlılık olarak görülmektedir. Müzik eğitmeninin,
müzikologun, bestecinin, ya da sanatçının kendi yollarına yön verme hazırlıklarında,
teorik çalıĢmaların doğru bir Ģekilde kavranmasını akıcı bir Ģekilde sağlayan etkenler,
sesin, ellerin, gözlerin ve kulakların eğitimi olarak göze çarpmaktadır.
AraĢtırmanın deneysel boyutuna iliĢkin elde edilen bulgular ıĢığında; deney grubu
öğrencilerine ―Feste Lariane‖ adlı eser ödev olarak verilmiĢtir. Öğrencilerin eserde;
―Müzikal Duyarlılıkta Yeterlilik‖, ―Yorum Gücünde Yeterlilik‖, ―Ton ve Renk
Üretiminde Yeterlilik‖, ―Tını ve Gürlük Terimlerinde Yeterlilik‖, ―Ezbere Çalabilmede
Yeterlilik‖, ―Çalım Hızında Yeterlilik‖ maddelerinden oluĢan performans değerlendirme
kriterleri doğrultusunda, ön test ve son test performans puanları karĢılaĢtırıldığı zaman son
test sonucunda anlamlı bir artıĢ görülmektedir. Fakat ―Tremelo Tekniğinde Yeterlilik‖
maddesinden elde edilen ön test ve son teste dair performans puanları karĢılaĢtırıldığı
zaman, son test sonucunda ön teste göre olumlu bir artıĢın veya farklılığın oluĢmadığı
görülmektedir.
Öğrencilerin eseri ilk olarak yorumladıktan sonra verilen bir haftalık süreç sonunda eseri
daha iyi yorumlayabildikleri ve icra esnasında hata yapma oranlarının daha düĢük olduğu
görülmektedir. Bu süreçte araĢtırmacının öğrencilerin eksik olan yönlerini gözlemlemesi
ve bu eksiklikleri yazılı olarak kaydetmesi oldukça önemlidir. Genel olarak gözlenen en
büyük eksiklik tremelo tekniğinde görülmektedir. Ayrıca, seçilen öğrencilerin özellikle
tremelo tekniği açısından diğer öğrencilere göre daha etkin olduklarını belirtmek gerekir.
Tremelo tekniğinin seslendirilmesinde karĢılaĢılan teknik sorunların müzikaliteyi ve ona
bağlı temel unsurları olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Luigi Mozzani‘ye ait Feste
Lariane adlı eserin II. varyasyonu olan bu bölümde birçok öğrencinin sorun yaĢadığı,
tremelo tekniğinin tamamında seslendirmede güçlükler görüldüğü saptanmaktadır.
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Eserlerin etkin ve iĢlevsel bir biçimde müzikalite kavramıyla koordineli olarak icra
edilebilmesi için, özellikle uygulamanın ikinci aĢamasında ezbere çalabilme yeterliliğinin
tam olarak sağlanabileceği düĢünülmektedir. Bu yönde saptanan problemleri giderebilmek
için öğrencilerin eseri ezberleyerek seslendirmeleri gerektiği görülmektedir.
Öğrencilerin genelinde, sol elin pozisyon değiĢikliği yaĢadığı bölümlerde güçsüzlük den
kaynaklanan ses kayıplarının yaĢandığı tespit edilmiĢtir. Bu durumun, çalım hızıyla
birlikte eserin birçok teknik özelliğini zayıflattığı görülmektedir.
4.2. Öneriler
Gitarın alt eĢiğine yakın bölümdeki teller ile gitarın ses tahtası arasına sünger veya kumaĢ
gibi benzeri bir parça koyarak, kasların geliĢimi sağlanabilir. Bu yöntem sayesinde tellerin
gerilimi artacak ve çalım gücü de zorlaĢacaktır. Eser belirli bir süre bu yöntemle
çalıĢıldıktan sonra konulan malzeme çıkarılarak çalıma doğal bir biçimde devam edilir.
Bu yöntem tüm çalıĢmalarda uygulanabilir.
Eserin dörtlü tremelo tekniği ile yazılmıĢ olan II. varyasyonunda görülen eksiklikleri
düzeltmek amacıyla tremelo içerikli çalıĢmalara daha fazla yer verilebilir. Tremelo
çalıĢmalarında her teknikte gerektiği gibi metronom kullanılmalıdır.
Öğrencilerin genelinde gözlenen hata, enerjilerini ekonomik olarak kullanamamalarıdır.
Parmakların gereğinden fazla biçimde kalkması renk ve ton üretiminde aksaklıklara yol
açmakta ve yorum gücünü de olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer yandan sağ ile sol el
arasında senkron aksaklıkları ve reflex gücünde de zamanlama hataları göze
çarpmaktadır. Bu aksaklıkların, öğrencinin yorum gücünü olumsuz yönde etkileyebileceği
düĢünülmektedir.
Etütler ve özelliklede eserler, belirli bir aĢamadan sonra ezberlenerek çalınabilir. Bu
yöntem ile öğrencinin motivasyonunda ve eserlere olan müzikal duyarlılığında önemli bir
geliĢme sağlanabileceği düĢünülmektedir. Özellikle Suzuki‘nin bu yöndeki çalıĢmaları
dikkate alınabilir.
Müzikalite kavramının, öğrencilerin sadece çalgı eğitimi derslerinde algılamaları gereken
bir durum olamadığına dair bilinçlendirme çalıĢmaları yapılabilir. Ġster teorik ister
uygulamalı olsun müzik eğitimi eksenli bir çok derste, müzikalite kavramına yer
verilebilir.
Öğrencilerin çalma düzeylerine ve müzikal zevklerine uygun olarak öğretici tarafından
seçilecek belirli eserlerin dikkat çekici bölümleri, etüt haline getirilebilir.
Etüt ve eser kapsamlı repertuar seçiminde öğrencilerin müzikal beğenilerini ve klasik batı
müziği dönemlerine olan duyarlılıklarını dikkate almanın, çalgı eğitimi performansına etki
sağlayabileceği düĢünülmektedir.
Seslendirilmesi düĢünülen esere iliĢkin olarak hangi boyutta zorluk görülüyorsa o boyuta
iliĢkin ön egzersizlerin hazırlanması yaralı görülebilir.
Bestecilerin hayatları, müzikal stilleri ve yaĢadıkları dönemlere dair verilebilecek
araĢtırma ödevleri, öğrencilerin yorumlamaya çalıĢtıkları eserleri daha bilinçli olarak
algılayabilmelerini sağlayabilir.
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Müzikaliteyi Ģekillendirme yönünden önemli bir alan olarak düĢünülen müzikal formlar,
dersin gerekli bölümlerinde mutlaka yer almalıdır.
AraĢtırma, daha geniĢ bir zaman dilimine yayılabilir ve deneysel bölümü daha farklı bir
bilimsel araĢtırma tekniği ile ölçülebilir. Bununla birlikte, öğrenciye verilen çalıĢma
süreci uzatılarak eser seçiminde farklı uzman görüĢleri de alınabilir. Ayrıca, ön ve son test
sonuçlarında elde edilen aritmetik ortalamaları SPSS istatistik programı ile
karĢılaĢtırılabilir.
Performans değerlendirme ölçeğindeki uzman görüĢü puanlarının geçerliliğini ve
güvenirliğini belirlemek için Kendall W Uyum Katsayıları hesaplanabilir.
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KONYA‟DA ÖZENGEN MÜZĠK EĞĠTĠMĠNDE KLASĠK GĠTAR EĞĠTĠMĠ
Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU, Selçuk Üniversitesi
GĠRĠġ
Uçan‘a göre müzik eğitimi, temelde, bir müziksel davranıĢ kazandırma, bir müziksel
davranıĢ değiĢtirme veya bir müziksel davranıĢ değiĢikliği oluĢturma, bir müziksel
davranıĢ geliĢtirme sürecidir. Bu süreçte daha çok eğitim gören bireyin kendi müziksel
yaĢantısı temel alınır, bu temelden yola çıkılarak belirli amaçlar doğrultusunda planlı,
düzenli ve yöntemli bir yol izlenir ve bu yolla belirli hedeflere eriĢilir. Müzik eğitimi
yoluyla, birey ile çevresi, özellikle müziksel çevresi arasındaki iletiĢim ve etkileĢimin
daha sağlıklı, daha düzenli, daha etkili ve daha verimli olması beklenir. (Uçan A, 1996, s.
14)
Müzik eğitimi ―Genel Müzik Eğitimi‖, ―Özengen Müzik Eğitimi‖ ve ―Mesleki Müzik
Eğitimi‖ olmak üzere üç ana gruptan oluĢmaktadır. Özengen müzik eğitimi, müziğe ya da
müziğin belli dalında amatörce ilgili, istekli ve yatkın olanlara yönelik olup, etkin bir
müziksel katılım, zevk ve doyum sağlamak ve bunu olabildiğince sürdürüp geliĢtirmek
için gerekli müziksel davranıĢlar kazandırmayı amaçlar. Herhangi bir Ģekilde herkes için
zorunlu değildir. Tam tersine ilgi, istek ve yatkınlık ile etkin bir katılım için gerekli fırsat
ve olanaklara bağlı olup seçmelidir. Özengen müzik eğitiminde, daha çok, müziği izleyip
dinleyerek tüketen ya da kullanan kitleler yerine, müziği herhangi bir parasal ya da maddi
karĢılık beklemeksizin, yalnızca zevk ve doyum sağlamak için yaparak yaĢayan ve bunu
adeta kendisi için bir yaĢam tarzına dönüĢtüren müzikseverler ve amatör müzikçiler
yetiĢtirmeye dönük bir strateji uygulanır. Müziksel öğrenmenin son derece kalıcı izli
olduğu bu tür uygulamalarda, özengen bireyin ilgisi, isteği, yatkınlığı ve yeteneği
doğrultusunda ve ölçüsünde geliĢerek etkin katılımda bulunması ve doyum sağlaması
esastır. (Uçan A., 1996, s. 32)
Türkiye‘de müzik eğitimi ―örgün‖ ve ―örgün olmayan‖ ya da ―yaygın‖ olarak
düzenlenmekte, ―genel‖ ve ―mesleki‖ olmak üzere iki ana çerçevede planlanıp
uygulanmaktadır. Örgün müzik eğitimi denilince genellikle okullarda yapılan müzik
eğitimi akla gelir. Yaygın müzik eğitiminde ise daha çok okul dıĢı kurum ve kuruluĢlarda
( Radyo ve Televizyon, Müzik dernekleri- kursları-dershaneleri, müzik festivalleri,
müzikle ilgili bilimsel toplantılar, müzikle ilgili süreli/süresiz yayınlar ve araĢtırmalar,
konserle vb.) yapılan müzik eğitiminden söz edilir (Uçan A., 1996, s. 41).
Müzik eğitiminin temel boyutlarından biri çalgı eğitimidir. Çalgı eğitiminin amacı
temelde çalgı çalma becerisini geliĢtirmek, müzik bilgisini artırmak ve müzik sevgisini
aĢılamaktır (Özen, 1995, s.32). Çalgı yoluyla birey, yeteneğini geliĢtirecek, müzik
beğenisini yüksek bir düzeye çıkarmaya çalıĢacak, çalgı öğretimi için ilke, yöntem ve
teknikleri öğrenerek uygulayacaktır.
Ülkemizde Anadolu güzel sanatlar liseleri, konservatuarlar, müzik eğitimi anabilim dalları
gibi örgün müzik eğitimi kurumlarının yanında yaygın müzik eğitim kurumları olan
müzik dernekleri, müzik dershanelerinde de çalgı eğitimi verilmektedir. Bu çalgılardan
biri son yıllarda ülkemizde her geçen gün popülaritesini artıran klasik gitardır. Klasik
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gitar hem kolay taĢınabilirliği, hem solo hem eĢlik çalgısı olması, temininin kolay olması,
armonik ve melodik unsurları bir arada bulundurması, çok sesli bir enstrüman olması gibi
sebeplerden dolayı öğretmenler ve öğrenciler tarafından sevilerek kullanılan ve dinlenilen
bir çalgı olmuĢtur.
Türkiye‘de gitar, önceleri sadece eğlence müziğinde kullanılan bir çalgı olmuĢ, daha
sonra az sayıda da olsa konser vermeye gelen yabancı gitaristler, radyo yayınları, çeĢitli
vesilelerle yurt dıĢına gidip gelen kiĢilerin getirdiği plak ve notalar, klasik gitarın
ülkemizde yaygınlaĢmasına neden olmuĢtur (HalvaĢi, 1999, s.54).
Ülkemizde bilinen en eski klasik gitar öğretmeni, aynı zamanda çok iyi bir gitarist olan
Andrea Paleologos (1911-1997)‘dur. Paleologos Türkiye‘de kaldığı sürece ülkemizde
klasik gitarın sevilmesini ve yayılmasını sağlayan birçok öğrenci yetiĢtirmiĢtir. Öğrenciler
arasında Ġtalya doğumlu, Ġstanbul‘da yaĢayıp daha sonra Arjantin‘e göçen, orada ölen ve
yaĢamı boyunca gitar repertuarına çok değerli beste ve düzenlemeler kazandırmıĢ Mario
Paradi‘nin yanında, gitarı Ankara‘ya götürenlerden Can Aybars, ilk Türkçe gitar
metodunu yazan Ziya Aydıntan, Türkiye gitar hayatına çok değerli gitaristler kazandıran
SavaĢ çekirge gibi ülkemiz gitar yaĢamının geliĢiminde çok önemli görevler almıĢ
gitaristler vardır ( Kanneci, A, 1998, s.19).
Uzun süre sadece özel dersler Ģeklinde devam eden gitar eğitimi daha sonra yavaĢ yavaĢ
okullara da girmeye baĢlamıĢ, önce konservatuarlarda, daha sonra da eğitim fakültelerinin
müzik eğitimi bölümlerinde gitar dersleri verilmeye baĢlanmıĢtır. Müzik eğitimi veren
yüksek öğretim kurumlarında klasik gitar eğitimine ilk olarak Erol Küyel tarafından 19731974 öğretim yılında ―Okul Çalgı Kümeleri Dersi‖ adı altında Gazi Eğitim Enstitüsünde
baĢlanmıĢtır. Bunu, bireysel çalgı dersi olarak 1977-1978 öğretim yılında ―Mimar Sinan
Üniversitesi Devlet Konservatuarı‖, 1983 yılında ―Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü‖, 1985 yılında ―Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi Bölümü‖, 1986 yılında ―Ġstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı‖ (yarı zamanlı) izlemiĢtir. Daha sonraki
yıllarda eğitim fakültelerinin bazı müzik eğitimi bölümlerinde de klasik gitar dersi
okutulmaya baĢlanmıĢtır (Tarman, 1995, s.4).
Bu çalıĢma, Konya ilinde klasik gitar eğitiminin yaygın müzik eğitimindeki genel
durumunu değerlendirmek amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢmada uzmanlarla görüĢülerek bir
görüĢme formu hazırlanmıĢ, bu forma dayanarak özengen müzik eğitimi veren gitar
öğretmenlerinin görüĢleri alınmıĢ, elde edilen bulgular doğrultusunda gitar dersinin genel
durumu değerlendirilmiĢ, konunun önemiyle ilgili görüĢ ve önerilerde bulunulmuĢtur.
ÇalıĢma Konya ilindeki özengen müzik eğitimi ve klasik gitar eğitimi ile sınırlıdır.
AraĢtırma betimsel bir çalıĢmadır. AraĢtırma klasik gitar eğitiminin Konya ilinde yaygın
müzik eğitimindeki konumun ortaya konması ve klasik gitar eğitiminin bilinçli bir Ģekilde
yaygınlaĢmasını sağlamak için önerilerde bulunulması bakımından önem taĢımaktadır.
BULGULAR VE YORUM
AraĢtırmadaki veriler, Konya ilinde klasik gitar eğitiminin özengen müzik eğitimindeki
genel durumunu değerlendirmek amacıyla ―görüĢme formu‖ uygulanarak elde edilmiĢtir.
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1. Konya Ġlinde Özengen Müzik Eğitimi Veren Klasik Gitar Eğitimcilerinin KiĢisel
Bilgileri
Klasik gitar eğitimcilerinin kiĢisel bilgileri yüzde ve frekans dağılımları aĢağıdaki
tablolarda gösterilmiĢtir.
Tablo 1. Klasik gitar eğitimcilerinin cinsiyete göre dağılımları
Frekans (f)

Yüzde (%)

ERKEK

7

87,5

KADIN

1

12,5

TOPLAM

8

100

Cinsiyet

Tablo 1‘de görüldüğü gibi klasik gitar eğitimi veren eğitimcilerin büyük çoğunluğu
erkeklerden oluĢmaktadır.
Tablo 2. Klasik gitar eğitimcilerinin yaĢa göre dağılımları
YAġ ARALIKLARI

FREKANS (f)

YÜZDE(%)

20-25

3

37,5

26-30

2

25

31-35

1

12,5

36-40

2

25

Toplam

8

100

Tablo 2‘de görüldüğü gibi gitar eğitimcilerinin yaĢ dağılımını 3 kiĢi (37,5) 20-25 yaĢ
arası, 2 kiĢi (25) 26-30 yaĢ arası, 2 kiĢi (25) 36-40 yaĢ arası, ve bir kiĢi (12,5) 31-35 yaĢ
arası oluĢturmaktadır. Bu sonuca göre Konya ilinde özengen müzik eğitimindeki klasik
gitar eğitimcilerinin büyük çoğunluğunu genç eğitimcilerin oluĢturduğu görülmektedir.
Tablo 3.Klasik gitar eğitimcilerinin öğrenim durumları
Öğrenim Durumları

FREKANS (f)

YÜZDE(%)

Lise

2

25

Lisans

5

62,5

Yüksek Lisans

1

12,5

Toplam

8

100

Tablo 3‘e göre Konya ilindeki klasik gitar eğitimcilerinin büyük bir kısmının öğrenim
durumunun lisans ve yüksek lisans seviyesinde olduğu 6 kiĢi( %75) görülmektedir. Lise
mezunu olan klasik gitar eğitimcilerinin sayısı ise 2 kiĢidir (%25).
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2. Konya ilinde özengen müzik eğitiminde klasik gitar eğitimi ile ilgili çoktan seçmeli
sorularla ilgili bulgular ve yorumlar
Tablo 4. Hangi tür gitar dersi vermektesiniz?
FREKANS (f)

YÜZDE(%)

Klasik Gitar

2

25

Pop Gitar

0

0

Her ikisi

6

75

Toplam

8

100

Tablo 4‘te görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan gitar eğitimcilerinin %75 i (6 kiĢi) hem
klasik gitar hem pop gitar eğitimi verirken, %25 i (2 kiĢi) sadece klasik gitar eğitimi
vermektedir.
Tablo 5. Mevcut kaç gitar öğrenciniz bulunmaktadır?
FREKANS (f)

YÜZDE(%)

1-5

2

25

6-10

1

12,5

11-15

2

25

16-20

1

12,5

Daha fazla

2

25

Toplam

8

100

Tablo 5‘de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan gitar eğitimcilerinin %25 inin 1–5 arasında,
%25 inin 20 den fazla, %25 inin 11–15 arasında, %12,5 inin 6–10 arasında, %12,5 inin de
11–15 arasında gitar öğrencisinin olduğu görülmektedir.
Tablo 6. Mevcut kaç klasik gitar öğrenciniz bulunmaktadır?
FREKANS (f)

YÜZDE(%)

1-3

8

100

4-6

0

0

7-9

0

0

10-12

0

0

Daha fazla

0

0

Toplam

8

100

Tablo 6‘da görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan gitar eğitimcilerinin tamamının 1-3
arasında klasik gitar öğrencisinin olduğu görülmektedir.
Tablo 5 ile tablo 6 karĢılaĢtırıldığında, klasik gitar eğitimcilerinin öğrencilerinin büyük
çoğunluğunu pop gitar dersi alan öğrencilerin oluĢturduğu görülmektedir. Bu veriler
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ıĢığında Konya‘da klasik gitar dersine olan ilginin pop gitar dersine olan ilgiye göre çok
gerilerde kaldığı düĢünülmektedir.
Tablo 7. VermiĢ olduğunuz klasik gitar eğitimindeki amacınız nedir?
FREKANS (f)

YÜZDE(%)

Ġyi bir solist yetiĢtirmek

0

0

Müzik eğitimi kurumlarına öğrenci yetiĢtirmek

3

37,5

Hem solist yetiĢtirmek, hem müzik kurumlarına
öğrenci hazırlamak

4

50

Belirli bir amaç belirlemiyorum

1

12,5

Diğer

0

0

Toplam

8

100

Tablo 7‘de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan gitar eğitimcilerinin %50‘si (4 kiĢi) hem
solist yetiĢtirmeyi hem de müzik eğitimi kurumlarına öğrenci hazırlamayı
amaçlamaktadır. Yalnızca müzik eğitim kurumlarına öğrenci hazırlamayı amaçlayan gitar
eğitimcilerinin oranı %37,5 (3 kiĢi), belirli bir amaç belirlemeyen gitar eğitimcilerinin
oranı %12,5‘dir (1 kiĢi).
Tablo 8. Klasik gitar öğrencilerinize haftada kaç saat ders vermektesiniz?
FREKANS (f)

YÜZDE(%)

1

8

100

2

0

0

3

0

0

4

0

0

Daha fazla

0

0

Toplam

8

100

Tablo 8‘de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan gitar eğitimcilerinin tamamı ( 8 kiĢi)
haftada bir saat klasik gitar eğitimini yeterli görmektedir.
Tablo 9. Klasik gitar dersi alan öğrencileriniz derslere düzenli olarak devam
ediyorlar mı?
FREKANS (f)

YÜZDE(%)

Evet, devam ediyorlar

2

25

Ufak tefek aksamalara rağmen düzenli devam
ediyorlar

2

25

Kısmen devam ediyorlar

2

25

Öğrenciden öğrenciye değiĢiyor

1

12,5

Düzenli devam etmiyorlar

1

12,5

Toplam

8

100

465

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Tablo 9‘da görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan gitar eğitimcilerinin %25 i düzenli bir
Ģekilde, %25 i ufak tefek aksamalara rağmen düzenli bir Ģekilde, %25 i kısmen, %12.5 i
öğrenciden öğrenciye değiĢiyor, %12.5 i de derslere düzenli bir Ģekilde devam edilmiyor
seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. Bu veriler ıĢığında klasik gitar öğrencilerinin büyük bir
çoğunluğunun ufak tefek aksamalar olsa da derslere düzenli bir Ģekilde devam ettikleri
görülmektedir.
Tablo 10. Klasik Gitar Derslerinde En Çok Hangi Güçlüklerle KarĢılaĢıyorsunuz?
FREKANS (f)

YÜZDE(%)

Herhangi bir güçlükle karĢılaĢmıyorum

0

0

Teknik problemlerle karĢılaĢıyorum

0

0

Teorik problemlerle karĢılaĢıyorum

0

0

8

100

Diğer

0

0

Toplam

8

100

Hem teknik
karĢılaĢıyorum

hem

teorik

problemlerle

Tablo 10‘da görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan gitar eğitimcilerinin tamamı hem teknik
hem teorik problemlerle karĢılaĢtığını belirtiyor.
Gitar eğitimcileriyle yapılan görüĢmelerde, özellikle klasik gitar oturuĢ ve tutuĢ
pozisyonunu öğrencilere alıĢtırmada ve teorik olarak da derslerin solfej, müzik teorisi gibi
derslerle desteklenmediği için sıkıntılar yaĢandığı belirtilmiĢtir.
Tablo 11. Klasik Gitar Öğrencilerine Klasik Gitar Dersi Yanında Armoni Bilgisi de
Veriyor musunuz?
FREKANS (f)

YÜZDE(%)

Evet, armoni dersiyle birlikte götürüyoruz

0

0

Kısmen, ayrıntıya girmeden armoni ile ilgili bilgiler
de veriyorum

3

37,5

Öğrenciden öğrenciye göre değiĢiyor

2

25

Armoni konusuna hiç girmiyorum

3

37,5

Toplam

8

100

Tablo 11‘de görüldüğü gibi ―armoni konusuna hiç girmiyorum‖ diyen gitar
eğitimcilerinin oranı %37,5 (3 kiĢi), ―ayrıntıya girmeden armoni ile ilgili bilgiler
veriyorum‖ diyen gitar eğitimcilerinin oranı %37,5 (3 kiĢi), ―Öğrenciden öğrenciye göre
değiĢiyor‖ diyen gitar eğitimcilerinin oranı %25‘dir (2 kiĢi).
Klasik gitar armonik yapıları ihtiva eden çok sesli bir enstrümandır. Çok düĢük seviyeli
eserlerde dahi akorlar ve bas yürüyüĢleri kullanılmaktadır. Öğrencilerin daha bilinçli bir
Ģekilde eserleri çalıĢmaları, sadece notaları doğru basmak yerine emek verdikleri müziği
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anlayarak yapmaları için armoni bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca öğrencinin,
çalıĢtığı eseri armonik yönden inceleyebilmesi, çalıĢma motivasyonunu da olumlu yönde
etkileyecektir. Bunun için üzerinde durulması gereken en önemli konulardan birisi de
armoni bilgileri yeterli düzeyde olan klasik gitar eğitimcileri yetiĢtirmek gerekmektedir.
Tablo 12. Klasik Gitar Öğrencilerinize Çaldığı Eserlerin Form Analizlerini
Yaptırıyor musunuz?
FREKANS (f)

YÜZDE(%)

0

0

Kısmen, kolay eserlerin form analizlerini
yaptırıyorum

0

0

Öğrenciden öğrenciye göre değiĢiyor

0

0

Form analizi yaptırmıyorum

8

100

Toplam

8

100

Evet,
eserlerin
yaptırıyorum

form

analizlerini

Tablo 12‘de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan gitar eğitimcilerinin hiçbiri klasik gitar
derslerinde form analizi yaptırmamaktadır.
Klasik gitar derslerinde form bilgisi üzerinde hiç durulmamasında öğrencilerin gerekli
donanıma sahip olmamaları, gitar eğitimcilerinin öğrencileri doğru bir Ģekilde
yönlendirmemeleri, öğrencilerin çabuk sıkılma eğilimleri içinde olmaları, özengen müzik
eğitiminde verilen eğitimin örgün müzik eğitimi kurumlarında olduğu kadar ciddiye
alınmaması, yeterli form bilgisine sahip gitar eğitimcilerinin olmaması gibi nedenler
etkilidir. Fakat bilindiği gibi form bilgisi müziği daha iyi anlayabilmek, yaratıcılığı
geliĢtirmek, öğrenciyi düĢünmeye itmek gibi çok önemli konularda oldukça etkili ve
gereklidir.
Tablo 13. Klasik Gitar Öğrencilerinize, OluĢturdukları Repertuardan OluĢan Bir
Konser Veya Dinleti Yaptırıyor musunuz?
FREKANS (f)

YÜZDE(%)

Evet, sık sık konserlerimiz oluyor

0

0

Yılın belirli aylarında konserlerimiz oluyor

0

0

Nadiren ufak dinletiler yapıyoruz

0

0

Herhangi bir konser faaliyetinde bulunmuyoruz

8

0

Toplam

8

100

Tablo 13‘de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan gitar eğitimcilerinin tamamı ―herhangi bir
konser veya dinleti faaliyetinde bulunmuyoruz‖ seçeneğini iĢaretlemiĢtir.
Çalgı eğitiminin önemli boyutlarından birisi öğrencilerin çalıĢtıkları eserleri toplum ve
eğitimcilerin önünde sergilemeleridir. Bu durum öğrencileri enstrümanlarına çalıĢma
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konusunda motive etmesinin yanı sıra, daha disiplinli ve bilinçli çalıĢmalarını
sağlamaktadır. Ayrıca belirli periyotlarda konserler ve/veya küçük dinletiler verilmesi o
bölgede enstrümana olan ilginin artmasına ve daha çok yayılmasına neden olacaktır. Bu
çalıĢmada da görüldüğü gibi Konya ilinde klasik gitara olan ilgi son derece azdır.
Yapılacak olan konserler ve faaliyetler klasik gitara olan ilginin artmasına katkıda
bulunacaktır.
3. Konya ilinde özengen müzik eğitiminde klasik gitar eğitimi ile ilgili açık uçlu
sorularla ilgili bulgular ve yorumlar
3.1. VermiĢ olduğunuz klasik gitar eğitiminde hangi metot veya metotları takip
ediyorsunuz?
AraĢtırmaya katılan klasik gitar eğitimcilerinin, derslerde kullandıkları metotlar Ģunlardır:
Ferdinando Carulli ―Metoto Completo‖, Rodriquez Arenas ― La Escuela De La Guitarra
Libro I,II,III, Dionisio Aguado ― Metodo De Guitarra‖, Scott Tennant ― Pumping Nylon‖,
Abel Carlevaro Classiccal Guitar Method, Bekir Küçükay ―Klasik Gitar Ġçin BaĢlangıç
Metodu‖, Murat ĠĢbilen ―Klasik Gitar Metodu‖.
Klasik gitar eğitimcileri, yukarıdaki metotların yalnızca birine bağlı kalmak yerine bir
kaçından yararlandıklarını ve bunun yanı sıra internetteki kaynaklardan da
faydalandıklarını belirtmiĢlerdir.
3.2. Sizde Özengen Müzik Eğitiminde klasik gitar eğitimine olan ilgi durumu nedir?
Popüler kültürün yan etkileri dolayısıyla daha çok pop gitar ve elektrogitara yönelmelerin
olduğu, klasik gitara olan ilginin diğer gitar türlerine göre çok geride kaldığı, bilinçli
olarak klasik gitara ilgi duyan öğrencilerin hemen hemen hiç olmadığı araĢtırmaya katılan
klasik gitar eğitimcilerinin ortak buluĢtukları noktalardır.
3.3. Sizce özengen müzik eğitiminde klasik gitarı yaygınlaĢtırmak için neler
yapılmalıdır?
AraĢtırmaya katılan klasik gitar eğitimcilerinin verdikleri cevaplar Ģu baĢlıklar altında
toplanmıĢtır.
Ġmkânlar çerçevesinde ülkede ve dünyada tanınmıĢ klasik gitaristleri Konya‘ya davet
ederek workshoplar düzenlenmeli,
Bağlantılar kurularak klasik gitaristler Konya‘ya davet edilerek sık sık konserler
verilmeli,
Konya‘daki gitaristler bir araya gelerek belirli aralıklarla konserler ve dinletiler vermeli,
Öğrenci dinletileri düzenlenmeli,
Konya‘daki örgün eğitim kurumlarıyla bağlantılar kurularak, o kurumların klasik gitar
eğitimcileriyle birlikte hareket edilmeli,
Pop gitar ve elektrogitar dersi için gelen öğrencileri zamanla bilinçlendirerek klasik gitara
yönlendirilmeleri sağlanmalı.
3.4. Sizce özengen müzik eğitiminde klasik gitar derslerinin niteliğini ve kalitesini
yükseltmek için neler yapılmalıdır?
AraĢtırmaya katılan klasik gitar eğitimcilerinin verdikleri cevaplar Ģu Ģekildedir.
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Klasik gitar dersleri uzman eğitmenlerle yürütülmelidir.
Eğitimci, öğrencisinde saygı uyandıracak düzeyde enstrümanına hakim olmalıdır.
Farklı düzeyde farklı eğitimcilerle çalıĢılmalıdır.
Solist gitaristlerle workshoplar düzenlenmelidir.
Dersler, ders içi veya ders dıĢı zamanlarda görsel ve iĢitsel öğelerle desteklenmelidir.
Armoni ve solfej ile ilgili haftanın belirli günlerinde toplu veya bireysel çalıĢmalar
yapılmalıdır.
Öğrenciler disiplinli çalıĢma konusunda bilinçlendirilmelidir.
Eğitimciler ve öğrenciler yeniliklere açık olup dünyada olan geliĢmeleri yakından takip
etmelidir.
Klasik gitar eğitimcileri ticari kaygı içerisinde olmamalıdır
Derse devam eden öğrencilerin ailelerini bilinçlendirilerek, ailelerin yardımcı olmaları
sağlanmalıdır.
Öğrencilerin oluĢturdukları repertuarları, sergileyecekleri dinletiler düzenlenmelidir.
SONUÇ ve ÖNERĠLER
Sonuç
1. Konya‘da özengen müzik eğitiminde klasik gitar eğitimi verenlerin büyük çoğunluğu
genç eğitimcilerden oluĢmaktadır.
2. Konya‘da özengen müzik eğitiminde, klasik gitar eğitimine olan ilginin diğer gitar
türlerine göre oldukça geride olduğu görülmektedir.
3. Konya‘da özengen müzik eğitiminde klasik gitar öğrencilerinin büyük bir
çoğunluğunun ufak tefek aksamalar olsa da derslere düzenli bir Ģekilde devam ettikleri
görülmektedir.
4. Eğitimciler, klasik gitar derslerinde hem teorik hem de teknik problemlerle
karĢılaĢmaktadırlar.
5. Konya‘da özengen müzik eğitiminde klasik gitar derslerinde Armoni bilgisine çok az
yer verilmekte, form bilgisine ise hiç yer verilmemektedir.
6. Konya‘da özengen müzik eğitiminde klasik gitar dersi alan öğrenciler herhangi bir
konser faaliyetinde bulunmamaktadırlar.
Öneriler
1. Klasik gitar dersleri, enstrümanına hâkim, öğrencide saygı uyandıracak nitelikte uzman
eğitimcilerle yürütülmelidir.
2. Klasik gitar eğitimcileri, ticari kaygı içerisinde olamamalıdır.
3. Konya‘da klasik gitarın yaygınlaĢması için, sık sık klasik gitar konserleri, dinletiler,
workshoplar düzenlenmelidir.
4. Mesleki müzik eğitimi veren kurumlarla mümkün olduğunca iletiĢim içerisinde olarak
bilgi alıĢveriĢinde bulunulmalıdır.
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5. Derslerin niteliğini artırmak için, görsel ve iĢitsel öğelerden mümkün olduğunca
faydalanılmalıdır.
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Ek 1. GörüĢme Formu
Cinsiyetiniz: ……………
YaĢınız: ……………
Öğrenim durumunuz: ……………
ÇalıĢtığınız kurum: ……………
1. Hangi tür gitar dersleri vermektesiniz?
a. Klasik gitar
b. Pop gitar
c. Her ikisi
2. Mevcut kaç gitar öğrenciniz bulunmaktadır?
a. 1-5
b. 5-10
c. 10-15
d. 15-20
e. Daha fazla
3. Mevcut kaç klasik gitar öğrenciniz bulunmaktadır?
a. 1-3
b. 3-6
c. 6-9
d. 9-12
e. Daha fazla
4. VermiĢ olduğunuz klasik gitar eğitimindeki amacınız nedir?
a. Ġyi bir solist yetiĢtirmek.
b. Müzik eğitimi kurumlarına öğrenci yetiĢtirmek.
c. Hem solist yetiĢtirmek, hem müzik kurumlarına öğrenci hazırlamak.
d. Belirli bir amaç belirlemiyorum.
e. Diğer……………………………………………………………….
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Klasik gitar öğrencilerine haftada kaç saat ders verilmektesiniz?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. Daha fazla
6. Klasik gitar dersi alan öğrencileriniz derslere düzenli olarak devam ediyor mu?
a. Evet, devam ediyorlar.
b. Ufak tefek aksamalara rağmen düzenli devam ediyorlar.
c. Kısmen devam ediyorlar.
d. Öğrenciden öğrenciye değiĢiyor.
e. Düzenli devam etmiyorlar.
7. Klasik gitar derslerinde en çok hangi güçlüklerle karĢılaĢıyorsunuz?
a. Herhangi bir güçlükle karĢılaĢmıyorum.
b. Teknik problemlerle karĢılaĢıyorum.
c. Teorik problemlerle karĢılaĢıyorum.
d. Hem teknik hem teorik problemlerle karĢılaĢıyorum.
e. Diğer……………………………………………………………..
8. Klasik gitar öğrencilerine klasik gitar dersi yanında armoni bilgisi de veriyor musunuz?
a. Evet, armoni dersini birlikte götürüyorum.
b. Kısmen, ayrıntıya girmeden armoni ile ilgili bilgiler de veriyorum.
c. Öğrenciden öğrenciye göre değiĢiyor.
d. Armoni konusuna hiç girmiyorum.
9. Klasik gitar öğrencilerinize çaldığı eserlerin form analizlerini yaptırıyor musunuz?
a. Evet, eserlerin form analizlerini yatırıyorum.
b. Kısmen, kolay eserlerde form analizlerini yatırıyorum.
c. Öğrenciden öğrenciye göre değiĢiyor.
d. Form analizi yaptırmıyorum.
10. Klasik gitar öğrencilerinizle çaldıkları eserlerden oluĢan bir konser veya dinleti yaptırıyor
musunuz?
a. Evet, konserlerimiz sıklıkla oluyor.
b. Yılın belirli aylarında konserlerimiz oluyor.
c. Nadiren ufak dinletiler yapıyoruz.
d. Herhangi bir konser faaliyetinde bulunmuyoruz.
11. VermiĢ olduğunuz klasik gitar eğitiminde hangi metot veya metotları takip ediyorsunuz?
12. Sizce özengen müzik eğitiminde klasik gitar eğitimine olan ilgi durumu nedir?
13. Sizce özengen müzik eğitiminde klasik gitarı yaygınlaĢtırmak için neler yapılmalıdır?
5.

14. Sizce özengen müzik eğitiminde klasik gitar derslerinin niteliğini ve kalitesini yükseltmek için
neler yapılmalıdır?
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MESLEKSEL MÜZIK EĞITIMI VE PIYANO EĞITIMINDE YANSITICI
DÜġÜNME BECERILERININ KULLANIMI
Dr. HepĢen OKAN, Ankara Üniversitesi
Özet
Bu araştırmanın amacı, Devlet Konservatuvarlarında ses eğitimi alanında öğrenim gören
öğrencilerin piyano öğrenme sürecinde, üst düzey düşünme becerilerinden olan ―yansıtıcı
düşünme‘‘nin kullanımına ilişkin görüş ve düşüncelerini belirlemek ve yansıtıcı
düşünmenin yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretim etkinliklerinin öğrencilerin piyano
öğrenmedeki başarısına etkisini incelemektir. Araştırma örneklemi 2007-2008 öğretim
yılında Devlet Konservatuvarları ses eğitimi bölümlerindeki piyano dersini alan 3. ve 4.
sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Uygulanan ankette beşli ölçek kullanılmış ve
güvenirlik çalışmaları kapsamında Cronbach Alfa katsayısı 0,8546 olarak bulunmuştur.
Ön-test son-test kontrol gruplu deneme modeli kullanılan araştırmada veri toplama aracı
olarak öğrencilerin piyano öğrenme sürecinde yansıtıcı düşünme becerilerinin kullanıma
yönelik araştırmacı tarafından geliştirilen gözlem formu kullanılmıştır.Anket süregelen
öğretim sürecinde yansıtıcı düşünme becerilerine ve yansıtıcı düşünme etkinliklerinin
kullanımına ilişkin kendini değerlendirme, hedeflere ulaşmak için çalışma, nedeni bulma,
inceleme, çözümleme, öğrenmeye katılma, gelişme ve öğrenmesinden sorumluluk duyma
v.b. gibi konuları kapsamaktadır. Anketten elde edilen bulgular ışığında öğrencilerin
yansıtıcı düşünmenin kullanımına ilişkin bazı davranışları gerçekleştirdiği, ancak
sistemli ve düzenli bir uygulama olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yansıtıcı düşünmeye
dayalı öğretim etkinliklerinin ise öğrencilerin piyano öğrenmedeki başarısını olumlu
etkisi olduğu belirlenmiştir.
GIRIġ
Mesleksel Müzik Eğitimi ve Yansıtıcı DüĢünme:
Müzik eğitimi programlarında öğrencilere kazandırılması öngörülen becerilerin, sadece
deviniĢsel davranıĢlardan oluĢması beklenemez. Ayrıca bütün becerilerin biliĢsel
dayanaklarının bulunması gerekmektedir (Uçan, 1997). ÇağdaĢ müzik eğitimi bireylerin,
toplumların ve insanlığın deviniĢsel, duyuĢsal, biliĢsel ve seziĢsel davranıĢlarıyla birer
bütün halinde en uygun ve ileri düzeyde yetiĢtirilmelerini amaçlar. ÇağdaĢ müzik eğitimi
çağdaĢ ilkeler, amaçlar ve yöntemler bağlamında düzenlenip uygulanır ve tasarlanıp
gerçekleĢtirilir (Uçan,2000). Mesleki müzik eğitiminde müziği bizzat yaparak yaĢamanın
ötesinde, onu bilgili, bilinçli, düzenli-planlı-yöntemli, kurallı ve yeterli olarak yaratan,
seslendiren-yorumlayan, kuramlayan, araĢtıran, uygulayan ve öğreten sanatçı, bilimci,
eğitimci ve teknolog yetiĢtirmeye dönük bir strateji uygulanır. (Uçan, 1997).
Mesleki müzik eğitiminde müziği bizzat yaparak yaĢamanın ötesinde seslendirenyorumlayan, kuramlayan, araĢtıran, uygulayan ve öğreten sanatçı, bilimci, eğitimcilerin
‗‘bilgi çağı‖ olarak nitelendirilen bu dönemde, çağı yakalamak bağlamında mesleki
müzik eğitimi veren eğitimcilerin ve bu eğitimi alan bireylerin düĢünme ve düĢünme
becerilerine özel bir önem vermesi gerekliliği karĢımıza çıkmaktadır. Mesleki müzik
eğitiminde temel bir taĢ olan piyano eğitiminin etkin ve verimli bir biçimde
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kullanılabilmesi için, düĢünme ve üst düzey düĢünme becerilerinin etkin bir Ģekilde
kullanılması, yani biliĢsel öğrenmelerde yapılacak etkinliklerin sayısı ve kalitesinin
arttılması, hızla değiĢen ve geliĢen çağın gereksinimlerine uyum sağlayabilmek için
gittikçe artan bir ihtiyaç haline gelmektedir.
Müziği öğrenme ve piyano çalma sürecinde düĢünme ve üst düzey düĢünme becerilerini
etkin kullananan öğrenci, eğitimci ve bireylerin, öğrenmelerinde ve meslek yaĢamlarında
olumlu geliĢmeler kaydettiği yapılan araĢtırmalar sonucunda görülmektedir. Üst düzey
düĢünme becerilerinden olan yansıtıcı düĢünme terimini John Dewey ―herhangi bir inanç
ya da varsayılan bilginin, kendisini destekleyen temeller ıĢığında; sonuca götürmesi
beklenir Ģekilde aktif, ısrarcı ve dikkatli Ģekilde gözden geçirilmesidir‖ Ģeklinde
tanımlamıĢtır. (Phan, 2007). Yansıtıcı düĢünme, bireyin öğretme ya da öğrenme yöntemi
ve düzeyine iliĢkin olumlu ve olumsuz durumları ortaya çıkartmaya ve sorunları çözmeye
yönelik düĢünme sürecidir (Ünver, 2003). Schön (1987) yansıtıcı düĢünmenin mesleki
öğretim çerçevesi içinde müzik ve dans eğitimi veren konservatuvarlarda kullanılmasını
önermiĢ; uygulamalı bilimleri öğretirken, yansıtıcı düĢünmenin hareket sırasında düĢünme
yeteneğini geliĢtirmek için de ―yol gösterme‘‘ niteliklerini vurgulamıĢtır (Rogers,2001).
Her öğrenmede olduğu gibi, piyano öğrenmeninde ilk boyutu biliĢseldir. Piyano
eğitiminde de ―biliĢsel anlama‘‘, düĢünsel beceriler öğrenmenin ilk boyutudur ve piyano
eğitiminde biliĢsel boyut ve düĢünsel becerilerin etkin kullanımı; bu bağlamda üzerinde
önemle durulması gereken bir konudur. Yapılan araĢtırmalarda yansıtıcı düĢünmenin
müzik eğitiminde etkili ve yararlı olduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. Bu doğrultuda aĢağıda
belirtilen problemlere yanıt aranmıĢtır.
AraĢtırma Konusu:
Devlet konservatuvarlarında ses eğitimine iliĢkin anasanat dallarındaki piyano eğitiminde
yansıtıcı düĢünmenin yeri, bu eğitimi alan öğrencilerin yansıtıcı düĢünme becerilerini
kullanma durumları ve piyano öğrenmelerindeki etkililik düzeyleri incelenmiĢtir.
Problem:
Devlet konservatuvarlarında ses eğitimine iliĢkin anasanat dallarındaki piyano eğitiminde
yansıtıcı düĢünmenin yeri, bu eğitimi alan öğrencilerin yansıtıcı düĢünme becerilerini
kullanma durumları ve piyano öğrenmelerindeki etkililik düzeyleri nedir?
Alt Problemler:
1. Mesleksel müzik eğitimi çerçevesinde Devlet Konservatuvarlarında ses eğitimi
alanında öğrenim gören öğrencilerin piyano öğrenme sürecinde, yansıtıcı düĢünmenin
kullanımına iliĢkin görüĢ ve düĢünceleri nelerdir?
2. Devlet konservatuvarlarında ses eğitimi anasanat dallarında piyano eğitiminde
uygulanan yansıtıcı düĢünme odaklı öğretimin öğrencilerin piyano öğrenme düzeylerine
etkisi nedir?
2.1. Deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin ön-test baĢarı puanları arasında anlamlı
bir fark var mıdır?
2.2. Deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin son test baĢarı puanları arasında anlamlı
bir fark var mıdır?
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YÖNTEM
Bu araĢtırmada betimsel ve deneysel olmak üzere iki yöntem kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın
―betimsel‖ aĢamasında yansıtıcı düĢünme becerilerinin, öğrenciler tarafından ne ölçüde
kullanıldığı tespit edilmiĢ öğrencilerin yansıtıcı düĢünme kavramı kapsamındaki
görüĢlerinin belirlenmesi için anket yönteminden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmanın deneysel
aĢamasında ise ―kontrol gruplu öntest - sontest‖ yöntemi kullanılmıĢtır. Bu yöntemle
yansıtıcı düĢünmeye dayalı piyano öğretiminin, piyano öğrenmedeki etkilik düzeyinin
ortaya konulmasına çalıĢılmıĢtır.
Evren:
AraĢtırmada çalıĢma evrenini, mesleksel müzik eğitimi çerçevesinde Türkiye‘de devlet
konservatuvarlarındaki ses eğitim programı içerisinde piyano dersini alan öğrenciler
oluĢturmaktadır.
Örneklem:
AraĢtırmanın anket örneklemini 11 ilgili ses eğitimi anasanat dalı oluĢturmaktadır.
Anketler ses eğitimi anasanat dalları açık olan ve öğrenim süreleri birbirine yakın olan 8
devlet konservatuvarında toplam (N=70) öğrenci üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
AraĢtırmanın deneysel aĢaması ise 2007-2008 eğitim öğretim yılının ikinci yarı yılında ve
Ankara ili sınırları içerisinde yer alan Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarında,
deney ve kontrol grubu olmak üzere toplam 20 öğrenci ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
Veri Toplama Araçları:
Anket soruları yansıtıcı düĢünme becerilerine ve yansıtıcı düĢünme etkinliklerinin
kullanımına iliĢkin kendini değerlendirme,hedeflere ulaĢmak için çalıĢma, nedeni bulma,
inceleme, çözümleme, öğrenmeye katılma, geliĢme ve öğrenmesinden sorumluluk duyma
v.b. gibi konular üzerinde yoğunlaĢarak hazırlanmıĢtır. Uygulanan ankette güvenirlik
çalıĢmaları kapsamında Cronbach Alfa katsayısı 0,85 olarak bulunmuĢtur. Ankette
kullanılan 5‘li Likert ölçeği eĢit parçalara bölünerek her seçeneğe karĢılık gelen puan
aralıkları belirlenmiĢtir Deneysel aĢamada ise yansıtıcı düĢünmede yansıtıcı düĢünme
becerilerinin kullanıma yönelik araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen gözlem formu
kullanılmıĢtır.
BULGULAR ve YORUM
Bu kısımda araĢtırma problemi ile alt problemlerin çözümüne iliĢkin istatistiksel analizler
yolu ile elde edilen bulgular ve yorumlar bulunmaktadır. AĢağıda Tablo 1.1. de
Öğrencilerin ‗‘Yansıtıcı DüĢünmenin‘‘ kullanımına iliĢkin görüĢ ve düĢüncelerin dağılımı
görülmektedir.
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Tablo 1.1. Öğrencilerin „‟Yansıtıcı DüĢünmenin‟‟ Kullanımına ĠliĢkin GörüĢ ve
DüĢüncelerin Dağılımı

Öğrenci anketindeki tüm bulgulara dayanarak, en düĢük ortalamanın (3,20) 16. madde ile
eserin bestecisi ve dönemine dair araĢtırma yapma etkinliği olduğu görülmektedir.
Öğrenci anketindeki tüm bulgulara dayanarak, en yüksek ortalamanın (4,49) 4. madde ile
sınavlardan önce eser veya etüdlerini hatasız çalma durumunu kontrol etme etkinliği
olduğu görülmektedir. Öğrenci anketindeki tüm bulgulara dayanarak en düĢük maddelerin
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3. 13. ve 16. olduğu görülmektedir. Ġlgili maddelerde yeni bir eser çalıĢırken önceden
öğrendiği eser veya etüd ile bağlantı kurma, eserin güçlük ve zorluk durumuna göre
çalıĢma süresini planlama, çalıĢtıkları her eserin ve etüdün bestecisi ve dönemi ile ilgili
araĢtırma yapma gibi yansıtıcı düĢünmeyi besleyen ve geliĢtiren önemli unsurların düzenli
olarak yapılmadığı anlaĢılmaktadır. Anketten elde edilen bulgular ıĢığında öğrencilerin
yansıtıcı düĢünmenin kullanımına iliĢkin bazı davranıĢları gerçekleĢtirdiği, ancak
süregelen öğretim sürecinde sistemli ve düzenli bir uygulama olmadığı sonucuna
ulaĢılmıĢtır. Piyano eğitiminde uygulanan yansıtıcı düĢünme odaklı öğretimin öğrencilerin
piyano öğrenme düzeylerine etkisi nedir? baĢlığı altında öğrencilerin öntest ve sontest
baĢarı puanları tablo 2.1. ve 2.2. de görülmektedir.
Tablo 2.1. Öntest BaĢarı Puanları

Tablo 2.1.de görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarının öntest aritmetik ortalama
puanlarının (Deney:72,93- Kontrol:70,47) birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Bu
sonuca göre deney ve kontrol gruplarının uygulanacak olan yansıtıcı düĢünme odaklı
öğretim öncesinde birbirine denk olduğu söylenebilir. Deney ve kontrol gruplarının
arasındaki farkın (t(18)=0.61, p=0,544>0,05) istatistiksel olarak anlamlı olmadığı
görülmektedir.
Tablo 2.2. Sontest BaĢarı Puanları

Tablo 2.2. incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının sontest aritmetik ortalama
puanlarında (Deney: aritmetik ortalama( = 86,2-Kontrol: aritmetik ortalama ( = 71,5)
deney grubunun, kontrol grubuna göre öntesttekine oranla çok daha yüksek bir puan
aldığı görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre, deney ve kontrolgruplarının arasındaki
farkın (t(18)=4.2, p=0,001<.0,05) istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı derecede
yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sonuç ıĢığında, deney ve kontrol gruplarının
arasındaki farkın (t(18)=4.2, p=0,001<.0,05) istatistiksel olarak deney grubu lehine
anlamlı derecede yüksek olmasında deney grubunaverilen yansıtıcı düĢünme odaklı
öğretimin etkisi olduğu düĢünülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
AraĢtırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda Mesleksel müzik eğitimi çerçevesi
içindeki piyano eğitiminde, yansıtıcı düĢünme odaklı öğretimin piyano öğrenme
sürecinde özellikle biliĢsel becerilerin ön planda olduğu öğrenme boyutunda etkili olduğu
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söylenebilir. AraĢtırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda Mesleksel müzik eğitimi
çerçevesi içindeki piyano eğitiminde, yansıtıcı düĢünme odaklı öğretimin piyano
öğrenme sürecinde özellikle biliĢsel becerilerin ön planda olduğu öğrenme boyutunda
etkili olduğu söylenebilir. Bu sonuç, Burrack (2001) ―Yansıtma ve video kayıtların
karĢılaĢtırılması yöntemini kullanarak (enstrumantal) müzik öğretmenliği öğrencilerinde;
eğitimsel düĢüncenin geliĢiminin ortaya konulması‖ adlı çalıĢmasında yansıtma ile
eğitimsel düĢüncenin geliĢiminde, öz motivasyonun ve üst biliĢsel bilinçliliğin artmasıyla
olumlu geliĢme kaydedildiği sonucuyla benzerlik göstermektedir.
Ayrıca Bauer‘in (2002), ―Müzik öğretiminin gözlenmesi sırasında stajyer müzik
öğretmenlerinin biliĢsel süreçleri‘‘ adlı çalıĢmasında, üniversitede müzik öğretimi eğitimi
alan öğrencilerin yansıtıcı düĢünme odaklarının geniĢletilmesinin fayda sağladığısöz
konusu araĢtırma sonuçlarıylada benzerlik göstermektedir. Devlet konservatuvarlarında
mesleksel müzik eğitimi çerçevesi içinde piyano eğitimi- öğretiminde yansıtıcı düĢünme
becerileri ve yansıtıcı düĢünme becerilerini geliĢtirme etkinlikleri öğretim elemanları
tarafından kullanılabilir, önerilebilir ve olumlu etkiler sağlayabilecek bir yaklaĢımdır.
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MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ALANINDAKĠ LĠSANSÜSTÜ TEZLERĠN ĠNCELENMESĠ
Yrd. Doç. Dr. Ilgım KILIÇ, Ġnönü Üniversitesi
Her alanda olduğu gibi müzik eğitimi alanında yapılan araĢtırmalar da, alanın sağlam
kavramsal temeller ve kuramsal modellere oturtulması açısından büyük önem
taĢımaktadır. Bu kapsamda Demirel‘in de belirttiği gibi (2007: 208) lisansüstü eğitim,
özellikle bilimsel bilgi üretimi açısından, üniversitelerin en önemli görevleri arasında yer
almaktadır. Üniversiteler, en önemli toplumsal iĢlevlerinden birisi olan araĢtırma yapmak
ve yeni teknolojiler üretmek görevlerinin önemli bir bölümünü lisansüstü eğitim sürecinde
yapılan araĢtırmalar ile yerine getirir. Buna göre bilimsel araĢtırmalar tüm alanlarda
olduğu gibi müzik eğitimi alanı için de geliĢimin ve ilerlemenin ön koĢulu durumundadır.
Ayrıca yine her bilim dalında olduğu gibi müzik eğitimi alanında da yapılan araĢtırmalara
yönelik nicelik ve nitelik bilgisi, Ece‘nin (2007, 2007(2), Sağer‘in (2005), Gençel
Ataman‘ın (2009), Köse‘nin (2009), Ayhan‘ın (2006) ve Demirbatır‘ın (2001)
çalıĢmalarında olduğu gibi bu alanın konumu ile ilgili ayrıntılı bilgi verecektir. Bu
durumdan hareketle bu araĢtırmanın amacı; ―müzik eğitimi‖ alanında 2000-2010 yılları
arasında yapılmıĢ olan yüksek lisans ve doktora tezlerini belirlenen ölçütler doğrultusunda
incelemek, analiz etmek ve mevcut durumu ortaya koymaktır. Buna göre araĢtırmanın
problem cümlesi ve alt problemler Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir.
Problem
―Müzik eğitimi alanında yapılmıĢ olan tezlerin yapısal ve niteliksel özellikleri nelerdir?‖
Alt Problemler
1. Müzik eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalıĢmalarının yapıldığı
üniversiteler hangileridir?
2. Müzik eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalıĢmaları yıllara göre
nasıl bir dağılım göstermektedir?
3. Müzik eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalıĢmalarının
danıĢmanlık görevini yürüten öğretim üyeleri unvanlarına göre nasıl bir dağılım
göstermektedir?
4. Müzik eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri konularına göre nasıl
bir dağılım göstermektedir?
5. Müzik eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde hangi araĢtırma
modelleri kullanılmıĢtır?
6. Müzik eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde hangi araĢtırma
yöntemleri kullanılmıĢtır?
7. Müzik eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde hangi veri toplama
araçları kullanılmıĢtır?
Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın evreni, Türkiye‘de üniversitelerimizde müzik eğitimi alanında yapılmıĢ olan
yüksek lisans ve doktora tezleri, örneklemini ise müzik eğitimi alanındaki yüksek öğretim
kurulu tez veri merkezinde bulunan, 2000-2010 yılları arasında tamamlanmıĢ olan ve
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araĢtırmacı tarafından ulaĢılan tezler oluĢturmaktadır. AraĢtırmada, araĢtırmacı tarafından
ulaĢılan 302 yüksek lisans tezi ve 98 doktora tezi incelenmiĢtir.
Tablo 1‘de incelenen tezlerin hangi düzeyde (yüksek lisans-doktora) yapıldıkları
belirtilmiĢtir.
Tablo 1. Tezlerin Türlerine Göre Dağılım
Tez Türü
f
%
Yüksek Lisans 302
75.50
Doktora
98
24.50
Toplam
400
100.00
2000-2010 yılları arasında yapılan ve müzik eğitimi alanına yönelik olan tezlerin türleri
incelendiğinde tezlerin %72.50‘sinin yüksek lisans, %24.50‘sinin ise doktora düzeyinde
olduğu görülmektedir.
Verilerin Toplanması
Verilerin toplanması amacıyla, araĢtırmacı tarafından öncelikle bünyesinde Müzik
Öğretmenliği Bilim Dalı ve Müzik Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programı
bulunduran ve bu programlardan mezun vermiĢ enstitüler belirlenmiĢtir. Daha sonra,
YÖK tez merkezinin tez tarama sayfasında, 2000-2010 yılları arasında tarih
sınıflandırılması yapılarak müzik eğitimi alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin künye
bilgileri elde edilmiĢtir. Bu aĢamadan sonra, kimi tezler tam metin olarak doğrudan
elektronik ortamdan, kimi tezler ise, fotokopi yoluyla elde edilmiĢtir.
Sınırlılıklar
Bu araĢtırmanın sınırlılıkları Ģöyle belirtilmiĢtir:
Müzik eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri,
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tez veri merkezindeki müzik eğitimi alanında yapılan
ve araĢtırmacı tarafından ulaĢılabilen yüksek lisans ve doktora tezleri ve
AraĢtırmacı tarafından belirlenen inceleme ölçütleri ile sınırlıdır. Bu ölçütler,
araĢtırmanın yöntem kısmında ayrıntılı Ģekilde verilmiĢtir.
YÖNTEM
1. AraĢtırma, tarama modelinde betimsel bir çalıĢmadır. Tarama modelleri, geçmiĢte ya da
halen var olan bir durumu olduğu biçimiyle betimleyen (Karasar, 1999: 77) araĢtırma
modelleridir.
2. ÇalıĢmaya temel teĢkil eden ve Yükseköğretim Kurulu‘nun (YÖK) web sayfasında
(http//www.yok.gov.tr) yer alan tez arĢivi linkinden girilerek ulaĢılabilen 302 sayıdaki
yüksek lisans ve 98 sayıdaki doktora tezine tam metin olarak ulaĢılmıĢtır.
3. UlaĢılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin değerlendirilmesinde araĢtırılması
hedeflenen olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsayan doküman
incelemesi (Yıldırım ve ġimĢek, 2006: 187) tekniğinden yararlanılmıĢtır.
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4. Bu çalıĢmada araĢtırmacı tarafından, tezlerin değerlendirilmesi için önemli olduğu
düĢünülen ölçütler belirlenip sınıflandırılarak, bir tez değerlendirme formu
oluĢturulmuĢtur. Ölçütler;
Tezi yapan araĢtırmacının cinsiyeti,
Tezlerin yapıldığı üniversite,
Yayın yılı,
DanıĢmanın unvanı,
Müzik eğitimi içerisinde bulunan konu alanı,
AraĢtırma modelinin sınıflandırılması,
AraĢtırma yönteminin sınıflandırılması,
Örneklem gurubunun özellikleri,
Veri toplama araçları,
5. Veri analizinde kategorik veri analizi tekniklerinden içerik analizi kullanılmıĢtır. Ġçerik
analizi, toplanan veriyi açıklayabilecek kavramlara ve iliĢkilere ulaĢmak için
kullanılmıĢtır. Bu amaçla, toplanan verinin önce kavramsallaĢtırılması, daha sonra da
ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi
açıklayan kategorilere (temalara) ulaĢılması gerekmiĢtir. Çünkü içerik analizinde temelde
yapılan iĢlem, birbirine benzeyen veriyi belirli kavramlar ve kategoriler çerçevesinde bir
araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği Ģekilde düzenleyerek
yorumlamaktır (Yıldırım ve ġimĢek, 2006: 227).
6. Tezlerin incelenmesi sonucu gerek yapısal, gerekse içerik bakımından elde edilen
sonuçlar doğrultusunda öneriler geliĢtirilmiĢtir.
BULGULAR
Bulgular araĢtırma sonunda elde edilen verilerin, ilgili kriterlerin çeĢitliliğine göre
sınıflandırılmasıyla oluĢturulmuĢtur.
Tablo 2. Tezi Yapan Bireylerin Cinsiyet Dağılımı
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

Yüksek Lisans
f
%
160
52.98
142
47.01
302
100.00

Doktora
f
%
53 54.08
45 45.91
98 100.00

Yüksek lisans ve doktora tezlerini yapan araĢtırmacıların cinsiyetleri incelendiğinde tablo
2‘de de görüldüğü gibi % 52.98 oranındaki araĢtırmacının yüksek lisans tezini
tamamlayan ve % 54.08 oranındaki araĢtırmacının doktora tezini tamamlayan kadın
öğrenciler olduğu görülmektedir. Buna karĢılık; % 47.01 oranı ile yüksek lisans, % 45.91
oranı ile de doktora tezini tamamlayan erkek öğrenciler olduğu belirtilmektedir. Bu
durum; lisansüstü müzik eğitimi araĢtırmalarında kadın öğrencilerin daha fazla yer
aldıklarını göstermektedir.

480

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Tablo 3. Tezlerin ÇalıĢıldığı Üniversitelerin Dağılımı
Üniversite
Gazi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Ġnönü Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
GaziosmanpaĢa Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
TOPLAM

Yüksek Lisans
f
%
100
33.11
65
21.52
27
8.94
18
5.96
17
5.62
16
5.29
13
4.30
9
2.98
7
2.31
6
1.98
5
1.65
3
0.99
3
0.99
2
0.66
2
0.66
2
0.66
1
0.33
1
0.33
1
0.33
1
0.33
1
0.33
1
0.33
1
0.33
302
100.00

Doktora
f
%
60 61.22
14 14.28
8
8.16
5
5.10
10 10.20
1
1.02
98 100.00

Tablo 3‘de ―müzik eğitimi‖ konusunda yapılan tezlerin üniversitelere göre dağılımı
incelendiğinde; en fazla tezin Gazi Üniversitesinde (yüksek lisans % 33.11 – doktora %
61.22) ve Marmara Üniversitesi‘nde (yüksek lisans % 21.52 – doktora % 14.28) yapıldığı
görülmektedir. Bu üniversitelerin köklü üniversiteler olması bu bulgunun nedeni olabilir.
Tablo 4. Tezlerin Bitirildiği Yılların Dağılımı
Yıllar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Toplam

Yüksek Lisans
f
%
6
1.98
19
6.29
12
3.97
9
2.98
10
3.31
19
6.29
65
21.52
52
17.21
46
15.23
43
14.23
21
6.95
302
100.00

Doktora
f
%
2
2.04
7
7.14
11 11.22
3
3.06
4
4.08
7
7.14
6
6.12
25 25.51
12 12.24
16 16.32
5
5.10
98 100.00
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Tezlerin yıllara göre dağılımına bakıldığında yapılan araĢtırmalarda 2006 yılından
günümüze doğru bir artıĢ olduğu görülmektedir. Bu verilere göre; yüksek lisans ve
doktora programlarına olan talebin giderek arttığı düĢünülmektedir. Bu durumun;
beraberinde öğrenci kontenjanlarının da arttırılmasını gerektirmiĢ olduğu söylenebilir.
Tablo 5. DanıĢmanların Unvan Dağılımı
DanıĢman Unvanı
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi Doktor

Yüksek Lisans
f
%
95
31.45
68
22.51
140
46.35
4
1.32

Doktora
f
%
65 66.32
25 25.51
20 20.40
-

Tablo 5‘de ―müzik eğitimi‖ alanında yapılmıĢ olan lisansüstü tezleri yürüten
danıĢmanların unvanlarına iliĢkin dağılım görülmektedir. AraĢtırma sırasında bu inceleme
yapılırken bazı tezlerin iki danıĢmanlı olduğu görülmüĢtür. Bu durum da göz önünde
bulundurulduğunda yüksek lisans tezlerinde % 46.35 ile yardımcı doçent unvanına sahip
öğretim üyelerinin, doktora tezlerinde ise % 66.32 ile profesör unvanına sahip öğretim
üyelerinin tez danıĢmanlığı yaptığı görülmektedir. Bu durum; daha ziyade lisansüstü
eğitime yeni baĢlayan üniversitelerin bünyesinde yardımcı doçent unvanına sahip öğretim
üyelerinin lisansüstü tezlerini yürüttüğünü düĢündürmektedir.
Tablo 6. Müzik Eğitimi Lisansüstü Tezlerinin Konu Alanına ĠliĢkin Genel Dağılım
Konu alanı
Performans Ġnceleme ve Değerlendirme
Müzik Öğretim Hizmetinin Niteliği
Müzik Eğitimi Kuramsal Eğitimi
Müzik Öğretmenliği Yeterlikleri
Öğretim YaklaĢımları/Stratejileri/Yöntemleri
Program Ġnceleme

Yüksek Lisans
n
172
115
19
9
13
12

Doktora
n
91
26
21
3
1

Müzik eğitimi alanına yönelik 2000-2010 yılları arasında yapılmıĢ olan lisansüstü tezler
konu dağılımı açısından incelendiğinde birçok tezin birden fazla konu alanına hitap ettiği
görülmüĢtür. Buna göre; müzik eğitimi alanında tamamlanan ―yüksek lisans‖ tezlerinin
konu alanlarına göre dağılımı incelendiğinde, en çok çalıĢılan konu alanının performans
inceleme ve değerlendirme (n=172) boyutu olduğu görülmektedir. Bu boyutu müzik
öğretim hizmetinin niteliği (n=115) ve müzik eğitimi kuramsal eğitimi (n=19) boyutları
izlemektedir.
Müzik eğitimi alanında tamamlanan ―doktora‖ tezlerinin konu alanlarına göre dağılımı
incelendiğinde, en çok çalıĢılan konu alanının yüksek lisans tezlerinde de olduğu gibi
performans inceleme ve değerlendirme (n=91) boyutunda olduğu görülmektedir. Bu alanı
yine yüksek lisans tezlerine benzer Ģekilde müzik öğretim hizmetinin niteliği (n=26) ve
müzik eğitimi kuramsal eğitimi (n=21) boyutları izlemektedir. Bu durum; müzik eğitimi
alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalıĢmalarının biliĢsel ve deviniĢsel alan
ağırlıklı olduğunu düĢündürmektedir. ÇalıĢma kapsamında incelenen tezlerin belirlenen
konu alanlarının ayrıntılı Ģekilde dağılımı Tablo 7, Tablo 8 ve Tablo 9‘da görülmektedir.

482

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Tablo 7. Müzik Eğitimi Lisansüstü Tezlerinin Konu Alanına ĠliĢkin Dağılımı-1
(Çalgı Eğitimi)
Performans Ġnceleme ve Değerlendirme Boyutu
Çalgı Eğitimi Ġle Ġlgili Lisansüstü Tezler
Çalgı Eğitimi Genel
Piyano
Gitar
Flüt

Yüksek Lisans
N
7
33
27
6

Doktora
n
1
20
5
3

Yaylı Çalgı-Genel
Keman
Viyolonsel
Viyola

1
24
12
5

1
10
1
2

Kaval
Bağlama
Ud
Obua
Trompet
Klarnet

1
5
1
1
1
1

1
-

Müzik eğitimi alanında yapılan tezlerin performans inceleme ve değerlendirme boyutu
altında çalgı eğitimine yönelik konu dağılımı Tablo 7‘de görülmektedir. Buna göre; tüm
çalgıları ele alan ve çalgı eğitimi ile genel olarak ilgili olan tezlerin yanında en çok ele
alınan konulardan birisi piyano çalgısı ile ilgili yüksek lisans tezleri (n=33) ve doktora
(n=20) tezleri olmuĢtur. Yine yaylı çalgılar alanında keman çalgısı ile ilgili olan tez hem
yüksek lisans (n=24) hem de doktora (n=10) düzeyinde en çok çalıĢılan konu
sıralamasında yerini almaktadır. Bu durumda; lisansüstü öğrencilerin tez konularını
belirlemelerinde müzik öğretmenliği lisans eğitimleri boyunca piyano dersini zorunlu
olarak almalarının etkisi olduğu söylenebilir. Ayrıca öğrencilerin yine öğrenimleri
süresince almıĢ oldukları bireysel çalgı eğitimlerinde, keman çalgısını çalan öğrenci
sayısının diğer çalgıları çalan öğrenci sayısına göre fazla olduğu ve bununla doğru orantılı
olarak tez çalıĢmalarında da bu çalgıyı konu olarak seçmeleri arasında bir paralellik
olduğu düĢünülmektedir. Bununla birlikte, yaylı çalgılarla ilgili tezlerin oranının yüksek
olmasının nedeninin, yaylı çalgıların müzik eğitimindeki yeri, iĢlevi ve öneminden
kaynaklı olduğu söylenebilir.
Tablo 8. Müzik Eğitimi Lisansüstü Tezlerinin Konu Alanına ĠliĢkin Dağılımı-2 (EĢlik
Eğitimi-Orkestra/Koro Eğitimi-Ses EğitimiMüzik Teorisi ve ĠĢitme Eğitimi)
Yüksek Lisans
n

EĢlik Eğitimi
Genel
Piyano
Gitar

1
3
2

Doktora
n
1
3

Orkestra Eğitimi
Koro Eğitimi

2
6

3
2

Ses Eğitimi
Müzik Teorisi ve ĠĢitme Eğitimi

15
13

2
8

Konu alanı
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Tablo 8‘de; müzik eğitimi alanında ve performans inceleme ve değerlendirme boyutu
altında yapılmıĢ olan eĢlik eğitimi, orkestra/koro eğitimi, ses eğitimi ve müzik teorisi ve
iĢitme eğitimi konulu tezlerin yüksek lisans ve doktora düzeyine göre sayısal dağılımı
verilmektedir. Buna göre; ses eğitimi (n=15) alanında ve müzik teorisi ve iĢitme eğitimi
(n=13) alanında yapılmıĢ olan ―yüksek lisans‖ tezlerinin sayısal oranın diğer konulara
oranla daha fazla olduğu dikkat çekerken, özellikle müzik teorisi ve iĢitme eğitimi (n=8)
konusunda ―doktora‖ tezlerinin yoğunluk kazandığı görülmektedir. EĢlik eğitimi ve
orkestra eğitimi ile ilgili yapılan çalıĢmaların az olması dikkat çekicidir.
Tablo 9. Müzik Eğitimi Lisansüstü Tezlerinin Konu Alanına ĠliĢkin Dağılımı-4
(Uygulama Süreci)
Konu alanı

Yüksek Lisans

Doktora

n

n

Müzik Öğretmenliği Programları GiriĢ Yetenek Sınavları

4

1

Müzik Öğretmenliğine GiriĢ/BaĢlangıç

6

1

Müzik Öğretmenliği Süreci

3

2

Müzik Öğretim Yöntemleri

13

1

Okul Öncesinde Müzik Eğitimi
Ġlköğretimde Müzik Öğretimi

19
58

9
4

Ortaöğretimde Müzik Eğitimi

5

11

Ġlköğretim ve Ortaöğretimde Müzik Eğitimi

1

1

GSSL‟de Müzik Eğitimi

31

-

Lisansüstü Müzik Eğitimi

1

1

Tablo 9‘da müzik eğitimi alanında uygulama süreci boyutu altında yapılmıĢ olan tezlerin
yüksek lisans ve doktora düzeyine göre sayısal dağılımı verilmektedir. Buna göre ―yüksek
lisans‖ tezleri kapsamında ilköğretimde müzik eğitimi (n=58) ve Güzel Sanatlar ve Spor
Liselerindeki müzik eğitimine (n=31) yönelik yapılmıĢ tezlerin sayısal oranın yüksek
olduğu görülmektedir. Bunun yanında ―doktora‖ tezleri incelendiğinde ortaöğretimde
müzik eğitimi (n=11) ve okul öncesinde müzik eğitimi (n=9) konularının daha fazla ele
alınmıĢ olduğu görülmektedir. Yüksek lisans tezlerinin büyük çoğunluğunun (n=58)
ilköğretimdeki müzik eğitimine yönelik olduğu görülürken, bu konudaki doktora
tezlerinin (n=4) sayıca az olması dikkat çekicidir.
Tablo 10. Müzik Eğitimi Lisansüstü Tezlerinin Konu Alanına ĠliĢkin Dağılımı-3
Yüksek Lisans

Doktora

n

n

Müzik Tarihi

3

1

Müzik Kültürü

12

2

Müzik Teknolojisi

2

3

Türk Müziği-Genel
Geleneksel Türk Sanat Müziği

1
2

6
-

Türk Halk Müziği

2

2

Müzik Psikolojisi

1

7

Program Ġnceleme

8

-

Özel Eğitim Gereksinimi Olan KiĢilerde Müzik Eğitimi

1

8

Konu alanı
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Tablo 10‘da müzik eğitimi alanında yapılmıĢ olan diğer konulu tezlere yer verilmiĢtir.
―Yüksek lisans‖ tezleri incelendiğinde müzik kültürü (n=12) ile ilgili konu daha fazla ele
alınırken, ―doktora‖ tezleri incelendiğinde özel eğitim gereksinimi olan kiĢilerde müzik
eğitimi konusu (n=8) daha çok ele alınmıĢtır. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda;
ülkemizde özel eğitime gereksinim duyan kiĢilere yönelik çalıĢmaların yapılmasının
olumlu bir yaklaĢım olduğu söylenebilir.
Tablo 11. AraĢtırma Kapsamındaki Yüksek Lisans ve
Doktora Tezlerinin Model Açısından Yıllara Göre Dağılımı
Yüksek Lisans
Yıllar

Doktora

Betimsel

Deneysel

Karma

n

Betimsel

Deneysel

Karma

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

n
f

%

2000

6

100

-

-

-

-

6

100

2

100

-

-

-

-

2

100

2001

18

94.73

1

5.26

-

-

19

100

5

71.42

2

28.57

-

-

7

100

2002

12

100

-

-

-

-

12

100

8

72.72

2

18.18

1

9.09

11

100

2003

9

100

-

-

-

-

9

100

3

100

-

-

-

-

3

100

2004

8

80.00

2

20.00

-

-

10

100

1

25.00

1

25.00

2

50.00

4

100

2005

18

94.73

1

5.26

-

-

19

100

6

85.71

1

14.28

-

-

7

100

2006

57

87.69

6

9.23

2

3.07

65

100

3

50.00

1

16.66

2

33.33

6

100

2007

47

90.38

5

9.61

-

-

52

100

17

68.00

6

24.00

2

8.00

25

100

2008

40

86.95

6

13.04

-

-

46

100

5

41.66

4

33.33

3

25.00

12

100

2009

40

93.02

2

4.65

1

2.32

43

100

4

25.00

9

56.25

3

18.75

16

100

2010

17

80.95

4

19.04

-

-

21

100

4

80.00

-

-

1

20.00

5

100

Toplam

272

90.06

27

8.94

3

0.99

302

100

58

59.18

26

26.53

14

14.28

98

100

Tablo 11‘de de; yüksek lisans ve doktora tezlerinde seçilmiĢ olan modellerin (betimsel
model, deneysel model, karma model) yıllara göre dağılımı görülmektedir. Yüksek lisans
tezleri yıllara göre incelendiğinde 2000-2010 yılları arasındaki her yılda araĢtırmacıların
betimsel modeli ağırlıklı olarak tercih ettikleri görülmektedir. Buna karĢılık son beĢ yılda
deneysel çalıĢmaların da literatüre kazandırıldığı dikkat çekmektedir. Doktora tezlerinde
ise; özellikle son beĢ yılda deneysel modelli tezlerin yanında hem deneysel, hem betimsel
modelin bulunduğu karma modelli tezlerin sayıca ağırlık kazanmaya baĢladığı
söylenebilir. Bu durum özellikle son yıllarda deneysel ve karma modelli çalıĢmaların da
en az betimsel modelli çalıĢmalar kadar tercih sebebi olduğunu göstermekte, müzik
eğitimi alanındaki uygulama ağırlıklı çalıĢmaların araĢtırma kapsamı açısından ön plana
çıktığını düĢündürmektedir.
Tablo 12. AraĢtırma Modellerinin Sınıflandırılması
AraĢtırmanın Modeli
Tarama Modeli (Betimsel)
Deneme Modeli (Deneysel)
Deneme-Tarama Modeli (Karma)
Toplam

Yüksek Lisans
Tez Sayısı(f)
272
27
3
302

%
90.06
8.94
0.99
100.00

Doktora
Tez Sayısı(f)
26
58
14
98

%
26.53
59.18
14.28
100.00

485

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Tablo 12‘de görüldüğü gibi, yüksek lisans tezlerinde kullanılan araĢtırma modelinin %
90.06‘sının betimsel model, % 8.94‘ünün deneysel model, % 0.99‘unun ise her iki
modelin de kullanıldığı karma modellerin seçildiği araĢtırmalar oluĢturmaktadır. Doktora
tezlerinde ise % 59.18‘inin deneysel model, % 26.53‘ünün betimsel model ve %
14.28‘inin karma modeller olarak yapıldığı görülmektedir. Tablodan da anlaĢıldığı üzere;
yüksek lisans tezlerinde daha ziyade betimsel modeller tercih edilirken, doktora tezlerinde
deneysel model tercih edilmektedir. Bu durum Gürdal, Bakioğlu ve Öztuna (2005: 53)‘nın
da belirttiği gibi; yüksek lisans tezleri öğrencinin araĢtırma yapması, tez yazması, bilimsel
araĢtırma yöntemini her konuya uygulayabilmesini gerektirirken; doktora tezlerinde daha
çok orjinallik aranmasından da kaynaklı olabileceği düĢünülmektedir.
Tablo 13. AraĢtırma Kapsamındaki Yüksek Lisans ve
Doktora Tezlerinin Yöntemsel Açıdan Yıllara Göre Dağılımı
Yüksek Lisans
Yıllar

Nicel

Doktora
Karma

n

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

2000

5

83.33

1

16.66

-

-

6

100

1

50.00

1

50.00

-

-

2

100

2001

15

78.94

4

21.05

-

-

19

100

6

85.71

-

-

1

14.28

7

100

2002

11

91.66

1

8.33

-

-

12

100

10

90.90

1

9.09

-

-

11

100

2003

8

88.88

1

11.11

-

-

9

100

3

100

-

-

-

-

3

100

2004

10

100

-

-

-

-

10

100

4

100

-

-

-

-

4

100

2005

12

63.15

4

21.05

3

15.78

19

100

6

85.71

1

14.28

-

-

7

100

2006

46

70.76

15

23.07

4

6.15

65

100

5

83.33

-

-

1

16.66

6

100

2007

36

69.23

11

21.15

5

9.61

52

100

15

60.00

6

40.00

4

25

100

2008

37

80.43

7

15.21

2

4.34

46

100

8

66.66

2

16.66

2

16.66

12

100

2009

32

74.41

9

20.93

2

4.65

43

100

13

81.25

-

-

3

18.75

16

100

2010

19

90.47

2

9.52

-

-

21

100

2

40.00

-

-

3

60.00

5

100

76.49

55

18.21

16

5.29

302

100

73

74.48

11

11.22

14

14.28

98

100

Toplam 231

Nitel

Karma

n

Nicel

Nitel

Tablo 13 incelendiğinde, müzik eğitimi ile ilgili olarak 2000-2010 yılları arasında
yapılmıĢ olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin yöntemlerinin dağılımı görülmektedir.
Bilindiği üzere, eğitim bilim alanında yapılan çalıĢmalarda araĢtırma yöntemi olarak iki
farklı yöntem ön plana çıkmaktadır. Bunlar nicel araĢtırma yöntemleri ve nitel araĢtırma
yöntemleridir (Altıparmak ve Nakiboğlu, 2005: 355). Tablo 13‘den de görüleceği gibi;
yüksek lisans tezlerinde ve doktora tezlerinin her ikisinde nicel, nitel ve karma (nitel +
nicel) yaklaĢımların beraber kullanıldığı çalıĢmalar bulunmakla birlikte nicel çalıĢmaların
ağırlıklı olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre; müzik eğitimi alanında tamamlanan
yüksek lisans ve doktora tezlerinde araĢtırma türü olarak nicel yöntemin daha çok tercih
edildiği söylenebilir.
Tablo 14. AraĢtırma Yöntemlerinin Sınıflandırılması
AraĢtırmanın Yöntemi
Nitel
Nicel
Nitel ve Nicel (Karma)
Toplam

Yüksek Lisans
Tez Sayısı (f)
55
231
16
302

%
18.21
76.49
5.29
100.00

Doktora
Tez Sayısı (f)
11
73
14
98

%
11.22
74.48
14.28
100.00
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Tablo 14‘de 2000-2010 yılları arasında yapılmıĢ olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin
yöntemlerinin sınıflandırılması görülmektedir. Buna göre; yüksek lisans tezlerinin %
76.49‘unun ve doktora tezlerinin ise % 74.48‘inin nicel yöntemle yapılmıĢ olması dikkat
çekicidir. Bu bulgu, Türnüklü‘nün (2001) eğitim alanında yapılan araĢtırma ve tezlere
bakıldığında büyük bir kısmının nicel araĢtırmalara dayandığı bulgusuyla da paralellik
göstermektedir. Bu durumun nedeni olarak ise; nicel araĢtırma yöntem bilgisine hakim
olunması ya da benimsenmesi, süre açısından nitel araĢtırmanın uzun zaman alması, nitel
araĢtırma konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması, incelenen ya da seçilen araĢtırma
konularına nicel yaklaĢımın daha uygun olması sayılabilir.
Tablo 15. Örneklem Gurubunun Dağılımı
Örneklem Gurubunun Özellikleri
Öğrenci (Lisans)
Öğrenci (Ġlköğretim)
Öğrenci (AGSSL)
Öğrenci (Ortaöğretim)
Öğrenci (Okul Öncesi)
Öğrenci (Lisansüstü)

Yüksek Lisans (f)
71
38
24
5
4
1

Doktora (f)
46
12
5

Öğretmen (Müzik Öğretmeni)
Öğretmen (AGSSL)
Öğretmen (Okul Öncesi Öğretmeni)
Öğretmen (Sınıf Öğretmeni)
Öğretmen (Karma BranĢlar)

28
14
11
5
3

9

Öğretim Elemanı

60

26

Okul Ġdarecileri
Veli

4
2

Eser/ġarkı/Kitap/Etüt/Metot vb.
Diğer

42
37

1

19
1

Tablo 15‘e göre, müzik eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde hazırlanan
tezlerde, evren ve örneklem grubunda en çok lisans öğrencilerinin (yüksek lisans n=71,
doktora n=46) yer aldığı görülmektedir. Bu örneklem grubunu yüksek lisans tezlerinde
sırasıyla öğretim elemanı (n=60), eser/Ģarkı/kitap/etüt/metot vb. (n=42) incelenmesi ve
ilköğretim öğrencisi (n=38) izlemektedir. Doktora tezlerinde de çalıĢılan örneklem
gruplarında lisans öğrencilerinin ardından yüksek lisans tezlerine olduğu gibi öğretim
elemanı (n=26) ve eser/Ģarkı/kitap/etüt/metot vb. (n=19) gelmektedir. Bu sonuçlara
dayalı olarak, evren ve örneklem bakımından müzik eğitimi alanında, yüksek lisans ve
doktora tezlerinde büyük çoğunlukla lisans düzeyindeki öğrenciler üzerine odaklanıldığı
söylenebilir.
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Tablo 16. Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Dağılımı
Kullanılan Veri Toplama Araçları
Anket
GörüĢme Formu
Testler
Ölçekler
Doküman Ġnceleme
Gözlem Formu
Envanter
Diğer (öğrenci ürün dosyası, değerlendirme ölçeği)

Yüksek Lisans
f
171
45
33
23
60
14
1
-

Doktora
f
36
38
28
14
12
19
2
3

Tablo 16‘da incelenen 302 yüksek lisans ve 98 doktora tezinde kullanılan veri toplama
araçları görülmektedir. Yapılan bu çalıĢma sırasında, bazı araĢtırmalarda tek bir veri
toplama yöntemini tercih etmektense, araĢtırmacıların birden fazla veri toplama aracı
kullanmıĢ oldukları görülmüĢtür. Yapılan incelemeler sonucunda yüksek lisans tezlerinde
veri toplama aracı olarak anketin (n=171), doktora tezlerinde ise görüĢme formunun
(n=38) öncelikli olarak kullanıldığı görülmüĢtür. Bu veri toplama araçlarından sonra en
çok kullanılan veri toplama araçları yüksek lisans tezlerinde sırasıyla; doküman inceleme
(n=60), görüĢme formu (n=45) ve testler (n=23) olurken; doktora tezlerinde anket (n=36),
testler (n=28) ve gözlem formu (n=19) olduğu görülmektedir. Buna göre, müzik
öğretmenliği yüksek lisans ve doktora tezlerinde nicel yöntembilim kapsamında
değerlendirilen veri toplama araçlarının (anketler, ölçekler, testler) daha çok tercih
edildiği söylenebilir.
SONUÇ VE TARTIġMA
Performans inceleme ve değerlendirme konulu lisansüstü tezlerine hem yüksek lisans,
hem de doktora aĢamasında ağırlık verildiği görülmektedir. Müzik eğitimi alanında çalgı
eğitimi, ses eğitimi, koro ve orkestra eğitimi gibi birçok alanın performansa dayalı alanlar
olduğu göz önünde bulundurulduğunda performans inceleme ve değerlendirme ağırlıklı
lisansüstü tezlerin sayısal oranın fazla olması beklenen bir durumdur. Ancak müzik
eğitimi alanında bu çalıĢmaların yanı sıra; müzik öğretmenliği yeterlikleri, öğretim
yaklaĢımları/stratejileri/yöntemleri gibi konular üzerinde de yapılan araĢtırmalara fazlaca
rastlanılmamıĢtır.
Ġncelenen tezler araĢtırma modeli/yöntemi olarak ele alındığında genel olarak nicel
çalıĢmaların ön planda olduğu görülmektedir. Verilerin istatistiksel olarak
değerlendirilerek genellendirildiği nicel çalıĢmaların sonuçları, çok sayıda deneğe
ulaĢılması ve genellenebilir öneriler içermesi açısından önemlidir; ancak örnek olaylar
teĢkil edecek az sayıda denekle derinlemesine incelemeye yapmaya olanak sağlayacak
nitel çalıĢmaların da, daha özel verilere ulaĢılmasını sağlaması açısından önemli olduğu
düĢünülmektedir. Bu bağlamda araĢtırma yöntemi olarak farklılık arz eden ve günümüzde
geliĢmiĢ ülkelerde son derece rağbet edilen nitel araĢtırma yöntemlerine de önem
verilmesi gerekliliği ortadadır (Gürdal, Bakioğlu ve Öztuna, 2005: 57) ve incelemesi
yapılan tezlerde de bu konunun yetersizliği görülmüĢtür.

488

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Tezlerin genelinde örneklem gurubunu ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki
öğrencilerin oluĢturduğu görülmekte, baĢta müzik öğretmenleri olmak üzere, okul öncesi
öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve diğer branĢ öğretmenleri üzerinde yapılan çalıĢmaların
az sayıda olduğu göze çarpmaktadır. Üniversitede eğitim görmekte olan öğretmen
adaylarına yönelik tez çalıĢmalarının çoğunlukta olduğu görülmektedir. Öğretmen
adaylarının üzerinde yapılan bu çalıĢmaların yardımıyla; gerek öğretmen eğitimindeki
eksikliklerin ortaya konması sağlanmakta, gerekse gelecekteki öğretmen profilinin
görülmesine olumlu yönden katkı sağlandığı düĢünülmektedir. Okullardaki müzik, sınıf
ve okul öncesi branĢlarında görev yapmakta olan öğretmenlerle yapılan çalıĢmalarla,
müzik eğitimindeki mevcut durumun saptanması, öğretmenlerin sorun ve ihtiyaçları,
mesleki yetersizlik ve deneyimsizliklerin giderilmesi konularının da göz önünde
bulundurulmasının etkili olacağı düĢünülmektedir. Gürdal, Bakioğlu ve Öztuna‘nın (2005:
53) da belirttiği gibi, bu tür çalıĢmalar aynı zamanda birer hizmet içi eğitim niteliği de
taĢıyabilir.
ÖNERĠLER
1. Müzik eğitimi alanında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde, performans
inceleme ve değerlendirme ile müzik öğretim hizmetinin niteliği konularının yanı sıra
öteki
konu
alanlarına
(müzik
öğretmenliği
yeterlikleri,
öğretim
yaklaĢımları/stratejileri/yöntemleri vb.) yönelik çalıĢmalar da yapılmalıdır.
2. Müzik eğitimi alanından hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde, yöntem
seçiminde nitel ve karma (nicel + nicel) araĢtırma yaklaĢımına da ağırlık verilmelidir.
3. Müzik eğitimi alanında biliĢsel ve deviniĢsel alanların yanı sıra duyuĢsal alan
davranıĢlarının geliĢtirilmesiyle ilgili araĢtırmalara da önem verilmeli ve bu konuda
lisansüstü tez çalıĢmaları yapılmalıdır.
4. Yurt dıĢında müzik ve müzik eğitimi alanında yapılan tezlerin incelenmesine yönelik
yayınların kitap haline dönüĢtürüldüğü gibi (Gordon, 1964); ülkemiz üniversitelerinde
müzik eğitimine yönelik yapılmıĢ olan lisansüstü düzeydeki tezlere ait çalıĢmalar da kitap
halinde yayınlanmalı ve bu yolla Türkiye‘de müzik eğitimi alanında yapılmıĢ olan tezlerin
bibliyografyaları, araĢtırma konuları, model ve yöntemleri, bulgu ve sonuçlarının dünyaca
duyurulmasına yönelik çalıĢmalara yer verilmelidir.
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MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ PĠYANO DERSĠ MOTĠVASYONLARI
ĠLE KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ
Yrd. Doç. Dr. IĢıl GüneĢ MODĠRĠ, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Özet
Motivasyonu, ―kişinin etkili ve verimli biçimde işlerini yapabilmesini sağlayacak en
önemli etken‖ olarak tanımlayabiliriz. Ancak, bir işi öğrenebilmek için motivasyonun
oluşması ile bireyin kişilik özellikleri arasında bir ilişki söz konusu mudur? Bu çalışma,
öğrencilerin piyano dersi motivasyonları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya
koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Müzik Eğitimi
Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 1. sınıf öğrencileri (n=45) katılmışlardır.
Araştırma genel tarama modelindedir. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin kişilik
özelliklerini belirlemede Bacanlı, H. Tarafından Türkçeye uyarlanmış olan ACL- Sıfat
Tarama Listesi(SDKT); piyano dersi motivasyonlarını belirlemek için ise Günal, F.
tarafından geliştirilen ve geçerlilik-güvenirlik çalışması yapılmış olan PEMDÖ (piyano
eğitiminde öğrenci motivasyonunu değerlendirme ölçeği) kullanılmıştır. Elde edilen
veriler SPSS programı ile istatistik analiz yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin
piyano dersi motivasyonu ile kişilik özellikleri arasında ilişki tespit edilmiş olup,
sonuçlarına göre bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, piyano eğitimi, motivasyon, kişilik.
1.

GĠRĠġ

Motivasyon, bir insanın bir Ģey yapmansa yol açan veya belli Ģekilde hareket etmesini
sağlayan bazı dürtüler, itmeler, niyetlerdir (Fidan, 1993). Ġnceoğlu‘na göre psikolojide
davranıĢları etkileyen ve biçimlendiren psikolojik etkenlerin baĢında güdü (motiv) ve
güdüleme (motivasyon) gelir. Pedagojide ise davranıĢların kazandırılması aĢamasında
güdü ve güdülenme, öğrenmeye hazır öğrenciler için en önemli faktördür (Tufan, 2000).
Genel olarak baktığımızda güdüler; organizmayı uyarır ve faaliyete geçirir, organizmanın
davranıĢını belli bir amaca doğru yönlendirir (Günal, 1999). Amaçlara ulaĢmak için
organizmayı harekete geçiren, enerji veren, duyusal bir yükselmeye (coĢku, istek) neden
olan ve davranıĢları yönlendiren itici güç güdü, belli amaçlara ulaĢmak için güç kazanma
hali ise güdülenmedir (Fidan, 1993). Motivler, biyojenik ve sosyojenik olmak üzere ikiye
ayrılırlar. Biyojenik motivler, açlık, susuzluk gibi bütün insanlarda ortaktır. Ġnsanların
biyolojik doğaları ile ilgilidir. Biyolojik kökenli güdülere ―dürtü‖ denir. Sosyojenik
motivler ise psikolojik ve sosyal temellidir. Bilme ve baĢarma isteği gibi. Bu tarz insani
güdülere ise ―ihtiyaç‖ denir (Tava Üçer, 2003).
Selçuk‘a göre yeterince motive olamamıĢ bir öğrenci, öğrenmeye hazır hale gelmemiĢ
demektir. KiĢiyi öğrenmeye sevk edecek önemli bir neden olmadıkça öğrenmeye karĢı ilgi
geliĢmez (Yıldırım, 1998). ―Ġlgi; uyarıcıyla bilfiil uğraĢma, uyarıcıyı arama ve onunla
uğraĢmaktan zevk almadır‖ (Sönmez, 1991). Anderson, Brubaker, Alleman-Brooks ve
Duffy (1985), baĢarı seviyesi düĢük öğrencilerin ortak bir özelliğinin okulda
öğrendiklerini neden öğrendiklerini bilmemeleri olduğunu belirtmiĢlerdir. Takip eden
yıllarda pek çok çalıĢma, öğrenme materyaline verilen değeri öğrencinin içsel
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motivasyonu (Pintrich ve Garcia, 1991), biliĢsel strateji kullanımı (Pintrich, 1989) ve
öğrenme yönelimi (Meece, Wigfield ve Eccles, 1990) gibi öğrenci baĢarısındaki önemi
Ģüphesiz olan biliĢsel ve motivasyonel süreçlerle iliĢkili bulmuĢtur.
BinbaĢıoğlu‘na göre öğrenmeyi etkileyen bir etken olarak güdüler üç yönden önemlidir:
1. Güdü, davranıĢı oluĢturan en önemli koĢuldur. 2. Güdü, pekiĢtirme için gereklidir. 3.
Güdü, davranıĢın değiĢikliğini denetler (Akt. Orhan, 2006). Öğrenmeyi etkilemedeki
etkinliğinin yanısıra güdülerin; öğrenme sırasında, davranıĢların canlı ve istekli olmasını
sağlamak, bireyde saklı olan enerjiyi ortaya çıkartmak, bireyin kendisi ile ilgili tepkilerde
bulunmasını sağlamak, bireyin davranıĢlarına yön vermek, bireyin yaptığı iĢin sonunda
alacağı sonucu görebildiği oranda baĢarısını arttırmak gibi görevleri vardır (Tufan, 2000).
Bir ülkenin sanat alanında ileri düzeye eriĢebilmesi ve adını duyurması, o ülkenin
yetiĢtirdiği iyi ve nitelikli sanatçılara bağlıdır. Nitelikli sanatçı, etkili ve nitelikli bir
eğitimin sonucudur (Ömür,1998). Sanatın bir dalı olan müzikte, enstrüman eğitimi
bireysel olarak gerçekleĢtirilmektedir. Piyano eğitimi de birebir yapılan bir eğitimdir. Bu
eğitim biçimi, öğretmenin, öğrencisinin kiĢilik özelliklerini, algılayıĢını, motive olma
Ģeklini ve öğrenme Ģeklini belirleyebilmesi bakımından çok önemlidir (Akt. Ömür, 2004).
Piyano öğretmeninin baĢarısı, mesleki bilgi ve yeteneğiyle olduğu kadar, eğitim felsefesi
ile de doğru orantılıdır. Bu felsefenin içinde, üretken olan, öğrencisine sahip çıkan ve onu
destekleyen öğretmen, baĢarının yolunu açar. Öğretmenin verdiği destekte, motivasyon ve
moral gücünün önemli bir yeri vardır. Çünkü motivasyon, öğrenmeyi çabuklaĢtıran ve
kolaylaĢtıran etmenlerden biridir (Ercan,1999). Rus piyanist ve öğretmen Rosina
Lhevinne, öğrenciyi ve onun ihtiyaçlarını anlamak için, öğrenciyi yakından tanımak
gerektiğini, ancak bu Ģekilde ona öğretebileceğini belirtmiĢtir. Lhevinne‘e göre
motivasyonu sağlamada her öğrenci için tek bir formül geçerli değildir. Biri için doğru
olan, diğeri için yanlıĢ olabilir (Bastien,1988).
ÇeĢitli araĢtırma sonuçlarından da anlaĢılacağı üzere öğrencinin baĢarıyı sağlamasındaki
en önemli unsurlardan biri motivasyondur ve bu motivasyonu sağlamanın yolu öğrenciyi
iyi tanımaktan yani kiĢilik özelliklerinin yeterince bilinmesinden geçiyor. Ancak
gerçekten bir iĢi öğrenebilmek için motivasyonun oluĢması ile bireyin kiĢilik özellikleri
arasında bir iliĢki söz konusu mudur? Bacanlı‘ya (2009) göre; kiĢilik ile ilgili çalıĢmaların
beĢ faktörde derlenebilmektedir. Bu faktörler dıĢadönüklük, duygusal denge/nevrotizm,
yumuĢak baĢlılık, sorumluluk ve deneyime açıklık/kültür olarak birçok kültürler arası
çalıĢmada doğrulanmıĢtır. Literatür incelendiğinde kuramsal olarak öne sürülen kiĢilik
boyutlarının farklı örneklem gruplarında tanımlayıcı rolünün araĢtırıldığı görülmektedir
(McCrae ve Costa, 1985; 1987; Hurley, 1998; Caligiuri, 2000; Thompson, Brossart,
Carlozzi ve Miville, 2002). BeĢ Faktör boyutlarının eğitimle (Chamorro-Premuzic,
Furnham, Dissou ve Heaven, 2005; Kelly ve Johnson, 2005; Bassili, 2006), farklı kiĢilik
değiĢkenleriyle (Graziano ve Ward, 1992; McCrae, 1993; Mongrain, 1993; Saucier, 1997;
Avery, 2003), çeĢitli meslek gruplarıyla (Barrick ve Mount, 1991; Borges ve Gibson,
2005), iĢ performansı, kariyer baĢarısı, yaĢam doyumu ve örgütsel erdem (Caldwell ve
Burger, 1998; Judge, Higgins, Thoresen ve Barrick, 1999; Lounsbury, Tatum, Chambers,
Owens ve Gibson, 1999; Eggers, 2000) yaĢam sigortası, iĢ görüĢmeleri, dinsel
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oryantasyon ve cinsel yaĢantının farklılığı (McManus ve Kelly,1999; Barrick, Patton ve
Haugland, 2000; Witt 2002; Rowatt ve Schmitt, 2003) ile ilgili konularda çalıĢıldığı
görülmektedir. Aynı zamanda literatürde, beĢ faktörü ölçmek üzere farklı ölçme
araçlarının geliĢtirilmesi (McCrae ve Costa, 1989;Trapnell ve Wiggins, 1990; Goldberg,
1992, Hofstee, Raad ve Goldberg, 1992) ve beĢ faktörle ilgili var olan ölçeklerin gözden
geçirilmesi (Piedmont, McCrae ve Costa, 1991) çalıĢmaları görülmektedir(Akt. Bacanlı,
2009).
Yukarıdaki bilgiler ıĢığında, yapılan bu çalıĢmada ―piyano çalıĢmak üzere oluĢan piyano
dersi motivasyonu ile öğrencinin kiĢilik özelikleri arasında bir iliĢki söz konusu mudur?‖
sorusuna cevap aranmıĢtır.
2.AMAÇ
Bu çalıĢmanın temel amacı, güzel sanatlar eğitimi bölümünde okuyan müzik öğretmeni
adaylarının piyano dersi motivasyonları ile kiĢilik özellikleri arasındaki iliĢkiyi ortaya
koymak, sonuçlara göre bazı değerlendirmeler yapmaktır.
3. YÖNTEM
3.1.ÇalıĢma Grubu
AraĢtırma genel tarama modelindedir. ÇalıĢma Grubunu Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Fatih Eğitim Fakültesi, güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalının 1.
sınıfında öğrenim görmekte olan toplam 45 müzik öğretmeni adayı oluĢturmaktadır.
3.2.Verilerin Toplanması
ÇalıĢma verilerinin toplanması için öncelikli olarak konuya iliĢkin bir literatür taraması
yapılmıĢtır. Yapılan tarama neticesinde elde edilen veriler ıĢığında çalıĢma grubuna
uygulanacak ölçekler belirlenmiĢtir. Yapılan uygulamada Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin piyano dersi motivasyonlarını belirlemek için
Günal, F. tarafından geliĢtirilen ve geçerlilik-güvenirlik çalıĢması yapılmıĢ olan ve 4 alt
boyuttan oluĢan 39 maddelik PEMDÖ (piyano eğitiminde öğrenci motivasyonunu
değerlendirme ölçeği) kullanılmıĢtır. Ölçeğe yönelik dörtlü likert tipi cevap seçenekleri
kullanılmıĢtır. Cevap seçenekleri ―Tamamen Katılıyorum‖, ― Oldukça Katılıyorum‖,
―Kısmen Katılıyorum‖, ―Hiç Katılmıyorum‖ Ģeklinde belirlenmiĢtir. Öğrencilerin kiĢilik
özelliklerini belirlemede ise Bacanlı, H. Tarafından Türkçeye uyarlanmıĢ, geçerlik
güvenirliği yapılarak üniversite öğrencileri üzerinde kullanılabilir olduğu sonucuna
varılmıĢ, çift uçlu 40 maddeden oluĢan ACL- Sıfat Tarama Listesi(SDKT) kullanılmıĢtır.
Ölçeğe yönelik yedili likert tipi cevap seçenekleri kullanılmıĢtır
3.3.Verilerin Çözümlenmesi
PEMDÖ‘nün çalıĢma grubuna uygulanması ardından elde edilen veriler istatistik analiz
sürecine alınmıĢtır. ÇalıĢma grubunun ölçeği oluĢturan maddelere yönelik cevaplarının
incelenmesinde tanımlayıcı frekans ölçümleri yapılmıĢtır. Yapılan ölçümler analiz
edilerek tablolaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma grubunu oluĢturan Müzik Öğretmenliği öğrencilerinin
maddelere verdikleri cevapların cinsiyet faktörüne göre karĢılaĢtırılmasında normallik
dağılımı testi sonuçlarına göre, verilerin normal dağılıma uygun olmaması sebebiyle
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Mann Whitney ―U‖ testi yapılmıĢtır. Yapılan ―U‖ testi uygulamasında anlamlılık düzeyi
p<0,05 olarak belirlenmiĢtir.
ÇalıĢmanın ikinci aĢamasında çalıĢma grubunu oluĢturan Müzik Öğretmenliği 1. sınıf
öğrencilerine beĢ alt boyuttan oluĢan kiĢilik ölçeği (SDKT) uygulanmıĢtır. ÇalıĢma
grubunun ölçeği oluĢturan maddelere yönelik cevaplarının incelenmesinde tanımlayıcı
frekans ölçümleri yapılmıĢtır. Yapılan ölçümler faktörlere göre analiz edilerek
tablolaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma grubunu oluĢturan Müzik Öğretmenliği öğrencilerinin
maddelere verdikleri cevapların cinsiyet faktörüne göre karĢılaĢtırılmasında normallik
dağılımı testi sonuçlarına göre, verilerin normal dağılıma uygun olmaması sebebiyle
Mann Whitney ―U‖ testi yapılmıĢtır. Yapılan ―U‖ testi uygulamasında anlamlılık düzeyi
p<0,05 olarak belirlenmiĢtir.
Son aĢamada öğrencilerin piyano dersi motivasyonları ile kiĢilik özellikleri arasında bir
iliĢki olup olmadığına bakılmıĢtır. ĠliĢkiyi belirlemek üzere verilerin normal dağılıma
uygun olmaması sebebiyle Spearman Korelasyon analizi yapılmıĢtır. Yapılan korelasyon
analizi uygulamasında anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlenmiĢtir.
4. BULGULAR
4.1. Alt Faktörlere Göre Motivasyonların Ġncelenmesi
Bu bölümde çalıĢma grubunun maddelere verdikleri cevapların faktörlere yönelik ölçüm
sonuçlarını veren tablolar yer almaktadır. OluĢturulan tablolarda ilgili faktöre giren
maddelere ait ortalama tutum puanları verilmiĢ ve değerlendirmeler bu puanlara yönelik
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Tablo 1: Ölçeğe ĠliĢkin Ortalama Puan Aralıkları
Ölçek
Tamamen Katılıyorum
Oldukça Katılıyorum
Kısmen Katılıyorum
Hiç Katılmıyorum

Puan Aralıkları
3,26 – 4,00
2,51 – 3,25
1,76 – 2,50
1,00 – 1,75

Yorum
Çok yüksek düzeyde motivasyon
Yüksek düzeyde motivasyon
Orta düzeyde motivasyon
DüĢük düzeyde motivasyon

Tablo 1‘de ölçek için tercih edilen likert tipi dörtlü cevap seçeneklerinin dağılım puanları
yer almaktadır. Hangi maddenin hangi puan aralığına denk geldiğini gösteren tablo
yardımıyla aĢağıdaki tablolar yorumlanmıĢtır.
Tablo 2: Birinci Faktöre Yönelik Motivasyon Puanları (Yalancı Motivasyon)
Ort.
Maddeler
2. ÇalıĢtığım halde öğretmenim beğenmez ise, aynı eseri çalıĢmak içimden gelmez.
3.Bir ödevi çalıĢmam istendiğinde, piyanonun baĢına oturmak bana sıkıntı verir.
16. Piyanoda teknik çalıĢmalardan çok çabuk sıkılırım.
21. Benden daha iyi çalan arkadaĢlarımı izledikten sonra, çoğu kez piyano
çalıĢmaktan soğurum.
31. Piyano derslerimde baĢarılı olmaya gayret gösteririm, çünkü ailem için bu
gerçekten önemlidir.
35. Öğretmenim beni baĢarısız bulduğunda canım artık piyano çalmak istemez.

( )
2,30
2,62
2,29

SS
,91
1,07
,88

2,60

1,05

2,61

,99

2,62

,93

Tablo 2 incelendiğinde çalıĢma grubu öğrencilerinin çoğunun ―yüksek düzeyde
motivasyon‖ sahibi, bir kısmının ise ―orta düzeyde motivasyon‖ sahibi oldukları
anlaĢılmaktadır. ġekil 1 göz önüne alındığında ortalama motivasyon puanlarının çoğunun
oldukça katılıyorum ve kısmen katılıyorum seçeneğini iĢaret ettiği görülmektedir.
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Sonuç olarak öğrencilerin çoğunun ―yalancı motivasyon‖ faktörüne yönelik ―yüksek
düzeyde motivasyon‖ sahibi olduğu ortaya çıkmıĢtır.
Tablo 3: Ġkinci Faktöre Yönelik Motivasyon Puanları (Kendilik Algısı)
Ort.
Maddeler
2. ÇalıĢtığım halde öğretmenim beğenmez ise, aynı eseri çalıĢmak içimden gelmez.
5. ÇalıĢacağım eser zor bir eser değilse, içimden eseri çalıĢmak gelmez.
6. Çoğu kez piyano çalma konusunda kendimi yetersiz hissederim.
8. Hiçbir zaman iyi bir piyanist olamayacağım diye hissederim.
9. Ben çalıĢırken yanımda birinin beni dinlemesi, çalıĢmamı daha zevkli bir hale
getirir.
11. ÇalıĢtığım halde baĢarısız olduğum bir çalıĢmadan sonra, bir daha piyano baĢına
geçmek istemem.
12. Düzeyimin üzerindeki eserlerle uğraĢmaktan her zaman zevk almıĢımdır.
17. Eserleri ifade ederken kendimden bir Ģeyler katma konusunda yetersiz
olduğumu düĢünürüm.
19. Ġnsanların önünde piyano çalarken, her an bir hata yaparım korkusunu yoğun bir
Ģekilde hissederim.
29.Ne kadar çalıĢırsam çalıĢayım, hiçbir zaman yeterli olmadığını düĢündüğüm
anlar çoktur.
32. Piyanoda baĢarılı olmazsam, arkadaĢlarımın gözünde küçük düĢebilirim.
36. Çoğu kez öğretmenime veya arkadaĢlarıma çalıĢtığım eseri dinlettikten sonra
onların bana gösterdikleri beğeniyi aslında hak etmediğimi düĢünürüm.

( )
2,30
2,91
2,62
2,63

Sd
,91
,95
,97
,96

2,63

,90

2,33

1,01

2,69

,97

2,39

,89

2,21

,96

2,36

,97

2,75

1,10

2,70

1,01

Tablo 3 incelendiğinde çalıĢma grubu öğrencilerinin çoğunun ―yüksek düzeyde
motivasyon‖ sahibi, bir kısmının ise ―orta düzeyde motivasyon‖ sahibi oldukları
anlaĢılmaktadır. ġekil 1 göz önüne alındığında ortalama motivasyon puanlarının çoğunun
oldukça katılıyorum ve kısmen katılıyorum seçeneğini iĢaret ettiği görülmektedir.
Sonuç olarak öğrencilerin çoğunun ―kendilik algısı‖ faktörüne yönelik ―yüksek düzeyde
motivasyon‖ sahibi olduğu ortaya çıkmıĢtır.
Tablo 4: Üçüncü Faktöre Yönelik Motivasyon Puanları (Otantik Motivasyon)
Ort.
Maddeler
1. Bir piyano eseri dinlerken, onu ben nasıl yorumlarım diye düĢündüğüm zamanlar
oldukça fazladır.
4. Bana verilen ödevi deĢifre etmeye baĢlamadan önce(data, form, tema, armoni,
dönem, vs. analizleri) analiz etmek hoĢuma gider.
12. Düzeyimin üzerindeki eserlerle uğraĢmaktan her zaman zevk almıĢımdır.
15. Piyano çalıĢmak bana o kadar zevk verir ki, hemen her zaman verilenden daha
fazlasını çalıĢmak isterim.
17. Eserleri ifade ederken kendimden bir Ģeyler katma konusunda yetersiz
olduğumu düĢünürüm.
18. Her zaman piyano çalıĢmak isterim ve zaman bulamadığımdan sıkıntı duyarım.
20. Piyano çalmak zorunda olmasam daha iyi olurdu.
24. Piyano çalan arkadaĢlarımla yeni çalıĢmakta olduğum veya onların çalıĢtığı
eserler hakkında tartıĢmak her zaman hoĢuma gider.
25. Yeni çalıĢma teknikleri öğrendiğimde, bunları hemen uygulamak için
sabırsızlanırım.
26. Sık sık bir piyano eseri bestelemek için uğraĢırım.
27. Piyano eğitiminin hiçbir zaman bitmesini istemem.
28. Piyano benim için çalgılar içinde en büyüleyici olanıdır.
30. Ne zaman bir piyano görsem, içimden oturup bir Ģeyler çalmak geçer.
33. Piyano çalıĢırken öğretmenimin gösterdiği çalıĢma yöntemlerinden baĢka yeni
yöntemler üretmeye çalıĢırım.

(

)

SS

2,86

,97

2,69

,98

2,69

,97

2,56

,93

2,39

,89

2,59
2,40

,94
1,12

2,73

1,09

2,78

,94

2,40
2,77
2,64
2,69

,95
,91
,91
,87

2,46

,92
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Tablo 4 incelendiğinde çalıĢma grubu öğrencilerinin çoğunun ―yüksek düzeyde
motivasyon‖ sahibi, bir kısmının ise ―orta düzeyde motivasyon‖ sahibi oldukları
anlaĢılmaktadır. ġekil 1 göz önüne alındığında ortalama motivasyon puanlarının çoğunun
oldukça katılıyorum ve kısmen katılıyorum seçeneğini iĢaret ettiği görülmektedir.
Sonuç olarak öğrencilerin çoğunun ―otantik motivasyon‖ faktörüne yönelik ―yüksek
düzeyde motivasyon‖ sahibi olduğu ortaya çıkmıĢtır.
Tablo 5: Dördüncü Faktöre Yönelik Motivasyon Puanları (Genel Motivasyon)
Ort.
Maddeler
3. Bir ödevi çalıĢmam istendiğinde, piyanonun baĢına oturmak bana sıkıntı verir.
4. Bana verilen ödevi deĢifre etmeye baĢlamadan önce(data, form, tema, armoni,
dönem, vs. analizleri) analiz etmek hoĢuma gider.
7. Düzenli olarak her gün piyano çalıĢmam.
10. Piyano konserlerinin hiçbirini kaçırmamaya çalıĢırım.
12. Düzeyimin üzerindeki eserlerle uğraĢmaktan her zaman zevk almıĢımdır.
13. Kendimi sürekli diğer piyano çalan arkadaĢlarımla kıyaslarım.
14. En büyük idealim iyi bir piyanist olabilmektir (Burada kastedilen konser
piyanistliği/virtüözlük değildir.)
15. Piyano çalıĢmak bana o kadar zevk verir ki, hemen her zaman verilenden daha
fazlasını çalıĢmak isterim.
16. Piyanoda teknik çalıĢmalardan çok çabuk sıkılırım.
17. Eserleri ifade ederken kendimden bir Ģeyler katma konusunda yetersiz
olduğumu düĢünürüm.
18. Her zaman piyano çalıĢmak isterim ve zaman bulamadığımdan sıkıntı duyarım.
19. Ġnsanların önünde piyano çalarken, her an bir hata yaparım korkusunu yoğun bir
Ģekilde hissederim.
20. Piyano çalmak zorunda olmasam daha iyi olurdu.
22. Sürekli olarak piyano çalıĢma programı hazırlarım. Uygulasam da uygulamasam
da bu program sayesinde ne yapmam gerektiğinin farkında olup huzur duyarım.
23. Bir eser üzerine çalıĢırken genellikle bir dinleti veya konserde seslendirdiğimi
hayal ederek çalıĢırım.
24. Piyano çalan arkadaĢlarımla yeni çalıĢmakta olduğum veya onların çalıĢtığı
eserler hakkında tartıĢmak her zaman hoĢuma gider.
25. Yeni çalıĢma teknikleri öğrendiğimde, bunları hemen uygulamak için
sabırsızlanırım.
27. Piyano eğitiminin hiçbir zaman bitmesini istemem.
28. Piyano benim için çalgılar içinde en büyüleyici olanıdır.
30. Ne zaman bir piyano görsem, içimden oturup bir Ģeyler çalmak geçer.
33. Piyano çalıĢırken öğretmenimin gösterdiği çalıĢma yöntemlerinden baĢka yeni
yöntemler üretmeye çalıĢırım.
34. Piyano çalan arkadaĢlarımın neler çaldıklarını her zaman merak ederim.
37. BaĢka çalgılara piyano ile eĢlik yapmak her zaman hoĢuma gitmiĢtir.
38. 4 el piyano veya 2 el piyano eserlerini seslendirmekten büyük zevk duyarım.
39. Ne olursa olsun piyano derslerimde devamsızlık yapmamaya çalıĢırım.
Devamsızlık yaptığım zamanlarda bunu mutlaka telafi etmek isterim.

( )
2,62

SS
1,07

2,69

,98

2,48
2,65
2,69
2,48

,94
,90
,97
1,04

2,59

,96

2,56

,93

2,29

,88

2,39

,89

2,59

,94

2,21

,96

2,40

1,12

2,48

,99

2,59

1,00

2,73

1,09

2,78

,94

2,77
2,64
2,69

,91
,91
,87

2,46

,92

2,64
2,54
2,48

,98
,96
1,04

2,94

,99
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Tablo 5 incelendiğinde çalıĢma grubu öğrencilerinin çoğunun ―yüksek düzeyde
motivasyon‖ sahibi, bir kısmının ise ―orta düzeyde motivasyon‖ sahibi oldukları
anlaĢılmaktadır. ġekil 1 göz önüne alındığında ortalama motivasyon puanlarının çoğunun
oldukça katılıyorum ve kısmen katılıyorum seçeneğini iĢaret ettiği görülmektedir.
Sonuç olarak öğrencilerin çoğunun ―genel motivasyon‖ faktörüne yönelik ―yüksek
düzeyde motivasyon‖ sahibi olduğu ortaya çıkmıĢtır.
Tablo 6: Alt Faktöre Yönelik Motivasyon Puanları
Faktörler

N

Minimum

Maximum

Medyan

Yalancı Motivasyon
Kendilik Motivasyonu
Otantik Motivasyon
Genel Motivasyon
Toplam

45
45
45
45
45

6
15
20
31
72

20
42
53
83
184

15
30
37
64
147

( )
15,04
30,45
36,60
64,01
146,10

SS
2,98
5,98
6,53
9,89
16,56

Tablo 6‘da öğrencilerin alt boyutlara göre motivasyon düzeylerini belirlemede, medyan
kesit noktası olarak alınmıĢtır. ―Yalancı motivasyon‖ alt ölçeğinin meydanları 15 olarak
hesaplanmıĢtır. Yığmalı yüzdelere bakıldığında, katılımcıların %57,3‘ünün medyanın
üzerinde puan aldığı anlaĢılmaktadır. Bu durumda öğrencilerin yalancı motivasyonlarının
yüksek olduğu söylenebilir.
Öğrencilerin ―kendilik algısı‖ alt ölçeğinin meydanları 30 olarak hesaplanmıĢtır. Yığmalı
yüzdelere bakıldığında, öğrencilerin %53,3‘ünün medyanın üzerinde puan aldığı
anlaĢılmaktadır. Bu durumda öğrencilerin kendilik algısı motivasyonlarının yüksek
olduğu söylenebilir.
Öğrencilerin ―otantik motivasyon‖ alt ölçeğinin meydanları 37 olarak hesaplanmıĢtır.
Yığmalı yüzdelere bakıldığında, öğrencilerin %52‘sinin medyanın üzerinde puan aldığı
anlaĢılmaktadır. Bu durumda öğrencilerin kendilik otantik motivasyonlarının yüksek
olduğu söylenebilir.
Öğrencilerin ―genel motivasyon‖ alt ölçeğinin meydanları 64 olarak hesaplanmıĢtır.
Yığmalı yüzdelere bakıldığında, öğrencilerin %50,07‘sinin medyanın üzerinde puan aldığı
anlaĢılmaktadır. Bu durumda öğrencilerin genel motivasyonlarının yüksek olduğu
söylenebilir.
Öğrencilerin alt ölçeklere göre ―toplam motivasyon‖larınn meydanları ise, 147 olarak
hesaplanmıĢtır. Yığmalı yüzdelere bakıldığında, öğrencilerin %50,07‘sinin medyanın
üzerinde puan aldığı anlaĢılmaktadır. Bu durumda öğrencilerin toplam motivasyonlarının
yüksek olduğu söylenebilir.
4.2. Faktörlere Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Cinsiyet Faktörüne Yönelik
KarĢılaĢtırılması
Bu bölümde çalıĢma grubunu oluĢturan kız ve erkek öğrencilerin motivasyon düzeylerinin
karĢılaĢtırılması amacıyla normallik dağılımı testi yapılmıĢ ve verilerin normal dağılıma
uygun olmaması sebebiyle Mann Whitney ―U‖ testi yapılmıĢtır. yapılan U testinde,
aralarında anlamlı fark bulunan 1 madde dikkate alınmıĢ ve tablolaĢtırılmıĢtır.
Öğrencilerin motivasyon puanları arsındaki farkların değerlendirildiği bölümde gruplar
arasındaki anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiĢtir.
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Tablo 7: Motivasyon Düzeylerinin Cinsiyet Faktörüne Göre KarĢılaĢtırılmasına
Yönelik “U” Testi Sonuçları
Maddeler

Cinsiyet N

1. Bir piyano eseri dinlerken, onu ben nasıl yorumlarım diye Kız 35
düĢündüğüm zamanlar oldukça fazladır.
Erkek 10

Ort.
( )
41,25
28,42

SS

p

,97 ,020

Tablo 7 incelendiğinde, 1. madde kız ve erkek öğrencilerin görüĢleri arasında anlamlı
farklılığın oluĢmasında ve „yüksek düzeyde motivasyon‟ sergilemede ağırlığın kız
öğrencilerde olduğu anlaĢılmaktadır.
5.1. Alt Faktörlere Göre KiĢilik Özelliklerinin Ġncelenmesi
Bu bölümde çalıĢma grubunun maddelere verdikleri cevapların faktörlere yönelik ölçüm
sonuçlarını veren tablolar yer almaktadır. OluĢturulan tablolarda ilgili faktöre giren
maddelere ait ortalama kiĢilik puanları verilmiĢ ve değerlendirmeler bu puanlara yönelik
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Tablo 9: Ölçeğe ĠliĢkin Ortalama Puan Aralıkları
Ölçek

Puan Aralıkları

Çok Uygun (olumlu özellikler)
Oldukça Uygun (olumlu özellikler)
Biraz Uygun (olumlu özellikler)
Ne Uygun, Ne Uygun Değil
Biraz Uygun (olumsuz özellikler)
Oldukça Uygun (olumsuz özellikler)
Çok Uygun (olumsuz özellikler)

6,11 – 7,00
5,26– 6,10
4,41 – 5,25
3,56 – 4,40
2,71 – 3,55
1,86– 2,70
1,00 – 1,85

Yorum
Çok yüksek düzeyde
Yüksek düzeyde
Biraz yüksek düzeyde
Orta düzeyde
Biraz düĢük düzeyde
DüĢük düzeyde
Çok düĢük düzeyde

Tablo 9‘da ölçek için tercih edilen likert tipi yedili cevap seçeneklerinin dağılım puanları
yer almaktadır. Hangi maddenin hangi puan aralığına denk geldiğini gösteren tablo
yardımıyla aĢağıdaki tablolar yorumlanmıĢtır.
Tablo 10: Birinci Faktöre Yönelik KiĢilik Puanları (Duygusal DengesizlikNevrotizm)
Maddeler
1) Sakin/Sinirli
6) Sabırlı/Sabırsız
11) Rahat/Tedirgin
16) Tutarlı/Tutarsız
21) iyimser/Karamsar
26) Huzurlu/Huzursuz
31) Kaygısız/Kaygılı

Ort. ( )
5,51
5,71
5,37
5,60
5,46
5,60
4,97

SS
,96
1,03
,98
1,11
1,07
1,21
,94

Tablo 10 incelendiğinde çalıĢma grubu öğrencilerinin çoğunun ―yüksek düzeyde duygusal
denge‖ içinde oldukları,
baĢka bir deyiĢle düĢük düzeyde nevrotik oldukları
anlaĢılmaktadır.
Tablo 11: Ġkinci Faktöre Yönelik KiĢilik Puanları (DıĢadönüklük)
Maddeler
2) Yalnızlığı tercih eden/ Sosyal
7) Silik/Atak
12) UyuĢuk/Canlı
17) Durgun/Delidolu
22) NeĢesiz/NeĢeli
27) Arka planda kalan/Öne çıkan
32) Dikkat çekmeyen/Baskın,belirgin
37) Etkisiz/ Etkili
39)Donuk/ CoĢkulu

Ort. ( )
4,48
5,15
5,02
4,37
5,28
5,33
5,04
5,28
5,42

SS
1,82
1,55
1,71
2,02
1,72
1,36
1,47
1,57
1,61
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Tablo 11 incelendiğinde çalıĢma grubu öğrencilerinin çoğunun ―yüksek düzeyde
dışadönük‖ oldukları, küçük bir kısmının ise ―orta düzeyde dışadönük‖ oldukları
anlaĢılmaktadır. Tablo 9 göz önüne alındığında ortalama kiĢilik puanlarının çoğunun
oldukça uygun ve biraz uygun seçeneğini iĢaret ettiği görülmektedir. Sonuç olarak
öğrencilerin çoğunun ―dışadönüklük‖ faktörüne yönelik ―yüksek düzeyde dışadönük‖
oldukları ortaya çıkmıĢtır.
Tablo 12: Üçüncü Faktöre Yönelik KiĢilik Puanları (Deneyime Açıklık)
Maddeler
Ort. ( ) SS
3) Sanata ilgisiz/ Sanata ilgili
5,73
1,55
8) Hayal gücü zayıf/ Hayal gücü kuvvetli
5,24
1, 86
13) Dar görüĢlü/ GeniĢ görüĢlü
5,53
1,35
18) AlıĢılmıĢ/ Yenilikçi
5,42
1,57
23) Meraksız/ Meraklı
5,33
1,65
28) Tutucu/ Liberal
5,08
1,67
33) Ġlgileri dar/ Ġlgileri geniĢ
5,48
1,57
36)Yeni iliĢkilere kapalı/ Yeni iliĢkilere açık
4,84
1,90
Tablo 12 incelendiğinde çalıĢma grubu öğrencilerinin çoğunun ―yüksek düzeyde deneyime
açık‖ oldukları anlaĢılmaktadır. Tablo 9 göz önüne alındığında ortalama kiĢilik
puanlarının çoğunun oldukça uygun seçeneğini iĢaret ettiği görülmektedir. Sonuç olarak
öğrencilerin çoğunun ―Deneyime açıklık‖ faktörüne yönelik ―yüksek düzeyde deneyime
açık‖ oldukları ortaya çıkmıĢtır.
Tablo 13: Dördüncü Faktöre Yönelik kiĢilik Puanları (YumuĢak baĢlılık)
Ort.
( )
SS
4) Kindar / Affedici
4,93
1,98
9) (BaĢkalarına) Kayıtsız / Yardımsever
5,71
1,61
14) Rekabetçi / ĠĢ birliği yapan
4,86
1,71
19) Kibirli / Alçakgönüllü
5,57
1,32
24) Asi / Uysal (yumuĢak baĢlı)
4,75
1,92
29) Acımasız / Merhametli
5,57
1,60
34) Bencil / Fedakâr
5,57
1,43
38) HoĢgörüsüz /HoĢgörülü
5,64
1,66
40) Ġnatçı / UzlaĢmacı
4,35
2,32
Tablo 13 incelendiğinde çalıĢma grubu öğrencilerinin çoğunun ―yüksek düzeyde yumuşak
başlı‖, küçük bir kısmının ise ―orta düzeyde yumuşak başlı‖ oldukları anlaĢılmaktadır.
Tablo 9 göz önüne alındığında kiĢilik puanlarının çoğunun Oldukça uygun ve Biraz
uygun seçeneğini iĢaret ettiği görülmektedir. Sonuç olarak öğrencilerin çoğunun ―yüksek
düzeyde yumuşak başlı‖ oldukları ortaya çıkmıĢtır.
Maddeler
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Tablo 14: Dördüncü Faktöre Yönelik kiĢilik Puanları (Sorumluluk)
Maddeler
5) Düzensiz / Düzenli
10) Sorumsuz / Sorumluluk sahibi
15) Hırslı değil / Hırslı
20) Dikkatsiz / Dikkatli
25) Gayretsiz / Gayretli
30) Hazırlıksız / Hazırlıklı
35) Disiplinsiz / Disiplinli

Ort. ( )
4,95
5,42
5,11
4,93
5,80
5,08
4,77

SS
1,70
1,71
1,55
1,71
1,23
1,36
1,73

Tablo 14 incelendiğinde çalıĢma grubu öğrencilerinin çoğunun ―yüksek düzeyde
sorumluluk‖ sahibi oldukları anlaĢılmaktadır. Tablo 9 göz önüne alındığında ortalama
kiĢilik puanlarının çoğunun Biraz uygun ve bir kısmının Oldukça uygun seçeneğini
iĢaret ettiği görülmektedir. Sonuç olarak öğrencilerin ―sorumluluk‖ faktörüne yönelik
değerlendirilmesinde, çoğunun ―yüksek düzeyde sorumluluk‖ sahibi oldukları ortaya
çıkmıĢtır.
Tablo 15: Alt Faktöre Yönelik KiĢilik Puanları
Faktörler

N

Minimum

Maximum

Medyan

Duygusal Dengesizlik/
Nevrotizm
DıĢa Dönüklük
Deneyime Açıklık
YumuĢak BaĢlılık
Sorumluluk

45
45
45
45
45

30
21
21
23
20

49
62
56
63
49

39
46
46
50
37

(

)

38.24
45.42
42.69
47.0
36.08

SS
3.97
10.70
9.86
10.82
7.86

Öğrencilerin kiĢilik ölçeğine iliĢkin puanlarına ait bilgiler Tablo 15‘te görüldüğü gibidir.
Öğrencilerin kiĢilik özelliklerinin baskınlık düzeyini belirlemek için alt faktörlerinin
medyanları kesit noktası olarak alınmıĢtır. ―Duygusal dengesizlik/nevrotik‖ alt ölçeğinin
meydanı 39 olarak hesaplanmıĢtır. Yığmalı yüzdelere bakıldığında, katılımcıların
%36,6‘sının medyanın üzerinde puan aldığı anlaĢılmaktadır. Bu durumda öğrencilerin az
bir kısmının duygusal dengesizlik/nevrotiklik özelliği gösterdikleri söylenebilir.
Diğer alt faktör olan ―dıĢadönüklük‖ ün medyanı 46‘dır. Yığmalı yüzdelere bakıldığında,
öğrencilerin %48.9‘unun medyanın üzerinde puan aldığı saptanmıĢtır. Buna göre
öğrencilerin çoğununda dıĢadönüklük özelliklerinin görüldüğü söylenebilir.
Öğrencilerin ―Deneyime Açıklık‖ alt ölçeğinin meydanları 46 olarak hesaplanmıĢtır.
Yığmalı yüzdelere bakıldığında, öğrencilerin %42,2 sinin medyanın üzerinde puan aldığı
anlaĢılmaktadır. Bu durumda öğrencilerin çoğununda deneyime açıklık özelliklerinin
görüldüğü söylenebilir.
Öğrencilerin ―Yumuşak Başlılık‖ alt ölçeğinin meydanları 50 olarak hesaplanmıĢtır.
Yığmalı yüzdelere bakıldığında, öğrencilerin %46,7‘sinin medyanın üzerinde puan aldığı
anlaĢılmaktadır. Buna göre öğrencilerin çoğununda yumuĢak baĢlılık özelliklerinin
görüldüğü söylenebilir.
Öğrencilerin ―Sorumluluk‖ alt ölçeğinin meydanları 37 olarak hesaplanmıĢtır. Yığmalı
yüzdelere bakıldığında, öğrencilerin %48.9‘unun medyanın üzerinde puan aldığı
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anlaĢılmaktadır. Bu durumda öğrencilerin çoğununda sorumluluk özelliğinin görüldüğü
söylenebilir.
5.2. Faktörlere Yönelik KiĢilik Özelliklerinin Cinsiyet Faktörüne Yönelik
KarĢılaĢtırılması
Bu bölümde çalıĢma grubunu oluĢturan kız ve erkek öğrencilerin kiĢilik özelliklerinin
karĢılaĢtırılması amacıyla normallik dağılımı testi yapılmıĢ ve verilerin normal dağılıma
uygun olmaması sebebiyle Mann Whitney ―U‖ testi yapılmıĢtır. Anlamlılık düzeyinin
p<0,05 olarak kabul edilerek yapılan U testinde, kız ve erkek öğrencilerin kiĢilik
özellikleri puanları arasında SDKT‘nin tüm alt boyutlarda anlamlı bir fark elde
edilmemiĢtir.
Tablo16: KiĢilik Özelliklerinin Cinsiyet Faktörüne Göre KarĢılaĢtırılmasına Yönelik
“U” Testi Sonuçları
Alt Faktörler

Cinsiyet
Kız
Nevrotik
Erkek
Kız
DıĢadönük
Erkek
Kız
Deneyime Açıklık
Erkek
Kız
YumuĢak BaĢlılık
Erkek
Kız
Sorumluluk
Erkek

N
35
10
35
10
35
10
35
10
35
10

Sıra Toplamları Sıra Ort.
795
22.71
240
24.0
793
22.66
242
24.20
790
22.59
244
24.45
787
22.49
248
24.80
792
22.63
243
24.30

p
.799
.757
.697
.638
.737

5.3. Motivasyon Alt Faktörleri ile KiĢilik Özellikleri Alt faktörleri Arasındaki ĠliĢki
Bu bölümde çalıĢma grubunu oluĢturan Müzik Öğretmenliği öğrencilerinin piyano dersi
motivasyonları ile kiĢilik özellikleri arasındaki iliĢkiyi sınamak amacıyla öncelikle
normallik dağılımı testi yapılmıĢ ve verilerin normal dağılıma uygun olmaması sebebiyle
Spearman Korelâsyon testi yapılmıĢtır. Yapılan test sonucu tablolaĢtırılmıĢtır.
Tablo 17: Piyano Dersi Motivasyonu ile KiĢilik Özellikleri Arasındaki ĠliĢkiye
Yönelik Spearman Testi Sonuçları
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.85**

1

.68**
.65**

.62**
.73**

1
.72**

1

Yalancı Motivasyon (1)

1

Kendilik Motivasyonu (2)

.77**

1

Otantik Motivasyon (3)

-.41**

-.53**

1

Genel Motivasyon (4)

-.28

-.42**

.94**

1

Toplam Motivasyon (5)

.17

.04

.76**

.86**

1

Nevrotiklik (6)

-.01

-.07

.25

.21

.24

1

DıĢadönüklük (7)

.14

.14

.02

.07

.22

.33*

1

Deneyime Açıklık (8)

.13

.15

-.05

-.03

.11

.40**

YumuĢak BaĢılık (9)
Sorumluluk
(10)

-.11
-.09

.07
.10

-.03
-.11

-.05
-.12

.06
-.04

.27
.41**

* p<.05

** p< .01

Tablo 17 incelendiğinde, kiĢilik özellikleri ile piyano dersi motivasyon ölçeğinin her
hangi bir alt boyutunda bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır. Ancak, ölçeklerin kendi alt faktörleri
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arasında güçlü iliĢkiler olduğu görülmektedir. Bu da ölçeklerin iç tutarlıklarını
desteklemektedir.
5. SONUÇ
ÇalıĢma sonucunda piyano dersi motivasyonu ile ilgili elde edilen bulgulardan, ölçeği
cevaplayan öğrencilerin çoğunun ―yüksek düzeyde motivasyon‖ sahibi, bir kısmının ise
―orta düzeyde motivasyon‖ sahibi oldukları anlaĢılmaktadır. Alt faktörlere yönelik
inceleme doğrultusunda oluĢan motivasyon puanları dikkate alındığında, öğrencilerin
çoğunun oldukça katılıyorum ve kısmen katılıyorum seçenekleri doğrultusunda tercihte
bulundukları görülmüĢtür.
Öğrencilerin alt boyutlara göre motivasyon düzeylerini belirlemede, medyan kesit noktası
olarak alınmıĢtır. ―Yalancı motivasyon‖ alt ölçeğinin meydanları 15 olarak
hesaplanmıĢtır. Yığmalı yüzdelere bakıldığında, katılımcıların %57,3‘ünün medyanın
üzerinde puan aldığından, öğrencilerin çoğunun yalancı motivasyonlarının yüksek olduğu
anlaĢılmıĢtır.
Öğrencilerin ―kendilik algısı‖ alt ölçeğinin meydanları 30 olarak hesaplanmıĢtır. Yığmalı
yüzdelere bakıldığında, öğrencilerin %53,3‘ünün medyanın üzerinde puan aldığından,
öğrencilerin çoğunun kendilik algısı motivasyonlarının yüksek olduğu anlaĢılmıĢtır.
Öğrencilerin ―otantik motivasyon‖ alt ölçeğinin meydanları 37 olarak hesaplanmıĢtır.
Yığmalı yüzdelere bakıldığında, öğrencilerin %52‘sinin medyanın üzerinde puan
aldığından, öğrencilerin çoğunun kendilik otantik motivasyonlarının yüksek olduğu
anlaĢılmıĢtır.
Öğrencilerin ―genel motivasyon‖ alt ölçeğinin meydanları 64 olarak hesaplanmıĢtır.
Yığmalı yüzdelere bakıldığında, öğrencilerin %50,07‘sinin medyanın üzerinde puan
aldığından, öğrencilerin çoğunun genel motivasyonlarının yüksek olduğu anlaĢılmıĢtır.
Öğrencilerin alt ölçeklere göre ―toplam motivasyon‖larınn meydanları ise, 147 olarak
hesaplanmıĢtır. Yığmalı yüzdelere bakıldığında, öğrencilerin %50,07‘sinin medyanın
üzerinde puan aldığından, öğrencilerin çoğunun toplam motivasyonlarının yüksek olduğu
söylenebilir.
ÇalıĢma grubunu oluĢturan kız ve erkek öğrencilerin motivasyon düzeylerinin
karĢılaĢtırılması amacıyla yapılan normallik dağılım testi sonucunda verilerin normal
dağılıma uygun olmaması sebebiyle Mann Whitney ―U‖ testi yapılmıĢ, ve aralarında
anlamlı fark bulunan yalnızca 1 maddeye rastlanmıĢtır (1. madde). Test sonucuna göre bu
maddede kız ve erkek öğrencilerin görüĢleri arasında anlamlı farklılığın oluĢmasında ve
„yüksek düzeyde motivasyon‟ sergilemede ağırlığın kız öğrencilerde olduğu anlaĢılmıĢtır.
Öğrencilerin kiĢilik özellikleri ile ilgili bulgulardan, çalıĢma grubu öğrencilerinin çoğunun
―yüksek düzeyde duygusal denge‖ içinde oldukları, baĢka bir deyiĢle düĢük düzeyde
nevrotik oldukları anlaĢılmıĢtır.
Aynı Ģekilde, öğrencilerinin çoğunun ―yüksek düzeyde dışadönük‖ oldukları, küçük bir
kısmının ise ―orta düzeyde dışadönük‖ oldukları ortaya çıkmıĢtır.
―Deneyime açıklık‖ faktörüne yönelik değerlendirmede, öğrencilerin çoğunun ―yüksek
düzeyde deneyime açık‖ oldukları anlaĢılmıĢtır.
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Benzer Ģekilde yumuĢak baĢlılık faktörüne yönelik elde edilen bulgulardan, öğrencilerinin
çoğunun ―yüksek düzeyde yumuşak başlı‖, küçük bir kısmının ise ―orta düzeyde yumuşak
başlı‖ oldukları anlaĢılmıĢtır.
Sorumluluk faktörüne yönelik elde edilen bulgulardan ise, öğrencilerinin çoğunun ―yüksek
düzeyde sorumluluk‖ sahibi oldukları anlaĢılmıĢtır.
Öğrencilerin kiĢilik ölçeğine iliĢkin puanlarına ait bilgiler incelendiğinde, öğrencilerin
kiĢilik özelliklerinin baskınlık düzeyini belirlemek için alt faktörlerinin medyanları kesit
noktası olarak alınmıĢ ve sonuç olarak ―Duygusal dengesizlik/nevrotik‖ alt ölçeğinin
meydanı 39 olarak hesaplanmıĢtır. Yığmalı yüzdelere bakıldığında, katılımcıların
%36,6‘sının medyanın üzerinde puan aldığı ve dolayısıyla öğrencilerin az bir kısmının
duygusal dengesizlik/nevrotiklik özelliği gösterdikleri sonucuna varılmıĢtır.
Diğer alt faktör olan ―dıĢadönüklük‖ ün medyanı 46 olarak hesaplanmıĢtır. Yığmalı
yüzdelere bakıldığında, öğrencilerin %48.9‘unun medyanın üzerinde puan aldığı ve
dolayısıyla çoğununda dıĢadönüklük özelliklerinin görüldüğü anlaĢılmıĢtır.
Öğrencilerin ―Deneyime Açıklık‖ alt ölçeğinin meydanları 46 olarak hesaplanmıĢtır.
Yığmalı yüzdelere bakıldığında, öğrencilerin %42,2 sinin medyanın üzerinde puan aldığı
anlaĢılmıĢtır. Bu durumda öğrencilerin çoğununda deneyime açıklık özelliklerinin
görüldüğü söylenebilir.
Öğrencilerin ―Yumuşak Başlılık‖ alt ölçeğinin meydanları 50 olarak hesaplanmıĢtır.
Yığmalı yüzdelere bakıldığında, öğrencilerin %46,7‘sinin medyanın üzerinde puan aldığı
ve dolayısıyla çoğununda yumuĢak baĢlılık özelliklerinin görüldüğü sonucuna varılmıĢtır.
Öğrencilerin ―Sorumluluk‖ alt ölçeğinin meydanları 37 olarak hesaplanmıĢtır. Yığmalı
yüzdelere bakıldığında, öğrencilerin %48.9‘unun medyanın üzerinde puan aldığı ve sonuç
olarak öğrencilerin çoğununda sorumluluk özelliğinin görüldüğü anlaĢılmıĢtır.
ÇalıĢma grubunu oluĢturan kız ve erkek öğrencilerin kiĢilik özelliklerinin karĢılaĢtırılması
amacıyla yapılan normallik dağılımı testinde verilerin normal olmaması sebebiyle Mann
Whitney ―U‖ testi yapılmıĢ ve sonuç olarak kız ve erkek öğrencilerin kiĢilik özellikleri
arasında tüm alt boyutlarda anlamlı bir fark elde edilmemiĢtir.
Son olarak yapılan Spearman korelasyon analizi sonucunda öğrencilerin kiĢilik özellikleri
ile piyano dersi motivasyon ölçeğinin her hangi bir alt boyutunda bir farklılığa
rastlanmamıĢtır. Ancak, ölçeklerin kendi alt faktörleri arasında güçlü iliĢkiler olduğu
görülmüĢtür.
Ġncelenen literatür ve çıkan sonuçlar göz önüne alındığında, öğrencilerin kiĢilik
özelliklerinin alt boyutları ile piyano dersi motivasyonunun alt boyutları arasında herhangi
bir iliĢki çıkmamıĢ olmasında, öğrencilerin ölçek sorularına vermiĢ oldukları cevapların
yeterince içten olmadığı ihtimali düĢünülebilir. AraĢtırmanın tekrar, daha geniĢ örneklem
gruplarıyla tekrarlanması tavsiye edilir.
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TÜRKĠYE‟DE EĞĠTĠM FAKÜLTELERĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SINIF
ÖĞRETMENLĠĞĠ DERS PROGRAMLARINA ĠLĠġKĠN MÜZĠK DERSLERĠNĠN
ÇÖZÜMLENMESĠ
Ġlhan ÖZGÜL, Kastamonu Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada, Türkiye‘de sınıf öğretmeni yetiştirme modeline ilişkin zorunlu ders
kapsamında yer alan müzik derslerinin bir çözümlemesi yapılmıştır. Okulda müzik
öğretimi süreçlerine ilişkin uzun süreli çalışma, deneyim, birikim, gözlem ve uygulama
gibi örüntülü süreçlerin bir araya getirilmesiyle; genel müzik eğitimine dayalı mesleki
müzik eğitimi sürecini anlamlandırma çabalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu
anlamda çalışma; Türkiye‘deki sınıf öğretmeni yetiştirmeye genel bir bakış, Sınıf
Öğretmenliği Programı Müzik Ders Programının Hazırlanış Yaklaşımı, Sınıf Öğretmeni
Yetiştirmede Müzik Derslerine Ayrılan kredi/saatler, 1998 ve 2006 Sınıf Öğretmenliği
Programı Müzik Dersleri Standartları ve görünümü, Sonuç ve tartışma, Öneri
bölümlerinden oluşmaktadır. Gerçekte genel müzik eğitimine dayalı mesleki müzik eğitimi
niteliğinde olan sınıf öğretmenliği programı müzik derslerini çözümleyen bu çalışma, bir
yandan da Türkiye‘deki genel müzik eğitimi süreçlerini kapsayan okul öncesi ve
ilköğretim sürecini de aydınlatmakta bu bağlamda tüm genel müzik eğitimi süreçlerinde
karşılaşılan sorunları irdelemekte, incelemekte ve çözüm önerileri getirmektedir.
GĠRĠġ
Türkiye‘de eğitim fakülteleri sınıf öğretmeni yetiĢtirme programında zorunlu alan dersi
kapsamında Müzik ve Müzik Öğretimi dersleri yer almaktadır. Programında yer alan
müzik derslerinin okuldaki amacı; sınıf öğretmenlerinin görev yapacağı ilköğretim
kurumlarında müzik derslerini yönetebilme ve bu süreçte karĢılaĢtıkları sorunlarla
baĢedebilme davranıĢları, sağlıklı ve dengeli bir insanca yaĢam için gerekli asgari ortak
genel müzik kültürü kazandırmayı hedeflemektedir.
Müzik, Müzik Öğretimi, Müzik Eğitimi kavramları genelde müzik yeteneği
testlerinden/sınavından geçen ve bu öğrenci gruplarıyla sürdürülen/müziksel etkileĢim
içine girilen eğitim süreçlerini akla getirmektedir. Oysa; sınıf öğretmeni yetiĢtirmede
uygulanan müzik eğitimi, yalnız mesleki müzik eğitimi uygulamalarından farklı; sınıf ve
okuldaki öğrenci sayısı, müzik ders programları, müzik öğretim yöntemleri, eğitim süreci,
kredi/saat uygulamaları, öğrencilerin müziksel hazırbulunuĢluk ve öğrenme düzeyleri,
yeni/çağdaĢ/modern müzik eğitimi yaklaĢımlarını algılama, uygulama gibi birçok
problemlerle baĢ edebilmeyi zorunlu kılmaktadır (Özgül, 2001).
Müzik eğitimi, temelde bir müziksel davranıĢ kazandırma/oluĢturma sürecidir. Bu
süreçte daha çok bireyin kendi müziksel yaĢantısı temel alınır. Bu temelden yola
çıkılarak belirli amaçlar doğrultusunda planlı ve yöntemli yol izlenir ve bu yolla
belirli hedeflere eriĢilir. Müzik eğitimi yoluyla birey ile çevresi, özellikle müziksel
çevresi arasındaki iletiĢimin ve etkileĢimin daha sağlıklı, düzenli ve etkili olması
beklenir. Bir hedef davranıĢın kazanılabilmesi için belli öğrenme yaĢantıları, bu

505

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

yaĢantıların kazanılabilmesi içinde belli koĢullar gerekir. Bu koĢullar öğrencinin
kendi iç koĢulları ve etkileĢeceği dıĢ koĢullardır. Ġç koĢullar; öğrencinin algı, bellek,
anlama, ilgi, tutum ve alıĢkanlıkları, zekâ düzeyi, güdülenmesi, kendine güven ve
benlik tasarımıdır. DıĢ koĢullar ise; konu içeriği, ders araç-gereçleri, öğretim
yöntemleri, fiziki çevre, diğer öğrenciler ve öğretim hizmetidir (Uçan, 2005, 14).
1923‘te Cumhuriyetin kurulduğundan bu yana Öğretim Yönetmeliği denilebilecek
talimatlar, ders dağıtım çizelgesi, çizelge program, derste iĢlenecek konuları içeren
müfredat programı tarzında programlar kullanılmıĢtır. 1994‘te davranıĢçı yaklaĢımı temel
alan ünite/konu düzeyinde hedefler, hedef davranıĢlar, öğretme-öğrenme durumları,
sınama-ölçme durumları ve değerlendirme iĢlemlerini kapsayan program uygulanırken,
2006‘da birbiriyle kritik öğrenme alanları ve bu alanlara iliĢkin kazanımlar, etkinlikler ve
açıklamalar ve değerlendirmeden oluĢan yapılandırmacı yaklaĢımı temel alan program
uygulamaya konulmuĢtur (Özgül, 2007).
Huitt‘e(2003) göre ―Tıpkı değiĢtirme teknikleri, davranıĢsal psikoloji içinde operant
koĢullanmaya dayalı olduğu gibi, öğretim ve öğrenmede yapılandırmacı yaklaĢım da,
biliĢsel psikoloji içinde alt bir dizi araĢtırma ve sosyal psikoloji içinde alt bir dizi
araĢtırma bileĢkesine dayalıdır. Temel varsayım, bir bireyin bilgi ve becerileri aktif
biçimde kurması gerektiği (örneğin, Bruner, 1990) ve bilginin dıĢ çevreden ziyade bu
kurulmuĢ yapılar içinde var olduğudur. (biliĢsel perspektif içinde bu fikir ayrığı için
Ullman (1980) ve Gibson (1979)‘a bakınız.). Ancak, yapılandırmacılığın tüm taraftarları,
uyarıcıların kendilerinden ziyade uyarlayıcı davranıĢı ortaya çıkaran Ģeyin bireyin
çevreden gelen uyarıcıları iĢlemesi ve meydana gelen biliĢsel yapılar olduğunda görüĢ
birliği içindedirler (Harnard, 1982). John Dewey sık olarak (1933/1988) bu yaklaĢımın
felsefi kurucusu olarak zikredilir; Vygotsky (1978) sosyal yapılandırmacılar arasında
önemli bir kuramcı iken, Asubel (1968), Bruner (1990) ve Piaget (1972) biliĢsel
yapılandırmacılar arasında ana kuramcılar olarak düĢünülürler. Aktivite kuramı ve
yerleĢik öğrenme Vygotsky ve kendisini izleyenlerin bir kısmının çalıĢmasına dayalı olan
modern çalıĢmanın iki örneğidir.‖ (Huitt, 2003).
Bruner yapılandırmacı öğrenmeye iliĢkin Ģu Ģekilde ifadelere/ilkelere yer vermektedir.
Eğitim, öğrenciyi istekli kılan ve öğrenebilmesini sağlayan (hazırbulunuĢluk) deneyimler
ve bağlamlarla ilgili olmalıdır. Öğrenci tarafından kolayca kavranabilmesi için eğitim
yapılandırılmalıdır. Eğitim keĢfetmeyi ve/veya boĢlukları doldurmayı, verilen bilginin
ötesine geçmeyi [aĢamalı öğrenme] kolaylaĢtıracak biçimde düzenlenmelidir.
Vygotsky‘nin sosyal yapılandırmacı yaklaĢımıyla uyumlu eğitim stratejilerinin
kullanıldığı tüm sınıflar mutlaka benzer değildir. Aktiviteler ve format önemli ölçüde
değiĢkenlik gösterir. Ancak, Vygotsky ilkesine dayalı bir sınıfta dört ilke uygulanır (Huitt,
2003).
Öğrenme ve geliĢim sosyal ve iĢbirlikli bir aktivitedir.
Yakınsal GeliĢim Alanı program ve ders planlaması için kılavuz görevi görebilir.
Okulda öğrenme, anlamlı bir bağlamda meydana gelmeli ve çocukların gerçek
dünyada geliĢtirdikleri öğrenme ve bilgiden ayrılmamalıdır.
Okul dıĢı deneyimler çocuğun okul deneyimiyle iliĢkilendirilmelidir.
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Kısaca, Yapılandırmacı kurama göre,
kazanılmıĢ inançlar ve temel ilkelerle
öğrencilerin bireyler olarak katıldıkları
parçasıdır. KazanılmıĢ bilgi kiĢisel ve
yapılandırılır.

her birey öğrenme ortamına daha önceden
gelir. Öğrenme pasif bir süreç değil, fakat
sürekli ve dinamik olan sosyal kültürün bir
sosyal amaçlar için birey tarafından yeniden

Program geliĢtirmeye rehberlik etmede ya da program öğelerine analitik bir bakıĢla ona
anlam verme sürecine iliĢkin dört önemli soru sorulmaktadır (Abrahams, 2005:1).
Ben Kimim? Öğrencilerim kim? Öğrencilerim ne olabilirler? Birlikte ne olabiliriz?
Bu anlamda, Müzik eğitimcileri eğitim sürecine eleĢtirel bir gözle bakalabilmeli,
programın bazı öğelerini çıkarıp eklemeler yapabilmeli, yeni değiĢimleri, oluĢumları,
değerlendirebilmeli ve sezebilmelidir. Müzik programındaki ünite konularını ve konulara
ayrılan süre/zaman, okuldaki müziksel araç-gereçler, öğrencilerin hazır bulunuĢluk ve
öğrenme düzeyleri gibi birçok yaklaĢımları değerlendirerek; müzik ders program
tasarılarını iĢlevsel duruma getirebilmeli, aday öğretmenlerin genel ve mesleki müziksel
ihtiyaçlarını karĢılayabilecek mesleki davranıĢları kazandırma çabası içinde
olabilmelidirler. Bir baĢka ifadeyle; kendisini yapılandıramayan eğitimci eğitim sürecinde
öğrencilerin yapılandırılmasına rehberlik edemeyeceği düĢünülmektedir.
SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ MÜZĠK DERS PROGRAMLARININ GENEL
NĠTELĠĞĠ, GÖRÜNÜMÜ VE ÇÖZÜMLENMESĠ
Genel niteliği
Müzik Semineri, Ġlk öğretmen Okulu, Köy Enstitüsü, Öğretmen Okulu, Ġki Yıllık
Eğitim Enstitüsü [4 yıllık Eğitim Yüksekokulu] Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Sınıf
Öğretmenliği Ana bilim dalı programları belli yönleriyle dolaylı olarak müzik
öğretmeni ve müzik eğitimcisi yetiĢtirmede ise koĢulan programlar bağlamında
düĢünülebilir. Ancak söz konusu programlar doğrudan müzik öğretmeni değil de sınıf
öğretmenliğinin bir boyutu olarak müzik öğretmeni olarak adlandırılabilir nitelikte,
"müzik dersini de okutmakla yükümlü sınıf öğretmeni" yetiĢtirmeye yöneliktir (Uçan,
2005).
Müzik eğitimi, Cumhuriyet' in kuruluĢundan bu yana sınıf öğretmeni yetiĢtiren tüm
kurumların programlarında zorunlu bir eğitim alanı olarak yer almıĢtır. Bütün sınıf
öğretmeni yetiĢtirme modelinde uygulanan müzik eğitimi genel müzik eğitimine
dayalı veya onunla iç-içe meslekî müzik eğitimi niteliğindedir.
Üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde uygulanmakta olan programlar
―tanımsal program modeline‖ dayanmaktadır. Tanımsal Program Modeli, genellikle,
dersin kapsamını-içeriğini kısaca anlatan tanımdan oluĢur. Tanım içerik ağırlıklı, iĢlem
veya etkinlik ağırlıklı, davranıĢ ağırlıklı, dağarcık ağırlıklı, gereç ağırlıklı olabilir.
Tanımsal program bir derste neler yapılacağını tanımlar. Tanımsal program dersin
öğretim elemanınca hazırlanması beklenen (ayrıntılı) öğretim programına temel oluĢturur.
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HazırlanıĢı
1994‘de YÖK/Dünya Bankası ―Hizmet öncesi öğretmen eğitimi‖ amacıyla baĢlatılan
Milli Eğitimi GeliĢtirme Projesi ilk ve ortaöğretim düzeyinde öğretmen yetiĢtiren
eğitim fakültelerini kapsamaktaydı. 1998 yılında sona eren projenin ana
amaçlarından biri de; pek çok alanın ―özel öğretim yöntemleri‖ dersinin hedeflerini
saptamak ve eğitim programlarını hazırlamak; bunları okullardaki öğretmenlerin
mesleki hazırlıklarıyla iliĢkilendirmek‖ olarak belirlenmiĢti. Ġlk ve ortaöğretim
programlarının her bir alanı için yazarlar ve panel üyeleri oluĢturulmuĢtur . Müzik
alanı yazarları ve Panel üyeleri ―müzik öğretimi‖ adıyla hazırlanan kılavuz kitabı ve
müzik öğretimi ile ilgili önerilen yöntemleri belirlemiĢler, bütün eğitim fakültelerinde
belirlenen öğretim elemanlarına seminerler vererek tanıtmıĢlardır.
En son 2006–2007 Yılından itibaren uygulamaya konulmak üzere güncelleĢtirilen eğitim
fakültelerinin ilköğretime öğretmen yetiĢtiren programları için Yüksek öğretim kurulu Ģu
ifadelere yer vermektedir (YÖK, 2007).
―Yeniden yapılanma çalıĢmalarında, eğitim fakültelerinin ilköğretime öğretmen yetiĢtiren
programları, 1997–1998 eğitim-öğretim yılında baĢlanan sekiz yıllık zorunlu ilköğretim
uygulamasının taleplerini karĢılayacak biçimde ĢekillendirilmiĢtir. Geçen sekiz yıllık süre
içinde üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum örgütlerince düzenlenen
sempozyum, panel, çalıĢtay, açıkoturum, konferans gibi akademik etkinliklerde, eğitim
fakültelerinde uygulanan öğretmen yetiĢtirme programlarının; çağımızın gerektirdiği bilgi
ve becerilere sahip öğretmenler yetiĢtirmedeki yeterlilikleri tartıĢılır olmuĢ ve
programlarla ilgili sorunları çözümlemeye yönelik öneriler, bilimsel araĢtırma verilerine
ve alan uzmanlarının görüĢlerine dayalı olarak ortaya konmuĢtur. Yukarıda yapılan
açıklamaların ıĢığında; sekiz yılı aĢkın süredir uygulanmakta olan öğretmen yetiĢtirme
lisans programlarının aksayan yönlerini gidererek, geliĢtirmeye yönelik bir çalıĢmanın
gerçekleĢtirilmesi Yükseköğretim Kurulu‘nca uygun bulunmuĢ ve bu çerçevede,
Yükseköğretim Kurulu, eğitim fakülteleri yönetici ve öğretim elemanlarıyla konuyu
paylaĢmıĢ, programları bütünüyle değiĢtirme yerine, programlarda gerekli güncellemeleri
yapmak amacıyla çalıĢmalar baĢlatmıĢtır. Programları güncellemek üzere, eğitim
fakülteleri dekanlıklarının görüĢleri de dikkate alınarak, eğitim fakülteleri öğretim
üyelerinden 25 kiĢilik bir çalıĢma grubu oluĢturulmuĢtur. Programların temel ilkelerini ve
çekirdek programları güncelleĢtirmek üzere oluĢturulan grup, Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanı ile Ġlköğretim Genel Müdürü‘nün de katılımıyla, 5–11
Mart 2006 tarihleri arasında 7 gün süreli ―Eğitim Fakülteleri Program GeliĢtirme
ÇalıĢtayında‖ yeni öğretmen yetiĢtirme program taslaklarını hazırlamıĢtır. Taslak
programlar, görüĢleri alınmak üzere eğitim fakülteleri dekanlıklarına gönderilmiĢtir.
PaydaĢları geniĢ tutulmaya çalıĢılan bu sürecin, olabildiğince katılımcı ve demokratik
olmasına, böylelikle yeni programların, ortak aklın ürünü olarak oluĢturulmasına büyük
özen gösterilmiĢtir.‖
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Müzik Derslerine Ayrilan Kredi/ Saatlerin Görünümü
Tablo.1. Müzik Derslerine Ayrilan Kredi/ Saatler ve Müzik Derslerinin
Adlandırılması
Ġki Yıllık
Eğitim
Enstitüsü
(1974–1983)
Dersin
K/s
Adı
Müzik
ve
Öğretimi
2
(1. sınıf,
1.
Yarıyıl)
Müzik
ve
Öğretimi
2
(1. sınıf,
2.
yarıyıl)
Müzik
ve
Öğretimi
2
(2. sınıf,
3.
yarıyıl)
Toplam kredi:
102

Dört Yıllık
Ġki Yıllık Eğitim
Eğitim
Yüksekokulu
Yüksekokulu
(1983–1989)
(1989–1992)
Dersin
Dersin
K/s
Adı
Adı
Müzik
ve
Müzik
Öğretimi
2
(2. sınıf,
(1. sınıf,
3. yarıyıl)
1.
yarıyıl)
Müzik
ve
Müzik
Öğretimi
2
(2. sınıf,
(1. sınıf,
4. yarıyıl)
2.
yarıyıl)
Müzik
ve
Müzik
Öğretimi
Öğretimi
2
(2. sınıf,
(3. sınıf,
3.
5. yarıyıl)
yarıyıl)
Toplam kredi:
Toplam
142
kredi: 191

Sınıf
Öğretmenliği
Bölümü
(1992–1997)
Dersin
K/s
Adı

Sınıf
Öğretmenliği
Ana bilim dalı
(1998–2006)
Dersin
K/s
Adı

Sınıf
Öğretmenliği
Ana bilim dalı
(2006-….. …)
Dersin
K/s
Adı

Müzik–1
(2. sınıf,
3.
yarıyıl)

Müzik–1
(2. sınıf,
3.
yarıyıl)

Müzik
(2. sınıf,
3.
yarıyıl)

3

Müzik
öğretimi
(2. sınıf,
4.
yarıyıl)

3

Müzik–2
(2. sınıf,
4. yarıyıl

Müzik
Öğretimi
(3. sınıf,
5. yarıyıl

2

2

2

Toplam kredi:
162

Müzik–2
(2. sınıf,
4.
yarıyıl)

2

2

2
Müzik
Öğretimi
2
(3. sınıf,
5.
yarıyıl)
Toplam kredi:
157

------------

Toplam kredi:
154

Tablo1'de görüldüğü gibi Sınıf öğretmeni yetiĢtirme programları içerisinde 1974–2006
yılları arasında müzik derslerine 6 kredi/saatlik pay ayrılmıĢtır. Sınıf öğretmeni yetiĢtirme
programlarında öğretim süresi ve dersin adı bazen değiĢmiĢ, programlara ders eklemeleri
yapılmıĢ, bu ifadelere paralel olarak öğrencilerin mezun olabilme kredileri artmıĢ/eksilmiĢ
fakat müzik derslerine ayrılan kredi/saatlerde herhangi bir değiĢiklik olmamıĢtır. Buna
karĢın 1998 Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programında
"Müzik–1" ve "Müzik–2" dersleri aynı kalmıĢ, "Müzik Öğretimi" 3 kredilik bir ders iken
2006 programında ise dersler müzik ve müzik öğretimi biçiminde adlandırma yapılarak 3
dönemlik bir ders iken 2 dönemlik 3‘er kredilik bir ders haline getirilmiĢtir.
1998 ve 2007 Müzik Ders Program Tasarıları ve Türü
1998 Müzik Ders Program Tasarıları
Müzik-1: Eğitimde Müzik; rolü ve içeriği, temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası ve
amacı, çalgı ve ses eğitimine giriĢ, toplu çalma ve söyleme, yaratıcılığı geliĢtirmede
müziksel iĢitme okuma yazma çalıĢmaları.
Müzik-2: Müzik öğelerini tanıma, dinleme, seslendirme ve besteleme çalıĢmaları; müziğe
tarihsel bakıĢ, diğer kültürlerdeki müziksel yapılar, müzik becerilerinin geliĢtirilmesi;
çalgı, ses ve nota eğitimi, müzikte ünitelere uygun konular, oyunlu çocuk müzikleri.
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Müzik Öğretimi: Ġlköğretimde birinci kademe müzik ders programının incelenmesi,
müziğin diğer derslerle iliĢkileri; Ġlköğretim birinci kademede uygulanan müzik öğretimi
yöntem ve teknikleri; müzik ders planlarının hazırlanması, performansın
değerlendirilmesi, müzik öğretiminde sınıf yönetimi, müzik becerilerinin geliĢtirilmesi;
dinleme, söyleme, çalma ve besteleme çalıĢmaları.
Tablo.2. 1998 Programı Müzik Dersi Içerikleri/Standartlarinin Görünümü
Türü

Ġfade Örnekleri
Yaratıcılığı geliĢtirmede müziksel iĢitme, okuma ve
yazma çalıĢmaları
Seslendirme ve besteleme çalıĢmaları
Müzik becerilerinin geliĢtirilmesi

Eğitim durumu,
Eğitim durumu görünümlü

Çalgı, ses ve nota eğitimi
Ġlköğretimde I. kademe müzik ders programlarının
incelenmesi
Müzik ders planlarının hazırlanması
Performansın değerlendirilmesi
Müzik becerilerinin geliĢtirilmesi
Çalma ve besteleme çalıĢmaları
Eğitimde müzik rolü ve içeriği
Çalgı ve ses eğitimine giriĢ
Temel müzik bilgileri
Müziğe tarihsel bakıĢ

Ünite/Konu baĢlığı

Diğer kültürlerdeki müziksel yapılar
Nota yazmanın doğası ve amacı
Ġlköğretim I. kademede uygulanan müzik öğretimi
yöntem ve teknikleri
Müzik öğretiminde sınıf yönetimi
Toplu çalma ve söyleme

Kısmen hedef, hedef davranıĢ
görünümlü

Müzik öğelerini tanıma
Dinleme
Söyleme

Materyal/Malzeme

Oyunlu çocuk müzikleri

2006 Müzik Ders Program Tasarıları
Müzik: Müziğin temel bileĢenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık
kavramı, müzikte ritm kavramı, Ģarkı dağarcığı oluĢturulması; Türkiye‘de ve dünyada
müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaĢ müziğe geçiĢ, çalgı öğretimi, toplu
çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliĢtirmede müziksel iĢitme.
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Müzik Öğretimi: Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm ve
melodiden yararlanarak orff çalgılarıyla çocuklar için Ģarkıların düzenlenmesi, çalgının
Ģarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuĢma iliĢkisi, müzikestetik iliĢkisi ile müziksel beğeninin geliĢtirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer
disiplinlerle iliĢkilendirilmesi, Ġlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları.
Tablo.3. 2006 Programi Müzik Dersi Içerikleri/Standartlarinin Görünümü
Türü

Ġfade Örnekleri
ġarkı dağarcığı oluĢturulması
Çalgı öğretimi
Çalgının Ģarkı öğretiminde etkin olarak kullanımı

Eğitim durumu,
Eğitim durumu görünümlü

Müzik-estetik iliĢkisi ile müziksel beğeninin geliĢtirilmesi
Müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle iliĢkilendirilmesi
Ġlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları
Ritim ve melodiden yararlanarak orff çalgılarıyla çocuklar için
Ģarkıların düzenlenmesi

Müziğin temel bileĢenleri
Temel müzik bilgileri
Nota bilgisi
Müzikte aralık kavramı
Müzikte ritim kavramı
Ünite/Konu baĢlığı

Türkiye‘de ve Dünyada müzik tür ve biçimleri
Eğitimde müziğin rolü
Geleneksel müzikten çağdaĢ müziğe geçiĢ
Müzik öğretim yöntem ve teknikleri
Nota öğretim teknikleri
Oyun, müzik, dans, drama ve konuĢma iliĢkisi

Kısmen hedef, hedef
davranıĢ görünümlü

Toplu çalma ve söyleme

Materyal/Malzeme

Oyun

Yaratıcılığı geliĢtirmede müziksel iĢitme

Müzik

Tablo 2 ve Tablo 3 Sınıf öğretmenliği müzik programı standartları incelendiğinde;
program standartları Eğitim durumu ve Eğitim durumu görünümlü, Ünite/Konu baĢlığı,
Kısmen hedef, hedef davranıĢ görünümlü, Materyal/Malzeme türünde ifadelerden oluĢan
birer tanım niteliğindedir.
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Sınıf Öğretmenliği Müzik Ders Program Tasarılarının Çözümlenmesi
MÜZĠK (2.sınıf 3.yarıyıl)
1. Temel müzik bilgisi
Dizek, nota, ilave çizgisi, anahtarlar, tekrar iĢaretleri, puandorg e.tc.
Nota yazım kuralları.
Müziğin öğeleri/bileĢenleri (Ritim-tempo-vuruĢ, perde-melodi, hız,
dinamikler/nüans gürlük terimleri, tını, doku, biçim/yapı/kuruluĢ/form, armoni/uyum)
Ölçüler ve çeĢitleri (Basit, bileĢik, aksak ölçüler)
Ritim kalıbı, ezgi kalıbı
Makamlar ( tonal sisteme uyumlu olan; hüseyni, çargâh, hicaz, rast)
Tonal Diziler (Ġki diyezli ve bemollü Major diziler ve minörleri )
2. Ritim Kalıpları Öğeleri
Tam nota ve tam sus değerleri ile düzenlemeler
Tam-yarım notalar ve tam-yarım sus değerleri ile düzenlemeler
Tam-yarım-çeyrek notalar ve tam sus değerleri ile düzenlemeler
KarıĢık ritim kalıpları öğeleri ile düzenlemeler
3. Müzikal notalama biçimlerini kullanma.
Grafiksel notalama
Porte/dizek yoluyla notalama
Akor sembolleriyle notalama
4. Flüt çalma ve Solfej Eğitimi /Düzeyine uygun parçalar Müziksel okuma ve yazma
La-sol sesleri
La-sol-fa sesleri
La-sol-fa-mi sesleri
La-sol-fa-mi-re sesleri
La-sol-fa-mi-re-do sesleri
Do çargâh ve Do Major dizi
Re hüseyni ve re minör dizi
5. .Müziksel yaratma
Seslerle oynama, deneme, doğaçlama, besteleme
6. ġarkı Söyleme
KonuĢma, toplu nefes ve ses eğitimi
Toplu söyleme
7. Çalgı Çalma
Bireysel çalma; temel çalgı (flüt)
Toplu çalma (Orff/vurmalı tartım ve ezgi çalgıları)

512

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

8. Müzik dağarcığına sahip olma
a) Sözlü müzik eserleri
Tekerlemeler ve saymacalar
Türküler ve ninniler
Türk okul Ģarkıları
Öykünme Ģarkılar
Aktarma Ģarkılar
Milli marĢlarımız (10 Kasım Atatürk‘ü anma, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk‘ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı,)
b) Sözsüz müzik eserleri
Solfejler
Orff çalgıları için temel düzeyde düzenlenmiĢ müzikler
Orff çalgıları için çok sesli düzenlenmiĢ müzikler
c. Oyunlu çocuk müzikleri
MÜZĠK ÖĞRETĠMĠ (2.sınıf 4.yarıyıl)
1. Eğitim, müzik ve müzik eğitimi
1.
Eğitim nedir? Niçin eğitim alırız?
2.
Müzik eğitiminin 3 ana tipi (genel, özengen ve mesleki müzik eğitimi )
3.
Niçin müzik öğreniriz? (bireysel, toplumsal, ekonomik, kültürel, eğitimsel)
Atatürk‘ün Türk Milli Kültürü üzerine temel görüĢleri, eğitim ve müzik
eğitimine iliĢkin Atatürk‘ün uygulamaları
2. Müzik öğretim yöntem ve teknikleri
a) Genel müzik öğretim yöntemleri
Anlatım, sorma cevaplama, problem çözme, gösteri, gözlem gezi, görüĢme, rol
oynama, örnek olay inceleme, oyunlaĢtırma, benzetiĢim, yapma-yaĢama
b) Özel müzik öğretim yöntemleri
Orff, Dalcroze, Kodally, Suzuki
3. 2006-Ġlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı
Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları
Programın vizyonu
Programın temel yaklaĢımı
Genel amaçlar
Temel beceriler ve değerler
Öğrenme Alanları
1. Dinleme-söyleme çalma
2. Müzikal algı ve bilgilenme
3. Müzik kültürü
4. Müzikte yaratıcılık
Kazanımlar, etkinlikler, açıklamalar
Müzik dersi öğrenme-öğretme süreci
Ölçme ve değerlendirme
4. Müzik dinleme
Okul müziği/eğitim müziği, Türk Halk Müziği, Klasik Türk Müziği, ÇağdaĢ
Çok Sesli Türk Müziği, Türk Cumhuriyetleri müzikleri, klasik müzik (oda müziği), Türk ve
batı popüler müzikler, caz müziği, film müzikleri, terapi müzikleri, dini müzik, Asya ve
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Afrika müzikleri
5. Müziğin diğer derslerle iliĢkileri
Ana Disiplinler (Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve
Teknoloji, Türkiye Cumhuriyeti Ġnkılâp tarihi ve Atatürkçülük, Sanat ve sanat tarihi)
Ara Disiplinler (Rehberlik ve psikolojik danıĢma, Kariyer bilinci geliĢtirme,
özel eğitim alanı, Ġnsan hakları ve vatandaĢlık, giriĢimcilik )
6. Geleneksel müzikten modern müziğe geçiĢ
Geleneksel müziklerimiz
1.
Türk Halk Müziği
2.
Klasik Türk müziği
3.
Popüler müzik
4.
Ulusal marĢlarımız
ÇağdaĢ Çoksesli Türk Müziği türleri
1.
ÇağdaĢ Türk çocuk ve gençlik Ģarkıları
2.
Süitler
3.
Türk sonatları, konçerto ve senfoniler
4.
Türk oratoryo, opera ve baleleri
Uluslararası evrensel müziğin baĢlıca türleri
1.
Çocuk ve gençlik Ģarkıları
2.
Süitler
3.
ÇeĢitli oda müzikleri
4.
Sonat, konçerto ve senfoniler
5.
Oratoryo, opera ve baleler
7. Müzik dağarcığına sahip olma
a) Sözlü müzik dağarcığı
Orff çalgıları için düzenlenmiĢ müzikler
ÇeĢitli düzeylerde düzenlemiĢ okul Ģarkıları
b) Sözsüz müzik dağarcığı
Solfejler
Orff çalgıları için ritim ve ezgi düzenlemeleri
Orff çalgıları için çok sesli düzenlemeler
c) Müzik dinleme repertuarı
8. Proje ödevi hazırlama ve uygulama
2006-Ġlköğretim programı temelinde; müziğin öğelerinin öğretimine iliĢkin
seslendirme, dinleme, besteleme, müzik kültürü, oyun-etkinlik temelli, ünitenin diğer
derslerle ilĢkileri ―baĢlangıç -orta- ileri‖ düzeyleri kapsar.
9. Ġlköğretim müzik ders kitaplarını inceleme
Birinci devre (1–2–3) sınıf kitaplarını inceleme
Ġkinci devre (4–5) sınıf kitaplarını inceleme
10. Müzik teknolojisi ve kullanımı
Müzikte teknolojinin kullanımı
Müzik dinlemede, yapmada kullanılan elektronik araç ve çalgılar
1. Radyo ve televizyon
2. Müzik seti (plakçalar, kasetçalar, compact disk, mp3 ve mp4 çalar vs.)
3. Bilgisayar
4. Elektronik çalgılar (org, gitar, bağlama vs. )
Güncel müzikler ve teknoloji
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11. Ġstiklal MarĢımız
Ġstiklal MarĢımızın tarihçesi
Ġstiklal MarĢımızı doğru ve anlamına uygun söyleme
Ġstiklal MarĢımızı bir çalgıyla çalma
Ġstiklal MarĢımızın öğretimi ve yönetimi

SONUÇ ve TARTIġMA
Türkiye‘de 1923‘te Cumhuriyetin kuruluĢundan bu yana öğretmen yetiĢtirme konusu
üzerinde önemle durulmuĢ, en iyi öğretmenin nasıl yetiĢtirileceği konusunda sürekli
çalıĢılmıĢ, öğretmenlerin nitelik ve nicelik yönünden iyi konumda olmaları içinde
araĢtırmalar artan bir ivmeyle devam etmektedir. Ġlkokul öğretmenlerinin daha iyi
yetiĢtirilebilmeleri için 6 defa (1924–1931–1932–1938–1970–1974) köklü program
değiĢiklikleri yapılmıĢ, ilkokul öğretmeni yetiĢtiren kurumlar ilkokula dayalı 4 yıllık
öğrenim veren bir meslek okulu iken aĢamalı olarak geliĢtirilmiĢ ve 1974–1975 yılından
itibaren 2 yıllık yüksek öğrenimle öğretmen yetiĢtiren kurumlar haline dönüĢtürülmüĢtür.
Üniversite çatısı altında öğretmen yetiĢtirmede 1974‘ten bu yana olan uygulamalar
incelendiğinde; müzik derslerinin adı, kredi/saatleri değiĢse de temelde derslerin amacı
eğitim sürecinden beklentiler değiĢmemiĢtir YaklaĢık 40 yıldır program içeriklerinde de
çok önemli değiĢiklikler olmamıĢ, aynı kalmıĢ denilebilir. En son 1998 ve 2006 sınıf
öğretmenliği müzik ders program standartları karĢılaĢtırıldığında da derslerin 3 dönemden
2 dönemde iĢlenmesinden ve ders kredi/saatlerini azaltmaktan baĢka çok önemli bir
değiĢikliğin olmadığı görülmektedir.
Schlecthy'e(1997) göre değiĢim kuramları sosyal sistemlerde üç tür değiĢimden söz
etmektedir. Bunlar iĢlemsel değiĢme, teknolojik değiĢme ve sistemik değiĢmedir.
ĠĢlemsel değiĢme, bir iĢlemin yapılıĢ biçim ve biçemlerinde yapılan değiĢmelerdir. ĠĢin
yapılıĢ sırası, hızı ve iĢin yapılıĢını belirleyen kurallarla ilgilidir. Zorunlu eğitim süresinin
uzatılması, müfredata bazı derslerin eklenmesi, çıkarılması veya değiĢtirilmesi bu tür
değiĢmenin örnekleridir. Teknolojik değiĢme iĢi yapmada kullanılan araç ve gereçlerin
değiĢmesidir. Ders kitaplarının değiĢtirilmesi öğretmenlerin teksir makinesi yerine
fotokopi makinesi kullanması, daktilonun yerini bilgisayarın alması bu tür
değiĢikliklerdendir. Sistemik değiĢme ise, iĢin doğasının değiĢmesi; amaçların ve
eylemlerin odak noktasının yeniden belirlenmesidir.
Sistem çapındaki topyekün
değiĢmeyi ifade eder. Bu tür değiĢiklikler bir yandan kural, rol ve örgütteki iliĢkileri
içeren yapının diğer yandan inanç, değer ve kabullenmelerin, yani kültürün değiĢimidir.
Diğer bir deyiĢle sistemik değiĢme, bir örgütteki yapı ve kültürün değiĢmesidir (Özden,
1998:185,186).
Müzik Eğitimi sisteminde topyekün bir değiĢime, dönüĢüme ihtiyaç olduğu çok açık ve
net olduğu halde yıllardır yapılanlar hep iĢlemsel ve teknolojik değiĢmelerdir. Bu iĢlemsel
ve teknolojik değiĢimlerin hepsi eğitimin daha iyi bir Ģekilde yapılması arayıĢına dayanır.
Eğitim sistemindeki değiĢme, daha önceden yapılanları daha iyi bir Ģekilde yapmak değil,
ne yapılması gerektiğini belirleyerek daha köklü/radikal değiĢiklikleri gerçekleĢtirmektir.
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Sınıf öğretmenliği programındaki müzik dersleri genel müzik eğitimine dayalı mesleki
müzik eğitimi niteliğindedir. Genel müzik eğitimi iĢ-meslek, okul, kol-dal ve program
türü ne olursa olsun, ayırım gözetmeksizin her düzeyde, her aĢamada, her yaĢta herkese
yönelik olup, sağlıklı ve dengeli bir insanca yaĢam için gerekli asgari ortak genel müzik
kültürü kazandırmayı amaçlar. Genel müzik eğitimi okul öncesinde temel, orta ve yüksek
öğretim düzeylerinde, okul ya da program ayrımı gözetmeksizin, herkese yönelik müzik
eğitimidir. Mesleki müzik eğitimi ise müzik alanında belli mesleklerin gerekli kıldığı
müziksel bilgi, beceri ve alıĢkanlıkların kazandırılmasına yönelik müzik eğitimidir. Böyle
ele alındığında mesleki müzik eğitimi kapsamına giren dallar Ģöylece sıralanabilir. Müzik
sanatçılığı, yönetkenlik eğitimi, müzik araĢtırmacılığı eğitimi, müzik teknolojisi ya da
çalgı yapımcılık-onarımcılık eğitimi, müzik öğretmenliği eğitimi, anaokulu ve
ilkokul/sınıf öğretmeni yetiĢtirmede müzik eğitimi, askeri müzik, bandoculuk eğitimi, dini
müzik eğitimi veya din adamı yetiĢtirmede müzik eğitimi (Uçan, 1997: 41).
1990‘da Ankara‘da Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca oluĢturulan kurulun hazırladığı
dört yıllık Eğitim Yüksekokulları programının bir yansıması ve devamı olan 1998 Sınıf
öğretmenliği programlarında Müzik–1 ve Müzik–2 ―alan bilgisi‖, Müzik Öğretimi ise
―alan özel öğretim ilke ve yöntemleri‖ dersleri arasında yer almaktadır. 2006 sınıf
öğretmenliği programında uygulamaya konulan müzik ve müzik öğretimi dersleri ise
―Alan‖ dersleri kapsamında ifade edilmiĢtir. Öğretmen yetiĢtirme programlardaki tüm
derslerde uygulanan yaklaĢım gibi, sınıf öğretmenliği programı müzik ve müzik
öğretimi derslerinin de ders tanımları yapılmıĢ; müzik ders programı da daha açık bir
ifadeyle tanım halinde bırakılmıĢtır. Her iki program tasarısında da (1997–2006) ―Ġstiklal
MarĢımız‖ adı altında bir ders içeriği/ünite adı yer almamaktadır. Sınıf öğretmenliği
Programında görev yapan müzik eğitimcilerinin bu eksikliği dikkate almaları
gerekmektedir.
Öğretim süreçlerinde en zor ve önemli kısımlardan biri ders tanımlarından bir anlam
çıkarıp onu uygulamaya koyabilmektir. Müzik öğretimi, öğretimin önceden tasarlanan
planı ve onun uygulamada aldığı görünümüdür. Belirtilen anlamda bir öğretim programı,
bir ders dağıtım çizelgesi, bir amaçlar, dersler, konular listesi, konular, ilkeleraçıklamalar, araçlar-gereçler sıralanıĢı, öğretmenin/eğitimcinin eline verilmesi ve
öğretmenin uyması istenen bir kitap değildir (Uçan 2005, Özgül 2009a).
Eğitimde program eğitim sürecinin önceden oluĢturulan tasarımı, bu tasarımın uygulanımı
ve uygulamada sağlanan gerçekleĢimidir. Bu tanım, türü, modeli, düzeyi ve kapsamı ne
olursa tüm eğitim programları için geçerlidir. Çünkü türü, modeli, düzeyi ve kapsamı ne
olursa olsun tüm derslere iliĢkin programlar önceden tasarlanır; tasarlandıktan sonra
uygulanır, uygulanırken gerçekleĢtirilmeye çalıĢtırılır. Bu anlamda bir program
tasarlanan, uygulanan ve gerçekleĢen her üçünü içine alan bir bütündür.
Yukarıda ifade edilenlerin ıĢığında programın türü, düzeyi kapsamı her ne olursa olsun
tasarlanan programı algılayacak, yorumlayacak ve ona bir biçim verecek müzik
eğitimcisidir. Programların geleneksel, modern ya da yapılandırmacı program anlayıĢına
göre hazırlanmıĢ olması bu programın baĢarıyla sonuçlanacağı anlamına gelmez. Çoğu
müzik eğitimcilerinin mevcut programları incelemekten, irdelemekten, onun eksiklerini
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çıkarıp yeniden Ģekillendirmede ona bir anlam verme konusunda çok fazla ilgi
duymadıkları düĢünülmektedir. Fakat tanımsal program standartlarının bu çözümlemeye
ihtiyacı vardır. Çünkü program içeriğinde çözümleme yaparak açığa çıkarılarak
anlamlandırma bekleyen bir yığın gizemli ifadeler saklıdır.
Genel müzik eğitimi ve genel müzik eğitimine dayalı mesleki müzik eğitimi süreçleri,
yalnız mesleki müzik eğitimi süreçlerini uygulayan birimlerden farklıdır. Mesleki müzik
eğitimi sürecinde çalgı eğitimi-keman, piyano, çello- bireysel ses eğitimi ve koro eğitimi,
müzik teorisi gibi derslerin birbirlerini kolaylaĢtırıcılık, destekleyicilik, tamamlayıcılık ve
bütünleyicilik özellikleri vardır. Genel müzik eğitimi süreçlerinde ise mesleki müzik
eğitimi süreçlerinin tam tersi bir durum söz konusu olurken aynı zamanda öğrenci bir dizi
farklı davranıĢ örüntülerini -resim, müzik, matematik, yabancı dil, tarih, coğrafyakazanmak, kazanmaya çalıĢmak, bu alanların hepsinden hoĢlanmak, sonucunda ise
baĢarılı olmak gibi zorunluluğa sahiptir.
Mesleki müzik eğitimi süreçlerinde öğrenme için çalıĢma ortamları, eğitimcinin konumu
hem öğrencinin hem de eğitimcinin ortak bir hedefe ulaĢmadaki çabaları gelecekle ilgili
idealleri mesleki performansa iliĢkin anlamlı bütünleri oluĢturmada yani doğru
iĢler/bütünler ortaya çıkarma düzeyi yüksektir. Bu anlamda her iki eğitim sürecini
birbirinden olabildiğince ayrı tutmak, ayrı algılamak ve farklı yaklaĢımlar sergilemek
gerekir.
Türkiye' de ilkokul ve ortaokulda [üniversitede] genel müzik eğitimi gören öğrencilerin
birçoğuna ―bu çocuğun müzik yeteneği yok, sıfır, müzik dersini baĢarması olanaksız, o
nedenle müzik dersini almasa da olur, müzik etkinliklerine katılmasa da olur‖ diyen sınıf
öğretmenlerine, müzik öğretmenlerine, [müzik eğitimi öğretim elemanlarına]
rastlanabilmektedir. Oysaki çok az rastlanan bazı çok özel durumlar dıĢında genellikle
herkes genel müzik eğitimi görmek için gerekli yeteneklere az çok sahiptir. Burada genel
sanat eğitimi yapan öğretmenlerin [müzik eğitimcilerinin, öğretim elemanlarının] sanat
eğitimi anlayıĢlarını, yaptıkları eğitimin türü ve düzeyiyle tutarlı bir çerçeveye oturtmaları
bu eğitimin gerektirdiği yetenekleri özengen ve mesleki sanat eğitiminin gerektirdiği
yeteneklerin kapsam, düzey ve boyutlarıyla karıĢtırmamaları büyük önem taĢımaktadır
(Uçan, 1996:136).
Eğitimde davranıĢçı program geliĢtirme yaklaĢımından, yapılandırmacı program
geliĢtirme yaklaĢımı ve uygulamalarına geçildiği günümüzde, hem Türkiye‘de hem de
diğer ülkeleri de kapsayan birçok kurumda hala geleneksel müfredatlar, çok kısa ders
tanımları biçiminde ―tanımsal program‖larla yetinilmek zorunda kalındığı görülmektedir.
Uçan‘a (2002) göre bu tür programlar materyal, metot ağırlıklı sanat ve özellikle müzik
eğitimi alanlarında genellikle çeĢitli metot, kitap adları belirli eğitim materyalleri tür ve
çeĢitleriyle bunlara iliĢkin belirli örneklemelerden oluĢur. Bu durum eğitimde
programların yapısını yalınlaĢtırıyor görünse de, niteliğini somutlaĢtırıyor ve uygulanıĢını
kolaylaĢtırıyor görünse de çözümleniĢini daha da karmaĢıklaĢtırır. Bu karmaĢık program
çözümlemede birtakım önemli düzensizlik, karıĢıklık, tutarsızlık ve yanlıĢlıklardan
kendine özgü bir takım sorunlar doğar. Bu sorunlar kendine özgü çözümler gerektirir. Bu

517

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

sorunlar ve çözümler, esas itibariyle eğitim materyali olgusuna ―programsal yaklaşım‖
diye adlandırılabilen yeni bir yaklaĢımı zorunlu kılar (Uçan, 2002).
Ġstanbul‘da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim kurumlarında görev yapan 800 sınıf
öğretmeniyle, uĢak‘ta 460 sınıf öğretmeniyle yapılan bir çalıĢmada sınıf öğretmenlerinin
genel müzik eğitimi sürecini iyi yönetemedikleri tespit edilmiĢtir. Sınıf öğretmeni
adaylarının okulda öğrendikleri müzikal bilgi, beceri ve deneyimlerin nitelikli öğretmen
olmada önemli fakat ilköğretimin birinci devresinde (1–2–3 sınıfları) zorunlu yürütmek
zorunda oldukları müzik derslerini kendilerinin değil de müzik öğretmenlerinin
girmelerini istemiĢlerdir (Tenkoğlu, 2005; ġahin & Aksüt, 2002; Demirbatır&Helvacı
2006).
Sınıf öğretmenlerinin eğitim fakültelerinden mezun olma düzeylerine iliĢkin yapılan 5
farklı üniversiteden 250 aday öğretmenle yapılan bir bir çalıĢmada ise aday öğretmenlerin,
okuldaki müzik derslerini yönetmeye yönelik genel müzik eğitimine ilĢkin bir dizi
müzikal bilgi ve becerilerinin eksik olduğu belirlenmiĢtir. (Ercan, 2006). Çünkü müziksel
iĢitme okuma yazma, bir çalgı çalma, ses eğitimi, Orff çalgıları çalma, müzik öğrenmeöğretme yöntemleri gibi kapsamlı bir eğitim süreciyle tanıĢmamıĢ sınıf öğretmenlerinin
müzik derslerini istenilen/beklenilen düzeyde yürütebilmeleri Ģu an için çok daha iddialı
bir çaba gerektirdiğ göülmektedir (ġahin & Aksüt. 2002).
Bu anlamda Ġlköğretim kurumlarındaki müzik öğretmenlerinin durumu ise süreç yönetimi
açısından pek farklı olmadığı düĢünülmektedir.
Türkiye‘de Milli eğitim bakanlığının 2006-ilköğretim müzik programını hazırlamadan
önce sınıf ve müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde zorlandıkları konuların neler
olduğuna iliĢkin bir araĢtırma yapmıĢtır. Öğretmenlerin öğretim sürecinde zorlandıkları
konular doku, biçim, tür, ezgi, ritim, majör ve minör tonlar, makamlar, olarak tespit
edilmiĢtir (2006, MEB).
Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında çalıĢmakta olan müzik
öğretmenlerinin düĢüncelerine göre, alanda görev yapan müzik öğretmenlerinin sahip
oldukları mesleki alan yet erlik seviyelerini belirleme iliĢkin bir tez çalıĢmasında Özel
öğretim yöntemleri ile müzik öğretimi yapma yeterlik alanında, müzik öğretmenlerinin,
özel öğretim yöntemlerini bilmedikleri ve kullanamadıklarını tespit edilmiĢtir (Deniz &
Gündoğdu 2006).
Eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği bölümlerinden mezun müzik öğretmenleri 4 yıllık
lisans öğrenimi süresince yaylı, telli, üflemeli sazlar gibi bir çalgıyı ana çalgı olarak
seçmektedir. Ana çalgıya iliĢkin hem öğretim elemanın yönlendirmesiyle hem de kendisi
tarafından olabildiğince uzmanlaĢmaya ve yetkinleĢmeye konsantre olur. Müzik
öğretmeni olarak bir ilköğretim kurumuna atandığında; yıllarca çalıĢtığı ana-çalgının okul
müzik eğitimi sürecinin çok az bir bölümünde iĢe yaradığını görmektedir. Okulda sadece
ana çalgısıyla ilgili beklentilerine yoğunlaĢtığı için, sanki okuldan mezun olduğunda her
zaman ana çalgısının öğretimini yapacakmıĢ gibi bir hisle, düĢünceyle okul müzik eğitimi
ve öğretimine iliĢkin yaklaĢımlara belki biraz duyarsız, ilgisiz, kaldıkları
düĢünülmektedir. Okulda müzik derslerini tahtaya bir Ģarkı yazarak yazdığı Ģarkıyı
öğrencilerin defterlerine yazmalarını ister. Öğrencilerde Ģarkıyı deftere yazar ve flütle
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çalarlar. Bazen ―temel müzik bilgileri, müzik tarihi, bestecilerin hayatları‖ gibi kuramsal
konuları deftere yazdırmak suretiyle, geleneksel yaklaĢım bile diyemeyeceğimiz müzik
dersi iĢleme biçimlerini uygularlar. Müzik eğitimcilerinin büyük bir çoğunluğu, lisans
öğrenimi süresince edindiği bilgileri, eski-yeni müzik öğretimi yaklaĢımlarını, çocukların
müziğe iliĢkin gerçek ihtiyaçlarını, ilköğretim müzik dersi öğretim programına iliĢkin bir
dizi yetersiz yaklaĢımları olduğu düĢünülmektedir (Özgül, 2009a; Canbay, 2007; Deniz &
Gündoğdu 2006).
Müzik öğretimine iliĢkin sorunlar sadece Türk eğitim sisteminin sorunu değildir. Son
yirmi yılda geliĢen iletiĢim ve biliĢim teknolojileri bireylerin algılama, öğrenme ve
birikimlerini tüketme yaklaĢımlarını istemeyerek te olsa değiĢtirmiĢtir. Bundan dolayı ―21
yüzyılın müzik eğitimi nasıl olmalıdır?‖ sorusu, sadece Türkiye‘nin değil Aynı zamanda
Amerika, Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde müzik eğitimcilerinin sürekli
gündemindedir.
Tüm (ya da çoğu) Avrupa ülkesinde olduğu gibi, müzik ve müzik bilgisi genel kültüre
aittir. Fakat kültürü anlamadaki değiĢim okullara da yansıtılmaktadır. Müzik yüzyıllarca
yalnızca Ģarkı söylemekten ibaretti. Daha sonra 20. yüzyılın baĢında müzik, müzik tarihi
ve kuramının öğretilmesine dayalı olarak akademik bir konu haline gelmiĢtir.
Günümüzde, müzik eğitimi kapsamını geniĢletmiĢ ve sınıfı gerçek yaĢama açmıĢtır. Bu
da, geniĢ bir dizi pratik müzik (Ģarkı söyleme, çalma, doğaçlama, besteleme), çok farklı
kültürlere ait müzik (karĢı kültürel bakıĢ açısı) yapılmasını ve rock müziğiyle ilgili
stillerin entegre edilmesini sağlamıĢtır. Bu ise müzik öğretmeni eğitimi programlarını ve
okul yaĢamında farlı müziklerin tanınmasını açıkça etkilemiĢtir (Gruhn, 2004).
Müzik eğitimcileri Keith Swanwick (1996), Chris Philpott & Charles Plummeridge
(2001), Gary Spruce (2002), Estelle R. Jorgensen (2003) Janet Mills (1995, 2005), ve
Abrahams (2005), Gruhn (2006) okul müzik eğitimi öğretimi sürecine yönelik müzikal
oyunlar, dinleme, besteleme, performans, müzik programları ve müzik derslerini planlama
gibi birçok konuyu kuramsal ve deneysel yaklaĢımlarla araĢtırarak, okullarda müzik
öğretmenlerinin müzik derslerinde sınıf yönetme becerilerine iliĢkin yanlıĢları
düzeltmeye, eksikleri tamamlamaya iliĢkin öneriler sunarak; müzik derslerinin daha etkili
ve verimli olması için öğretim stratejileri belirlemekte ve yeni öneriler sunmaktadırlar.
Günümüzde Müzik eğitimine iliĢkin sorunların çözümü; genel müzik eğitimine iliĢkin
programları uygulayan müzik eğitimcilerinin programları anlamlandırma gücüne,
programın içeriklerini besleyen çağdaĢ öğretim yöntemlerini kuram ve uygulamada
birleĢtirme yaklaĢımına, ―Ritim-tempo-vuruĢ, Perde-melodi, hız, dinamikler, tını, doku,
biçim/yapı, armoni/uyum) gibi müzikal öğelerin çevresini öğrencilerin seviyelerine göre
baĢlangıç-orta-ileri düzeylerde uygun müzikal oyun ve etkinliklerle örgütleyip, müzik
derslerini dinleme, seslendirme, besteleme ve müzik kültürü üzerine planlı bir Ģekilde
yapılandırabilme yeteneğine ve kendi kendisini ifade etme-büyütme-özsaygı isteğine ve
baĢarısına, ülkemizde ve dünyadaki üretilen yığınlar dolusu müzikal bilgiyi özümseyerek
müzik kültüründeki son oluĢum, geliĢim ve değiĢimleri Türk Müzik eğitimine/kültürüne
hızlı bir Ģekilde dönüĢtürme kapasitesine bağlıdır.
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Öneriler
Bir bütün olarak her Ģey çözümlenebilmektedir. Değerlerin eğitimde kavramsal
çözümlemesini yapmak onları daha iyi anlamamız ve olgularla ilgisini kurmamız
açısından önemlidir. Bu anlamda eğitim süreçlerinin tüm aĢamalarında, bütün
boyutlarında analitik yöntemi, analitik düĢünme biçimini öğrenci, öğretmen ve tüm
akademik çalıĢma yapan bireylere kazandırılmalı ve bu davranıĢların içselleĢtirilmesi için
çaba sarf edilmelidir.
Genellilikle lisans ve lisansüstü öğrenim düzeylerinde dersleri tanımlayan tanımsal
program yaklaĢımı kullanılmaktadır. Bu düzeylerde eğitim sürecini yöneten eğitimciler
kendi uyguladıkları programlara bir anlam vermede yetkinleĢme çabası içinde
olabilmelidirler.
Sınıf öğretmenliği programlarında müzik ve müzik öğretimi derslerini yürüten
öğretim elemanları değiĢen, geliĢen durumlardan haberdar edilmeli, bilgilendirilmelidir.
Sınıf öğretmenliği programında müzik derslerini yürüten öğretim elemanlarına yönelik
akademik düzeyi her ne olursa olsun mutlaka belirli aralıklarla öğretim süreçlerine
yönelik ders, kurs, seminer gibi eğitim ortamları düzenlenmeli, sınıf öğretmenliğine
iliĢkin müzik eğitimi ve öğretimi alanının gerçek uzmanları konumuna getirilmelidirler.
Kendi öz kültürümüze uyarlanmıĢ Orff okul öğretisiyle temel müzik eğitimi, öncelikli
olarak çocuk yuvası ve anaokulu-anasınıfı ile ilköğretim okullarındaki genel müzik
eğitiminin ve yuva öğretmenliği, okulöncesi, sınıf öğretmenliği ve müzik öğretmenliğinin
odağına yerleĢtirilmelidir. Orff öğretisinin vazgeçilmez öğesi olan Orff çalgıları bütün
çocuk yuvaları, anaokulları ve anasınıfları ile ilköğretim okullarının temel donanımları
içinde yer almalıdır.
Ġlköğretimde müzik dersleriyle iliĢkili sınıf ve müzik eğitimcilerine Dalcroze, Orff,
Kodally, Suzuki yöntemlerini tanıtıcı, açıklayıcı, bilgilendirici ve uygulamalara yönelik
seminerler düzenlenmelidir.
Bir müzisyenin/müzik eğitimcisinin performansa iliĢkin bir çalgı çalmayı öğretmesi
ile genel müzik eğitimi kapsamında okulda müzik derslerini yönetebilmesi çok farklı
Ģeylerdir. Genel müzik eğitimi süreçlerinin çok karmaĢık bir yapıya sahip olduğu
unutulmamalıdır. Bu süreci yöneten müzik eğitimcileri, karmaĢık yapıyı anlamlandırarak;
etkinlik, oyun, dans, müzik ve müzik dinleme iliĢkileriyle bütünleĢtirilmiĢ öğretim
uygulamalara yönelmelidir.
Türkiye‘de salt müzik öğretimine iliĢkin ―Matematik etkinlikleri‖ gibi okul müzik
öğretiminde karĢılaĢılan sorunları ve çözümleri gün ıĢığına çıkaracak ―Müzik Öğretimi
etkinlikleri‖ adı altında sempozyum düzenlenmelidir.
Herhangi bir konu olarak müzik eğitimi öğrencilerin problem çözme davranıĢlarına
katkı sağlayarak eleĢtirel düĢünmelerini desteklemelidir.
Ġlköğretim okullarında müzik dersleri genel müzik eğitimi kapsamındadır. Müzik
dersleri dinleme, seslendirme, doğaçlama ve oyun-etkinlik temeli üzerine oturtulmalıdır.
Çocukların müzik derslerine zevk alarak gelmeleri sağlanmalıdır. Okul müzik eğitiminin;
sevgi, paylaĢma ve sorumluluk duygularını geliĢtirdiği, demokratik tutum, estetik duygu,
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özsaygı, entelektüel, sosyal ve kiĢisel geliĢimine katkı sağladığı hiçbir zaman
unutulmamalıdır. Bu anlamda eğitimin ve müzik eğitiminin her aĢamasında, ―sevgi
eğitimi‖ boyutu iĢe koĢulmalıdır.
KAYNAKLAR
Abrahams. (2005), Critical Pedagogy for Music Education, Visions of Resarch in Music
Education, http://users.rider.edu/~vrme/v6n1/index.htm(2006 Aralık 05)
Canbay (2007) Ġlköğretim müzik dersi öğretim programı "müzikte örgü, doku, biçim, tür"
ünitesi ve uygulamalarının değerlendirilmesi, YayımlanmamıĢ doktora tezi, Gazi
Üniversitesi, Ankara.
Demirbatır, Helvacı (2006) Uludağ üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
Anabilim Dalı Öğrencilerinin Müzik Derslerine ĠlĢkin GörüĢ ve Beklentilerinin
Değerlendirilmesi, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26–28 Nisan 2006,
Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli
Deniz, J., & Gündoğdu, P. (2006) ―Müzik Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliklerinin
Ġncelenmesi ve Değerlendirlmesi‖ YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi, Marmara
Üniversitesi, Ġstanbul.
Ercan. (2006). Eğitim Fakülteleri İlköğretim Bölümleri Sınıf Öğretmenliği Programı Son
Sınıf Öğrencilerinin Birinci Devre Müzik Derslerine Yönelik Mesleki Alan Yeterlilikleri
YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
Gruhn, (2006) Music learning in schools: Perspectives of a new foundation for Music
teaching and learning Action, Criticism, and Theory for Music Education, Vol 5, No:2
Gruhn. (2004). Panel Discussion to Address Global Music Education Issue of Access,
Hotel Minneapolis.
http://www.edpsycinteractive.org/topics/cogsys/construct.html (2006 Aralık 05)
Huitt. (2003), Constructivism. Educational Psychology Interactive. Indiana University
Press,
Jorgensen. (2003), Transforming Music Education, Bloomington & Indiana Polis:
Mills, (1996), Music in the Primary School Revised for 1995 National Curriculum,
Cambridge: Cambridge University Press.
Mills. (2005), Music in the School, Newyork: Oxford University Press.
Özden. (1998), Eğitimde DönüĢüm Yeni Değer ve OluĢumlar, Ankara: Pegem Yayınevi.
Özgül, Ġ. (2001), Genel Müzik Eğitimi Sınıf Öğretmeni YetiĢtirmede Temel YaklaĢımlar,
Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları
Özgül, Ġ. (2002), Türkiye‘de Eğitim Fakülteleri Ġlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği
Programı Müzik Ders Program Tasarılarının Çözümlenmesi, 21.Yüzyıl BaĢında
Türkiye‘de Müzik Sempozyumu, Sevda-Cenap AND Müzik Vakfı, Ankara..s.133
Özgül, Ġ. (2007), Türkiye‘de Ġlköğretim Okulları Müzik dersi öğretim Programının
Çözümlenmesi, 38.ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika ÇalıĢmaları Kongresi
Ankara: 10–15 Eylül 2007) Bilkent Üniversitesi Kongre Merkezi.

521

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Özgül, Ġ. (2009a), ―An Analysis of the Elementary School Music Teaching Course in
Turkey‖, (ISME) International Journal of Music Education Vol:27 No:2, 116–127.
Özgül. (2009b), Eğitim Fakülteleri Ġlköğretim Okulları Ġçin Müzik Eğitimi ve Öğretimi
Kuramlar-Solfejler-ġarkılar-YaklaĢımlar, Altıncı basım, Ankara: Pegemakademik
yayınevi.
Phillpott ve Plummeridge. (2001). Issues in Music Teaching, Routledge
Supruce. (2002). Teaching Music in Secondary Schools, Routledge-Falmer.
Swanvick. (1996). A basic for music education, Rootledge, london
ġahin & Aksüt. (2002), ―I.Kademede Müzik Derslerine ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri‖,
AKÜ sosyal Bilimler Dergisi Cilt: IV Sayı:2, Afyon
ġahin&Aksüt. (2002), ―I.Kademede Müzik Derslerine ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri‖, AKÜ
Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: IV Sayı:2, Afyon
Tenkoğlu. (2005). Farkı Müzik Algılarına Sahip Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerinin
Müzik Tutumlarının Karşılaştırılması, YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi, Marmara
üniversitesi, Ġstanbul
TÜRKĠYE Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı[T.C.M.E. B], 2006) Ġlköğretim Müzik
Dersi Öğretim Program ve kılavuzu, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
Uçan, A. (1996), Ġnsan ve Müzik Ġnsan ve Sanat Eğitimi, Ankara: Müzik Ansiklopedisi
Yayınları.
Uçan, A. (2002) Eğitimde Program Çözümleme. Ġnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi Cilt:3 Sayı:4 güz, Malatya.
Uçan, A. (2005a), Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-ilkeler-yaklaĢımlar, Evrensel
Müzikevi, Ankara.
Uçan, A. (2005b),Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve öğretmen
YetiĢtirme Sempozyumu, Ankara. P.449–477
YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi GeliĢtirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi
(1998), Sınıf Öğretmenliği Bölümleri Ġçin Eğitim Programı, Ankara.
YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi GeliĢtirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
(1998) Müzik Öğretimi, Ankara.
YÖK(2007), Öğretmen YetiĢtirme ve Eğitim Fakülteleri (1982–2007), Ankara: Meteksan
Anonim ġirketi basımevi.

522

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

MÜZIK ELEġTIRISININ KURAMSAL TEMELLERĠ VE MÜZIK EĞITIMINDE
ELEġTIRININ YERI
Ġlker KÖMÜRCÜ, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada müzik eleştirisinin kuramsal temelleri disiplinler arası bir yaklaşımla
ortaya konmaya çalışılmış, müzik eleştirisinin müzik eğitimindeki yeri ve önemine ilişkin
saptamalara yer verilmiştir. Müzik eleştirisinin kuramsal temellerinin belirlenmesinde
sanat ortamını oluşturan unsurlar irdelenmiş, bu unsurların birbirleri ile olan
etkileşimlerinin sanat kuramlarındaki yansımaları ele alınmıştır. Müzik eleştirisinin
kuramsal temelleri, sanatın temel öğeleri bağlamında ele alınmış ve müzik eleştirisinin
boyutları ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu boyutların uygulamadaki görünümünün
saptanması amacıyla edebiyat, resim ve müzik alanından eleştiri makaleleri incelenmiş,
böylelikle müzik eleştirisinin kuramsal temellerine ilişkin nitelikler belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırma nitel bir araştırma olup kuramsal ve betimsel niteliktedir. Müzik
eleştirisinin kuramsal temellerinin belirlenmesinde veriler, farklı disiplinlere ait eleştiri
örneklerinin sanat kuramları açısından irdelenmesi yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen
veriler müzik sanatının içsel momentlerine göre değerlendirilerek analiz edilmiştir.
Müzik ve müzik eğitiminin bütün boyutlarında yer alan eleştiri olgusunun ülkemizde
yeterince yapılanamadığı görülmektedir. Müzik eleştirmenliği eğitimine yönelik herhangi
bir öğretim programı bulunmazken, bilinçli her alımlayıcının sanat eseri karşısında
takınması gereken bir tutum olan eleştiriye yer veren okullar çok sınırlıdır. Müzik
eğitiminde eleştirinin yerine ilişkin tartışmalarda, müzik eleştirisinin kuramsal temelleri
ışığında örgün, yaygın ve mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda müzik eleştirisinin
hangi boyutta ele alındığı ve/veya alınması gerektiğine ilişkin saptamalara ve önerilere
yer verilmeye çalışılmıştır.
1. GĠRĠġ
1.1. Estetik ve EleĢtiri
Ġnsanları daha duyarlı davranmaya yönelten güzellik kavramı ile ilgili ilk tartıĢmalar
Platon‘un ġölen ve Phaidros adlı yapıtlarında görülmektedir. Ersoy‘a göre (1994:46) ilk
sanat eleĢtirmeni Platon‘dur. Ancak bu yapıtlarda ele alınan güzel kavramının modern
estetiğin güzellik anlayıĢından tamamen farklı olduğu, güzelliği daha çok ahlaki iyilikle
ya da erdemle özdeĢleĢtiren bir yaklaĢımın benimsendiği görülmektedir. Platon, özellikle
Devlet adlı yapıtında Ģiiri ele almıĢsa da sanatsal güzellik tartıĢmalarından ancak
Aristoteles‘in yapıtlarında bahsedilebilir. Aristoteles Poetika ve Retorik adlı yapıtlarında
güzel kavramını Platon‘da olduğu gibi bir idea olarak değil, sanatsal güzellik anlamında
ele almıĢ, özellikle Ģiir ve tragedya eserlerini güzel kılan nitelikleri mantıksal bir
tutarlılıkla saptamaya çalıĢması yönünden hem estetik hem de eleĢtiri kuramlarının
kapısını aralamıĢtır. Gerek Aristoteles‘in gerekse Platon‘un metinleri sanat eleĢtirisi
bağlamında tarihteki ilk eleĢtiri yazıları olarak kabul edilebilir. Nitekim ‗eleĢtiri‘ ve
‗estetik‘ terimlerinin batı dillerindeki karĢılığı Yunanca ‗kritike (yargılama)‘ ve ‗aisthesis
(duyulur algı)‘ sözcüklerinden gelmektedir (Arat, 1996:37).
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Antikiteden beri ‗güzel‘ sorunsalının araĢtırıldığını görmekle beraber, eĢsiz yapıtların
ortaya çıktığı Rönesans döneminde bile bir sanat sisteminden ve estetik biliminden
bahsetmek mümkün görünmemektedir. Estetik kavramının günümüzdeki anlamına
ulaĢması ancak o dönemde hız kazanan sanatsal tartıĢmaların bir sonucu olarak XVIII.
yüzyılda gerçekleĢmiĢtir. Kristeller (1965), modern sanat sisteminin, ilki 1563‘te
Floransa‘da kurulan Güzel Sanatlar Akademileri ile Ģekillenmeye baĢladığını, bugünkü
güzel sanatlar sistemine ise ancak XVIII. yüzyılda ulaĢıldığını belirtmektedir. Estetiğin
kendi kavram dizgesine ulaĢması ve bağımsız bir bilim dalı olması ise öncelikle
Baumgarten (1714-1762)‘in çalıĢmaları ve en nihayetinde Kant ile sağlanabilmiĢtir.
Baumgarten, 1750–1758 yıllarında yayımladığı Aesthetica adlı yapıtıyla ilk kez estetik
kavramından ve estetik biliminden bahseder. Baumgarten, estetiği açık ve seçik Ģeylerin
ötesindeki bilginin bilimi olarak açıklar (Tunalı,1979:14). Baumgarten‘in bahsettiği bilgi
türü modern sanat kuramlarında sezgisel bilgi olarak tanımlanmaktadır. Sezgisel bilgiyi
modern sanatın konusu içine alan düĢünür Croce‘dir. Erinç (2004b:87), sezgisel bilgiyi
―bilinenlerden hareketle bilinmiyor olan, fakat bilinebilecek olan doğruya, doğrulara
ulaĢma gücü‖ olarak tanımlar. Bilinenden hareketle bilinmeyeni imgelemek sanattaki
özgünlüğün, yaratıcılığın ve onun öncü rolünün de kilit noktasıdır. Kant, kendi felsefi
sisteminin sonuç bölümünü oluĢturan Yargı Gücünün EleĢtirisi adlı yapıtının iki
bölümünde estetik kavramını ele almıĢ, estetik biliminin temel kavramlarının oluĢmasında
belirleyici rol oynamıĢtır. Arat‘ın (1996:13) da belirttiği gibi daha önce de estetik
sorunlarına iliĢkin araĢtırmalar olmasına karĢın, estetiğin bir bilgi dalı olarak kavramsal
geliĢimini Kant‘ta tamamlamıĢ olması, ancak ondan sonra ―estetik‖ten bahsedilmesini
olanaklı kılmaktadır.
Kant‘tan sonra estetik ile ilgili tartıĢmaların bilimsel bir düzleme oturmasına karĢın
sanatın ne olduğu ya da ne olması gerektiği, güzel ve estetik kavramlarının neyi
tanımladığına iliĢkin tartıĢmalar her dönemde güncelliğini korumuĢtur. Bu tartıĢmalar
izlekleri bakımından ele alındığında insanlara sanatı, dolayısı ile sanat eserini tanıtmayı
amaçlamakta, sanat ve sanat eserinin niteliğinin ne olması gerektiği üstünde durmaktadır.
Sanatla ilgili ele alınan konulara iliĢkin değer yargıları her dönem farklılık göstermesine
karĢın temel sorunsal hâlâ geçerliliğini sürdürmektedir. Sanatın niteliği üstüne olan bu
sorunsal, eleĢtirinin de çıkıĢ noktasını oluĢturmaktadır.
EleĢtiri, daha önce çeĢitli denemeler yapılmasına karĢın, Corneille‘in ―Discours‖u ve
―Examens‖i ile gerçek anlamda varlığını kabul ettirmiĢ, 1660 yılından itibaren eleĢtiri ve
eleĢtirmenlik somut olarak varlığını sürdürmüĢtür (Carloni ve Filloux, 2000:13).
Corneille, dönemin ünlü Fransız tiyatro yazarlarından biridir. 1637‘de yazdığı Querelle
Du Cid (PaĢaların TartıĢması) adlı eseri klasik tiyatro kalıplarının dıĢına çıktığı ve
ahlaksız içeriği olduğu savıyla ağır bir Ģekilde eleĢtirilmiĢtir. Bu eleĢtiriler diğer eserleri
için de acımasızca yapılmaya devam etmiĢtir. Bunun üzerine Corneille 1660 yılında
yazdığı ‗Discours (Söylev)‘ ve ‗Examens (Ġncelemeler)‘ adlı yazılarında klasik tiyatro
kalıplarının dıĢına çıkmasının nedenlerini açıklamıĢ ve bu kalıpları kırarak Fransız
tragedyasının kurucusu olarak tarihe geçmiĢtir (Brockett, 2000). Antik Yunan‘dan beri
varlığını sürdüren sanat ve etik iliĢkisi bu dönemde de sanatın esas ereği olarak
görülmektedir. Corneille‘in, eseri okura tanıtmayı amaç edinen ve eserin niteliklerini
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ortaya koyan bu metinleri Carloni ve Filloux tarafından gerçek anlamda ilk sanat eleĢtirisi
metinleri olarak kabul edilmiĢtir.
Sanat eleĢtirisi, yapıtı her yönüyle açıklayan, anlaĢılmasını sağlayan ve değerlendiren yazı
türüdür (Püsküllüoğlu,1995:544). EleĢtiri, felsefenin de konusu olmakla beraber, sanatta
daha belirginleĢmiĢtir (Timuçin, 2000:127). Bu yazı türünün özellikleri Ģu Ģekilde
açıklanabilir: ―Eseri tanıtır, biçim ve öz bakımından özelliğini açıklar, sanat tarihi
bakımından önemini belirtir‖ (Kavcar ve diğerleri, 2004). Farklı eleĢtiri tanımları bulunsa
da ortak olarak kabul gören anlayıĢ, eleĢtirinin sanat eserini tanıtıcı niteliğidir. Bu
bağlamda Corneille‘i eleĢtirmen olarak kabul etmek olanaklıdır.
EleĢtirmen; sanatçı, sanat eseri ve alımlayıcı arasındaki sanatsal sürecin içerisinde yer
alan bir olgudur. Sanatsal etkileĢim sürecinde alımlayıcının sanat eseri ile etkileĢiminin
tam ve doğru olarak gerçekleĢebilmesi için o sanat eseri ile ilgili bilimsel ve sanatsal
bilgilerin alımlayıcı tarafından bilinmesi gerekir. Her sanat eseri için ayrı ayrı ele alınması
ve ortaya konması gereken bu bilgilerin tamamının alımlayıcı tarafından biliniyor olması
mümkün görünmemektedir. Sanat eserinin araĢtırılması, tartıĢılması ve değerlendirilmesi
yoluyla o eserle ilgili bilimsel ve sanatsal bilgilerin ortaya konması ve bu bilgiler
aracılığıyla alımlayıcı ile sanat eseri arasında bir köprü kurarak tam ve doğru bir
etkileĢimin sağlanması görevini eleĢtirmen üstlenmektedir. Özçelebi (1998:46),
eleĢtirmenin görevini anlamak, anlatmak ve köprü kurmak olarak tanımlamaktadır. Sonuç
olarak eleĢtirmen, sanat eseri üzerinde değerlendirme yapan ve bu değerlendirme
sonucunda elde ettiği bilgiler aracılığı ile alımlayıcıya kılavuzluk eden kiĢidir.
Sanat yapıtlarının tanımlanması, yorumlanması ve değerlendirilmesi gibi görevleri
bulunan sanat eleĢtirisi, yapıtların önceden benimsenmiĢ estetik değer ölçütlerine göre
değerlendirilmesini içerdiğinden estetik kuramın bir uygulama alanı olarak görülebilir
(Bozkurt, 2000:24). EleĢtiri, sanatsal açıdan estetik olanı açığa çıkarmayı amaçladığından
estetik değerlerin ön belirlenimini gerektirir. Sanatsal güzel ancak ve ancak bir değer olan
ve bir değer olarak kendini ortaya koyan Ģeydir. Böyle olmakla değer yargısında açıklığa
kavuĢur. Her değer yargısı güzele bir yaklaĢımdır (Timuçin, 2005:56). Estetik ön
belirlenimler yargı cümlesinde ifadesini bulur. ―Yargı, iki kavram ya da iki terim
arasındaki bir bağlaç ile kurulan, bir Ģeyi evetleyen ya da yadsıyan bir ilgidir‖ (Tunalı,
1979:271). Estetik yargı, tikel olan estetik obje ile önsel olarak kabul edilen estetik kuram
arasındaki iliĢkiyi belirleyen değiĢkenlerin bir sonucudur. Estetik objeyi olumlaması ya da
olumsuzlaması açısından eserin tamamına iliĢkin bir estetik yargı oluĢturulabileceği gibi,
estetik objeyi oluĢturan her bir değiĢken için tek tek de ele alınabilir. Sanatın çok
yönlülüğü göz önüne alındığında, sanat eserinin tamamına iliĢkin tek bir yargı
oluĢturmak, o eserle ilgili doğru bir değerlendirme yapılmasını zorlaĢtırabilir. EleĢtirmen,
sanat eseri ile ilgili bir yargıya varmadan önce o eseri meydana getiren tüm değiĢkenleri
ele almalı ve açıklamalıdır. EleĢtirinin sanat eserini tanıtıcı ve betimleyici özelliği, sanat
eseri ile alımlayıcı arasındaki köprü kurma görevi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Ancak
bu aĢamada sanatsal nesne ile ilgili herhangi bir yargıdan bahsedilemez. Ne zaman ki
nitelikleri belirlenmiĢ olan değiĢkenler bir estetik kuram tarafından belirlenmiĢ nesnel
ölçütlerle değerlendirilir ve bu estetik kuram açısından yargılar oluĢturulur ise o zaman o
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sanat eserinin değeri de ortaya konulmuĢ olur. Demek ki eleĢtirinin ve dolayısı ile
eleĢtirmenin iki temel görevi bulunmaktadır.
1.Sanat eserini betimlemek ve tanıtmak
2.Sanat eserinin değerini belirlemeye yönelik yargılar oluĢturmak.
Sanatla ilgili söylemlerde hiçbir yargı için mutlak doğru denemez. Yargılar ancak
kendilerini felsefi anlamda temellendirebildikleri oranda geçerliliklerini güçlendirebilirler.
Bu nedenle eleĢtiri ve felsefe arasında birbirinden koparılamaz sıkı bir iliĢki
bulunmaktadır. Sanat eseri ile ilgili felsefi açıdan ortaya konan farklı değerlendirmeler
beraberinde eleĢtiri kuramlarının da ortaya çıkmasına neden olmuĢtur.
2. MÜZĠK ELEġTĠRĠSĠNĠN KURAMSAL TEMELLERĠ
2.1. EleĢtiri Kuramları
EleĢtiri kuramlarını en temelde öznel ve nesnel olmak üzere iki kategoride ele almak
mümkün görünmektedir. Öznel eleĢtiri, eleĢtirmenin herhangi bir estetik ya da felsefi
kurama bağlı olmaksızın tikel sanat eseri üzerine yorum yapması olarak tanımlanabilir.
Benk (2000), öznel eleĢtiri yapan eleĢtirmenlerin, aslında zihinlerinde kurdukları bir ideal
yapıtı, kuralları belirlenmiĢ bir sanat yaratımını ele aldıkları her yapıtta görmeye
çalıĢtıklarını söylemektedir. Yani öznel eleĢtiri, aslında eleĢtirmenin kendi bilinç
dünyasında belirlediği niteliklere göre yapılmakta ve bu nitelikler doğal olarak her
eleĢtirmen için farklılıklar göstermektedir. Öznel eleĢtirinin öznelliği de buradan
gelmektedir. ĠpĢiroğlu‘nun (1992:17) da dediği gibi eleĢtiride eleĢtirmen ilk izlenimlerini
anlatıyorsa eleĢtirdiği yapıtı değil, kendi duygularını dile getiriyor demektir.
Nesnel eleĢtiri ise belli kuramlara dayanarak, yapıtın hangi açıdan ele alınacağının
belirlenmesi ve yapıtın o kurama göre değerlendirilmesi yoluyla yapılır. Nesnel eleĢtiri,
sanat eserine yaklaĢım açısına göre estetik eleĢtiri, tarihsel eleĢtiri, Marksist eleĢtiri,
feminist eleĢtiri gibi kuramsal açıdan farklı yaklaĢımlarla ele alınabilir. Nesnel eleĢtiri her
ne kadar belirli bir kurama dayanıyor ise de son aĢamada mutlaka bir öznel
değerlendirmeyi de içerisinde barındırmaktadır. Sanat yapıtı ile ilgili değiĢkenleri ele
alınan kuramın ölçütlerine göre değerlendirirken, ölçütler ve değiĢkenler arasındaki
bağlantıyı kurmada eleĢtirmenin öznel yorumları iĢe koĢulmak durumundadır. Bu öznel
yorumlar eleĢtirmenin eleĢtirisini de eleĢtirilebilir kılmaktadır. Değer yargılarında
nesnellik de öznellik de kaçınılmaz olmasına karĢın değer yargısını geçerli kılan nesnellik
temelidir. Timuçin de ―Her öznel tutum, bilincin zengin nesnel gereci üzerine
temellendiğine göre, belli bir nesnelliği kendinde taĢımak durumundadır. Niteliksel
düzeyde yargının nesnelliğini olası kılan budur. Bir baĢka deyiĢle değer yargısını geçerli
kılan bu nesnellik temelidir‖ (2005:50) derken aynı noktayı vurgulamaktadır.
Türkiye‘de gazete ve dergi yazıları ile somutlanan müzik eleĢtirilerinin, kuramsal içerikli
nesnel bir yapılanmadan ziyade öznel değerlendirmeleri içeren konser yazıları Ģeklinde
olduğu görülmektedir. Müzikte ortaya konulan sanatsal ürünün soyutluğu, eleĢtiri
açısından kuramsal bir yaklaĢımın uygulanmasını da zorlaĢtırmaktadır. Bu nedenle eleĢtiri
kuramları somut ürünler ortaya koyan edebiyat ve plastik sanatlar gibi sanat dallarında
daha belirginleĢmiĢtir. Ülkemizde Berna Moran‘ın eleĢtiri kuramlarını sanat kuramları
bağlamında ele aldığı Edebiyat Kuramları ve EleĢtiri adlı yapıtı, eleĢtiri kuramlarını ele

526

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

alan en kapsamlı çalıĢmadır. Buna göre Moran, çağdaĢ sanat kuramlarını sanatın öğeleri
açısından ele almasına koĢut olarak, eleĢtiri kuramlarını sanat kuramlarına göre
sınıflamıĢtır. Sanatın bir öğesi olarak; çevreyi sanatın merkezine alan kuramlar ―Yansıtma
Kuramları‖nı, sanatçıyı sanatın merkezine alan kuramlar ―Anlatımcı Kuramlar‖ı, sanat
eserini sanatın merkezine alan kuramlar ―Biçimci Kuramlar‖ı ve alımlayıcıyı sanatın
merkezine alan kuramlar ―Duygusal Etki Kuramları‖nı oluĢturmaktadır. Moran‘ın bu
sanat kuramlarına göre sınıfladığı eleĢtiri kuramları ise Ģu Ģekildedir (2005):
YANSITMA KURAMLARI
Tarihsel EleĢtiri
Sosyolojik EleĢtiri
Marksist EleĢtiri
ANLATIMCI KURAMLAR
Biyografik EleĢtiri
Psikanaliz ve EleĢtiri
BĠÇĠMCĠ KURAM
Yeni EleĢtiri
Yapısal EleĢtiri
Arketipçi EleĢtiri
ALIMLAYICI MERKEZLĠ KURAMLAR
Feminist EleĢtiri
Ġzlenimci EleĢtiri
Alımlayıcı Merkezli EleĢtiri
Erinç‘in eleĢtiri kuramlarına iliĢkin ortaya koyduğu sınıflama Ģu Ģekildedir (2004a):
Teknik EleĢtiri
Psikolojik EleĢtiri
Estetik EleĢtiri
Sosyolojik EleĢtiri
Felsefi EleĢtiri
Feldman‘ın eleĢtiri kuramı olarak ortaya koyduğu sistematik yaklaĢımın özellikle plastik
sanatlarda sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Edmund Feldman‘ın eleĢtiri yöntemi
spesifik bir eleĢtiriden daha çok, herhangi bir alımlayıcının bir sanat eseri karĢısında
takınması gereken tutumu, bir sanat eserine nasıl yaklaĢılması gerektiğini iĢaret
etmektedir. Yani bu sınıflama kuramdan ziyade bir yöntem niteliğindedir. Feldman‘ın
yöntemi dört basamaktan oluĢmaktadır (1970):
Betimleme
Çözümleme
Yorum
Yargı
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2.2. EleĢtiri Kuramlarının Uygulamadaki Görünümleri
Kuramsal eleĢtirinin uygulanmasında yöntem bakımından bir farklılık olmadığı göz önüne
alındığında, müzik sanatında kuramsal eleĢtirinin ne olduğunu anlayabilmek ve kuramsal
eleĢtiri için uygun koĢulların neler olduğunu ortaya koyabilmek için eleĢtiriyi diğer sanat
alanları ile iliĢkisi içerisinde incelemek gerekmektedir.
Kuramsal eleĢtirinin sistematik olarak yapılandığı en önemli sanat türünün edebiyat alanı
olduğu görülmektedir. Müzik alanında, kuramsal eleĢtiri ile ilgili tartıĢmaların yeterince
ele alınmadığı söylenebilir. Bu nedenle bu bölümde baĢta edebiyat olmak üzere, resim ve
müzik alanlarında eleĢtiri örneklerine yer verilmiĢ, bu yolla bir eleĢtiri yazısı incelemesi
yapılarak kuramsal eleĢtirinin boyutları ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu boyutlar aynı
zamanda müzik sanatında kuramsal eleĢtirinin uygulanabilme koĢullarını da ortaya
koymuĢ olacaktır.
Zeynep Kerman‘ın ―Halâs‖ Romanı EleĢtirisi
Zeynep Kerman, Yeni Türk Edebiyatı Ġncelemeleri adlı kitabında Mehmed Rauf‘un Halâs
adlı romanını incelemiĢtir. Kerman öncelikle, Mehmed Rauf‘un Halâs romanının yazım
tarihi ile ilgili çok kısa bir bilgi vermiĢtir. Bu bilgilerin ardından, M. Rauf‘un edebi
Ģöhretini borçlu olduğu Eylül romanı ile Halâs romanı arasında bir karĢılaĢtırmaya
gidilmiĢtir.
―Eylül romanının bunalımlı, can sıkıntısından boğulan, millî ve vatanî duygulardan
yoksun Necip‘i ve olgunlaĢmamıĢ, basit eğlencelerle vakit öldüren sorumsuz Süreyya‘sı
ile Halâs‘ın genç ve hür Türkiye‘sini kuran gençleri arasında tam bir tezat vardır.
Eylül‘‘ün zarif, kibar, sanatkâr ruhlu Suat‘ı ile Halâs‘ın kültürlü, vatanı için canını
fedadan çekinmeyen Ġclâl‘i arasında da farklılık görülür‖ (Kerman, 1998:152).
Bu karĢılaĢtırma sonucunda iki romanın zıt kutuplar teĢkil ettiği yargısına varıldığı
görülmektedir.
Makale daha sonra Halâs romanının uzun bir özetiyle devam etmektedir. Özet aralarında
yazar zaman zaman görüĢlerini belirtmiĢ, o dönemin edebiyat anlayıĢında yeni yer alan
öğeleri vurgulamıĢtır. Ancak bu görüĢlerin oldukça kısıtlı tutulduğu, özete çok geniĢ yer
verildiği görülmektedir.
Makalenin sonunda yine çok kısa olarak Mehmed Rauf‘un dil ve üslubundaki değiĢim
vurgulanmıĢ, romanın, devrin ruhunu aksettirdiği yargısına varılmıĢtır.
Makalenin geneline bakıldığı zaman, yazarın iki nokta üzerinde durduğu görülmektedir.
Bunlar;
Mehmed Rauf‘un romancılık anlayıĢındaki değiĢim
Romanın, bir dönemin tarihsel olgularını aktarma gücü
Yazar, Mehmed Rauf‘un dil ve biçem anlayıĢındaki farklılaĢmayı ortaya koymak için,
Eylül romanı ile Halâs romanı arasında bir karĢılaĢtırmaya gitmiĢtir. Ancak bu
karĢılaĢtırmaya iliĢkin somut örneklerin makalede yer almadığını görmekteyiz. BaĢlangıç
ve sonuç bölümlerinin bu açıdan ele alınması, eleĢtiri kurgusunun da bu düĢünce üzerine
kurulduğu izlenimini vermektedir. Ancak makale içerisinde bu farklılığa neredeyse hiç
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değinilmemiĢ olması, eleĢtirmenin daha çok romanın temasını vurgulamak istemesiyle
açıklanabilir.
Romanın temasının, bir dönemin tarihsel olgularını duyumsatabilme üzerine
kurgulandığını görmekteyiz. EleĢtirmenin, romanın teması açısından amacına çok iyi
ulaĢtığını vurgulamak istediği görülmektedir. Romanın tematik baĢarısını kanıtlamak için
özetin çok geniĢ tutulduğu düĢünülmektedir.
Makalenin geneline bakıldığında tarihsel eleĢtiri kuramının benimsendiği görülmektedir.
Servet-i Fünun yazarlarının realist yaklaĢımı ve eserlerinin adeta bir belge niteliği taĢıdığı
düĢünüldüğünde, tarihsel eleĢtiri kuramını kullanmanın doğru bir yaklaĢım olduğu
söylenebilir. Ünlü (1997:22) ise romanın içerisinde yer alan olguları neden sonuç iliĢkisi
içerisinde inceleyen bu tür eleĢtiri yazılarını olgusal eleĢtiri olarak tanımlamıĢtır. Tarihsel
ve olgusal eleĢtirinin isimleri farklı olmasına karĢın eleĢtirel yaklaĢım biçimlerinin büyük
oranda aynı olduğu söylenebilir.
Nami Eren BeĢtepe‘nin ―Estetik‖ EleĢtirisi
Resim alanında bu araĢtırmaya ―estetik eleĢtiri‖ konusunda model oluĢturabilecek en
önemli çalıĢma, BeĢtepe‘nin Resim Sanatında Estetik EleĢtiri adlı doktora çalıĢmasıdır.
BeĢtepe bu çalıĢmasında estetik eleĢtiriyi resim örneğinde incelemiĢtir.
BeĢtepe, daha önce edebiyat alanında incelenen eleĢtiri yazılarından farklı olarak tek bir
eseri ele almamıĢ, beĢ farklı sanatçının beĢ eserini incelemiĢ ve böylece sanatçıların
çalıĢmaları ile ilgili genel bir değerlendirme yapma yoluna gitmiĢtir. BeĢ sanatçının her
bir yapıtının incelenmesinde yöntem bakımından bir farklılık görünmemektedir.
BeĢtepe‘nin, öncelikle estetik kuram ile ilgili ölçütlerin belirlenmesine yönelik bir çalıĢma
yaptığı görülmektedir. Bu araĢtırma sonucunda estetik kuramı ifade eden dokuz ölçüt
belirlemiĢtir. Bu ölçütlerin belirlenmesi kapsamlı bir araĢtırmayı gerektirdiğinden, ölçütler
her araĢtırmacının kuramı ele alıĢ biçimine göre farklılık gösterebilir. Kuramla ilgili
ölçütlerin belirlenmesinin ardından sanatçıların kısa yaĢam öykülerine yer verilmiĢtir.
YaĢam öykülerinin ardından sanatçıların genelde resim sanatı, özelde ise Türk resmi
içerisindeki yeri vurgulanmıĢ ve neden o sanatçının ve o eserlerin ele alındığı ile ilgili
açıklayıcı bilgilere yer verilmiĢtir.
GiriĢ bölümünde yer alan açıklayıcı bilgilerden sonra eserle ilgili çözümlemeler yapıldığı
görülmektedir. Bu çözümlemelerin üç boyutta ele alındığı söylenebilir. Birincisi, eserin
yapımında kullanılan teknik özelliklerin belirlendiği teknik boyuttur. Ġkincisi, eser
üzerindeki figürlerin tanımlandığı biçimsel boyuttur. Üçüncüsü ise eserin formunun genel
olarak ifade ettiği anlamsal boyuttur. Bu bölümün eseri okura tanıtmayı amaçladığı
söylenebilir. Bu üçlü çözümleme incelenen bütün eserlerde kullanılmıĢtır. BeĢtepe, her bir
sanatçının beĢ eserini ele aldığından, sanatçı üzerinde yargıya varabilmek için bu eserler
arasındaki ortak nitelikleri belirlemeye çalıĢmıĢtır.
Buraya kadar yapılan çözümlemeler eseri alımlayıcıya tanıtmaya yönelik olup, eleĢtirinin
her türünde bulunması beklenen özelliklerdir. BeĢtepe, eserle ilgili çözümlemeler
sonucunda elde ettiği verileri, ele aldığı estetik kuramla ilgili önceden belirlemiĢ olduğu
ölçütler çerçevesinde değerlendirmiĢtir. Bu ölçütlerin eserde yer alıp almadığı veya eserin
niteliklerinin bu ölçütlere hangi oranda uyduğu tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.
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Bu incelemeler sonucunda varılan yargılar eserin ve sanatçının ele alınan estetik kuram
açısından değerini ortaya koymuĢtur.
BeĢtepe‘nin eleĢtiri yönteminin edebiyat yazılarındaki kuramsal eleĢtiri örnekleri ile
tutarlı olduğu görülmektedir. Buna göre öncelikle yazara ve esere iliĢkin bilgiler verilmiĢ,
kuramsal eleĢtirinin uygulanabilmesi için eseri seçme gerekçeleri açıklanmıĢtır.
Daha sonra eseri tanımlayan ve karakteristik özelliklerini belirleyen niteliklerin
belirlenmesine çalıĢılmıĢ ve son aĢamada bu niteliklerin kuramsal bir ölçüte vurulması
yoluyla eser üzerinde yargıya varılmaya çalıĢılmıĢtır.
Ġsmail Tunalı‘nın ―Ontolojik‖ EleĢtirisi
Müzik sanatı, kuramsal eleĢtiri yazısı açısından son derece sınırlılık göstermektedir.
Özellikle ülkemizde zaten az sayıda bulunan müzik eleĢtirisi yazıları arasında kuramsal
müzik eleĢtirisi neredeyse yok denecek kadar azdır. Müzik sanatının, üretimden çok
―yorum‖ adı da verilen yeniden üretime yoğunlaĢmıĢ olmasının bu alandaki eleĢtiri
yazılarının içeriğini de belirlediği görülmektedir. Nitekim günümüzdeki eleĢtiri
yazılarının neredeyse tamamına yakınının eseri seslendiren sanatçının performansı ile
ilgili öznel değerlendirmeleri içerdiği görülmektedir. Oysa kuramsal eleĢtiri estetik bir
obje olan sanat eserinin varlık sorunu ile ilgilidir.
Türkiye‘de bu alanda yapılmıĢ ender çalıĢmalardan biri Ġsmail Tunalı‘nın ontolojik estetik
eleĢtirisidir. Tunalı bu çalıĢmasında Beethoven‘ın AyıĢığı Sonatı (Op.27 No.2, Do Minör)
ve Dokuzuncu Senfonisi‘ni (Op.125, Re Minör Koral Senfoni) ontolojik estetik açısından
incelemiĢtir.
Tunalı, eleĢtirisini Nicolai Hartmann‘ın ontolojik çözümlemesi üzerinden
gerçekleĢtirmiĢtir. Hartmann, müzik eserini real ve irreal yapı olmak üzere iki varlık
tabakasında ele almaktadır. Hartmann, real varlık tabakasını kendi içerisinde dört iç varlık
tabakasına, irreal varlık tabakasını ise üç iç varlık tabakasını ayırmaktadır. Buna göre real
varlık tabakaları Ģunlardır:
Kapalı müzikal cümleler
GeniĢ temalar ve varyasyonlar tabakası
Müzikal bölümler tabakası
Bölümlerin opus ile olan bağlılık tabakası
Ġrreal varlık tabakaları ise Ģu Ģekildedir;
Duyanın doğrudan doğruya birlikte titreĢime geçtiği tabaka
Dinleyenin, bir müzikal kompozisyonda derin bir etki ile kavrandığı tabaka
Metafizik tabaka
Tunalı, Beethoven‘ın iki eserini bu tabakalar çerçevesinde incelemiĢtir. Hartmann‘ın real
tabaka ile ortaya koyduğu modelin, edebiyat ve resim eleĢtirisi örneklerinde olduğu gibi
eseri çözümleyerek betimlemeye ve bu yolla alımlayıcıya tanıtmaya yönelik olduğu
söylenebilir. Yani real varlık tabakası aynı zamanda bir teknik analizdir. Ontolojik
estetikte eserin teknik analizi büyük önem taĢımaktadır. Çünkü ontolojik yaklaĢıma göre
eserin estetik değeri, objektivleĢmiĢ tinsel varlığın ontik strüktürünün bütünüyle ilgilidir.
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Dolayısı ile estetik değer ancak ontik strüktürün ontolojik analizi ile belirlenebilir (Tunalı,
2002:156).
Tunalı‘nın, eserler üzerinde teknik analiz yaparken Hartmann‘ın varlık tabakasından
yararlandığı görülmektedir. Eserlerin her bir bölümünü ayrı ayrı ele almıĢtır. Dikey olarak
temayı hazırlayan armonik iskeleti ve yatay olarak müzikal fikirleri çözümlediği
görülmektedir. Daha sonra modülasyon ya da varyasyonlarla farklılaĢan daha geniĢ
temalar belirlenmiĢ ve bitiĢ kadansları çözümlenmiĢtir. Teknik analiz aĢamasında
bölümlerin formları belirlenmiĢ ve bu formların bestecinin diğer eserleri ile arasındaki
bağlantısına yer verilmiĢtir.
Tunalı, eserler üzerinde bir yargıya varma yoluna gitmemiĢtir. Bunun iki nedeni olabilir.
Ġlki, sanatçının eserlerinin değerlerini tarihsel süreç içerisinde zaten bulmuĢ olması,
ikincisi ise ontolojik estetiğin alımlayıcının estetik algı yeteneğini göz önüne alıyor
olmasıdır. Yani ontolojik estetik için esere yüklenen değer alımlayıcının estetik yetileri ile
doğru orantılıdır. Nitekim irreal varlık tabakası sujenin alımlama yetisi ile ilgilidir. Bu
nedenle Tunalı, irreal varlık tabakasına iliĢkin bir çözümlemede bulunmamıĢ, değer
yargısını belirlemeyi alımlayıcıya bırakmıĢtır.
Ġncelenen besteci ve eserlerin çok bilindik olması nedeni ile eser ve besteci hakkında
herhangi bir tarihsel bilgiye yer verilmediği görülmektedir. Ancak Tunalı‘nın ontolojik
çözümlemesi müzik alanında ender görülen kuramsal eleĢtirel bir yaklaĢımdır. Genel
hatlarına bakıldığında belirli bir kuramı temel alması bakımından, diğer sanat dallarında
da incelenmiĢ olan kuramsal eleĢtiri özelliklerini taĢımaktadır.
Kuramsal açıdan ele alındığı görülen eleĢtiri yazılarında ortak olan kimi özellikler,
eleĢtirinin uygulanabilme koĢullarına iliĢkin bazı belirlemeleri mümkün kılmaktadır.
Öncelikle eleĢtirmenlerin yazar ve eserle ilgili okurlara bilgi verdikleri görülmektedir. Bu
bilgilendirme sırasında iki önemli nokta göze çarpmaktadır. Birincisi sanatçının genelde
sanat, özelde ise Türk sanatı içerisindeki sanatçı kiĢiliği, ikincisi ise incelenen eserin
genelde sanat eserleri, özelde ise sanatçının diğer eserleri arasındaki yeri. Bu
bilgilendirme okuyucu, yazar ve eser arasındaki köprüyü kurarken aynı zamanda neden o
eserin incelendiğine iliĢkin verileri de içermektedir.
Kuramsal eleĢtiride ilk adım sanatçı ve sanat eserinin belirlenmesidir. Bu belirlemede
hangi kuramsal yaklaĢımın uygulanacağı önem taĢımaktadır. Daha önce de belirtildiği
gibi kuramsal eleĢtirinin farklı sanat eserlerine uygulanmasında yöntem bakımından bir
farklılık bulunmamaktadır. Yani kuramsal eleĢtiri her sanat eseri için uygulanabilir.
Ancak yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi eleĢtirinin kendi içerisinde tutarlı
olabilmesi için eleĢtirmenin o eseri neden o kuramla incelediğine iliĢkin inandırıcı
gerekçeleri olması gerekmektedir. Öne sürülen gerekçeler metinden örnekler verilerek
güçlendirilmiĢtir. Bu noktanın eleĢtirinin amacına ulaĢabilmesi için önemli olduğu
düĢünülmektedir.
Ġncelenecek eserin ve kuramsal yaklaĢımın belirlenmesinin ardından o kuramın hangi
boyutunun ele alınacağı açıklanmıĢtır. Örneğin Kerman‘ın Halâs (M.Rauf) romanı
incelemesinde tarihsel eleĢtiri kuramı Mehmed Rauf‘un romancılık anlayıĢındaki değiĢim
ve romanın bir dönemin tarihsel olgularını aktarma gücü açısından ele alınmıĢtır.
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Kuramsal eleĢtirinin ―ölçüt‖ü öznellikten kurtarabildiği oranda baĢarılı olduğu
söylenebilir. Kimi örneklerde ―ölçütler‖ karĢılaĢtırma yöntemi ile nesnelleĢtirilmeye
çalıĢılmıĢtır. Estetik eleĢtiri bağlamında belli bir estetik kuram ele alınacağından, ölçütleri
belirlemek karĢılaĢtırma yöntemine göre çok daha kapsamlı bir araĢtırmayı öngörmekle
beraber daha nesnel sonuçlara ulaĢmak olasıdır.
Yazıların, eseri okura tanıtıcı nitelikte olduğu görülmektedir. Ġncelemeye tabi tutulan
kurama göre olumlu ve olumsuz yanları ortaya konmuĢ, eserle ilgili bir yargıya varılmaya
çalıĢılmıĢtır. Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi genelde kuramsal anlamda
eleĢtirinin uygulanabilme koĢulları bütün sanat dallarında aynıdır. Kuramsal eleĢtirinin
uygulanabilme koĢulları arasında yöntem ve ölçüt belirlemesinin esas olduğu
görülmektedir. EleĢtiri yazılarında yöntem bakımından ortak bir yaklaĢım olduğu
gözlenmektedir. Buna göre sanatçının tanıtılması ve incelenecek eserin neden seçildiğinin
ifade edilmesi gerekmektedir. ĠĢe koĢulacak olan kuramın o eseri incelemek için uygun
olduğuna yönelik saptamalar eleĢtirinin tutarlılığını, geçerliliğini ve güvenirliğini
artıracaktır. Eserin ayrıntılı bir Ģekilde betimlenmesi ile eleĢtiri, hem eseri alımlayıcıya
tanıtmıĢ olacak hem de bir sonraki aĢama olan ölçüte vurma iĢleminde yol gösterici
olacaktır. Hazır bir ölçüt kullanılmıyor ise ölçütlerin belirlenmesi kapsamlı bir araĢtırmayı
gerektirir. Eserin niteliklerinin belirlenen ölçütler çerçevesinde değerlendirilmesi
sonucunda eserle ilgili bir yargıya varılabilir. Bu yargı eserle ilgili mutlak bir yargı
olmamakla beraber, eserin ele alınan kuram açısından değerini ortaya koyar.
3. MÜZĠK ELEġTĠRĠSĠ VE MÜZĠK EĞĠTĠMĠNDE ELEġTĠRĠ
3.1. Müzik EleĢtirisi
Müziğin insanlar üzerindeki gücünün ilkçağlardan itibaren fark edilerek büyü, savaĢ gibi
etkinliklerde kullanılmıĢ olmasına karĢın, bu alana iliĢkin ilk yazılı metinlerin Antik
Yunan döneminde ortaya çıktığı görülmektedir. Antikitede yazılan metinler salt müzik
üzerine olmasa bile, tragedya gösterilerinin bir parçası olan müziğe de değinilmiĢtir.
Antikitede sanata bakıĢ açısı olarak ele alınan konular her dönemde geçerliliğini
korumuĢtur. Ortaçağda da benzer tartıĢmalar olmasına karĢın bu kez sanatın ele alınıĢ
bağlamı değiĢmiĢ, dinsel açıdan değerlendirmelere gidilmiĢtir. Örneğin XVI. yüzyılın
ikinci yarısında yaĢamıĢ olan XIII. Pope Gregory kilise müziğinde reform yapılarak revize
edilmesi, arıtılması ve düzeltilmesi gerektiğini söylemektedir (De Nora, 2003:1). Müziğin
niteliğine iliĢkin yapılan bu saptamaların tamamı eleĢtiri kapsamında değerlendirilebilir.
Ancak XVIII. yüzyıla değin sosyal hayatın içerisinde yer alan sanatsal bir etkinlik olarak
müzik eleĢtirisi kültüründen bahsetmek mümkün görünmemektedir.
Sanatla ilgili eleĢtirel söylemlerin her dönemde varlığını hissettirmesine karĢın, genelde
sanat, özelde ise müzik eleĢtirmenliğinin yapılanması matbaanın bulunmasının ardından
gazete ve dergilerin basımı ile gerçekleĢebilmiĢtir. Böylelikle eleĢtirmenler yazılarını
yayımlama fırsatı bulmuĢ, eleĢtirmenlik bir meslek olma özelliğini kazanmaya
baĢlamıĢtır. Almanya‘da 1609 yılında basılan ve tarihteki ilk gazete olan Aviso Relation
oder Zeitung eleĢtirmenlik mesleği için de bir dönüm noktası sayılabilir. 1722‘de
Almanya‘da yayımlanan Critica Musica dergisi, müzik eleĢtirisinin ilk örneklerindendir.
Bu dergiyi daha sonra Fransa ve Ġngiltere‘deki yayımlar izlemiĢtir. XVII. yüzyılın ikinci
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yarısında edebiyat alanında baĢlayan eleĢtiri geleneği XVIII. yüzyılda müzik alanında
kendini göstermeye baĢlamıĢtır. Schumann, Wagner, Debussy, Schönberg gibi
bestecilerin besteciliklerinin yanı sıra yazdıkları yazılarla dönemin eleĢtirmenlik görevini
üstlendikleri de söylenebilir. Ancak bu dönemde yazılmıĢ olan eleĢtiri yazılarında
sistematik bir eleĢtiri kuramından bahsetmek mümkün görünmemektedir. Bu yazıların
daha çok günümüzde de gazete ve dergi yazılarında sıklıkla görülen öznel
değerlendirmeler Ģeklinde olduğu görülmektedir.
Dönemin müzik eleĢtirmenlerinden Schlozer, Schönberg‘in yeni müziği için Ģu satırları
yazarken, öznel eleĢtirinin ne denli kolaylıkla eleĢtiri sınırlarını aĢabileceğinin de örneğini
sergilemektedir:
―Ondan tümüyle nefret ettiğimi ve ülkemizin bütün müzisyenlerinin kalplerini bu tür
sanata kapatmalarını dilediğimi söylemeliyim. (.....) Bu meĢum ve huzursuz edici müziği,
sevdiğim her Ģeyi saptırdığı ve Igor Stravinsky‘nin neĢeli ruhuna teyit ettiği için iğrenç
buluyorum― (aktaran Messing, 1996).
Türkiye‘de müzik eleĢtirisinin ortaya çıkma tarihi tam olarak belirlenememekle beraber
müzik eleĢtirisi ile ilgili ilk bilgilere Tanzimat dönemi eserlerinde rastlanmaktadır.
Mehmed Rauf‘un Son Yıldız romanında ilk kez bir müzik eleĢtirmeni karakterine
rastlanmakta ve müzik eleĢtirmenliğinin bir meslek olarak yansıtıldığı görülmektedir
(Kavcar, 1995:143). Servet-i Fünun romancılarının realizm akımını benimsedikleri ve
toplumu olduğu gibi yansıtmayı amaç edindikleri düĢünüldüğünde ilk müzik
eleĢtirmenlerinin bu dönemde ortaya çıkmıĢ olabileceği söylenebilir. Nitekim daha önceki
dönemlerde müzik eleĢtirmenliğinin somut olarak varlığına iliĢkin herhangi bir bulgu
bulunmamaktadır. Tıpkı Avrupa‗da olduğu gibi Osmanlı‘da da gazetenin basılmaya
baĢlaması eleĢtirmenlik için itici bir güç sayılabilir. Ancak Osmanlı‘daki ilk gazete
Avrupa‘dan 222 yıl sonra 1831‘de Takvim-i Vakayi adıyla yayımlanabilmiĢtir. Bu durum
sanat eleĢtirmenliği geleneğinin de tıpkı sanat dalları gibi ülkemizde ne denli geç
yapılandığının da göstergesidir.
Türkiye‘de müzik eleĢtirisi geleneğinin oluĢmasına önderlik eden isimler arasında Rauf
Yekta Bey (1871-1935), Halil Bedii Yönetken (1899-1968), Mahmut Ragıp Gazimihal
(1900-1961), Cevat Memduh Altar (1902-1995), Faruk Güvenç (1926-1982), Gültekin
Oransay (1930-1989) gibi isimler sayılabilir. Günümüzde de Filiz Ali, Leyla Pamir,
Önder Kütahyalı, Ahmet Say, Üner Birkan, Evin Ġlyasoğlu gibi yazarlar çeĢitli gazete ve
dergilerde yayımlanan yazılarıyla müzik alanında eleĢtirmenlik görevini üstelenmiĢ
bulunmaktadırlar.
Müzik, nesnesi ses olan bir zaman strüktürüdür. Besteci, bu strüktürel yapıya iliĢkin
tasarımı ortaya koyarken, bu tasarım henüz bir varolana dönüĢmemiĢ, eserin, zaman
içerisinde bir sürece iĢaret eden ‗mutlak an‘ı gerçekleĢmemiĢtir. Bu strüktürün, nesnel
olmasa bile, soyut bir varolana dönüĢmesi bu ‗mutlak an‘ı gerçekleĢtiren seslendirici
sayesinde olur. Yani sanat kuramlarında her zaman söylenen sanatçı - sanat eseri alımlayıcı üçgenine müzik alanında yeni bir öğe daha eklenmektedir ki bu; seslendiricidir.
Seslendirici, müzik eserini yani besteyi ve dolayısı ile besteciyi birinci dereceden
alımlayandır. Bu alımlamada özne artık seslendiricidir. YapılandırılmıĢ olan strüktür,
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seslendiricinin öznel algıları ile yeniden Ģekillenir. ‗Mutlak an‘ı gerçekleĢtiren
seslendiricinin ortaya koyduğu Ģey bir yeniden yapılandırma ‗re-konstrüksiyon‘ iĢlemidir.
Bu noktada seslendiricinin öznel yorumu bir yeniden yapılandırma olarak özgün, tek ve
yenidir. Yorumcunun sanatçı kiĢiliği de burada saklıdır. Bu açıklama her yorumcunun
sanatçı olmadığı tezini de içinde barındırmaktadır. Çünkü ‗….mıĢ gibi yapmak‘, ‗…. gibi
çalmak-söylemek‘ etkinliğinde bir yeniden yapılandırmadan değil, ancak taklitten söz
edilebilir. Demek ki seslendirmenin sanata dönüĢmesinde teknik yeterlilikler değil, onu da
içerisinde barındırmakla beraber daha aĢkın bir etkinlik olan düĢünsel süreçler de rol
oynamaktadır.
Kitle iletiĢim araçları, müziksel etkinliğin kaydedilmesi yoluyla tekrar tekrar dinleme ve
bu yolla ‗mutlak an‘ın yeniden gerçekleĢmesi olanağını sunmaktadır. Toplumcu eleĢtiri
açısından bir değerlendirme yapıldığında, seslendiricinin beste üzerinde bir yorumu olan
‗mutlak an‘ öznenin içsel algıları nedeniyle, gerçekleĢtiği anın toplumsal kaynaklarından
beslenmektedir. Bu nedenle, yeniden üretim araçlarıyla çoğaltılarak alımlayıcıya sunulan
nesne eğer yorum anlamında bir taklit değil ise, kayıt edildiği anın özelliklerini yansıtması
bakımından ancak tarihsel açıdan bir değer taĢımaktadır. ‗Mutlak an‘ın kayıt cihazları ve
kitle iletiĢim araçları sayesinde kendini yeniden tekrarlaması dinleyiciyi edilgen kılarak
kendi varlığını mutlaklaĢtırmak yoluyla, bugünkü yorumu, özgünlük, teklik ve yenilikten
mahrum bırakma ve sadece teknik yeterliliğe mahkûm etme tehlikesiyle karĢı karĢıya
bırakabilir. Demek ki seslendiricinin sanatçı kimliğinin yaĢaması, kaynağını kendi zaman
çizgisinin gerçekliğinden almasına bağlıdır. Bu nokta müziksel tüketimdeki anlık
etkinliğin öneminin ne denli büyük olduğunu ortaya koymaktadır.
Yukarıdaki değerlendirmeler ıĢığında müzik eleĢtirisinde iki ayrı kılgı karĢımıza
çıkmaktadır. Bunlardan ilki bestecinin bir tasarımı olarak beste; ikincisi ise seslendiricinin
bir yeniden yapılandırması olarak ―mutlak an‖. Müzik eleĢtirisi her iki üretim düzeyini de
ele alabilir.
3.2. Müzik Eğitiminde EleĢtiri
Birçok farklı eğitim tanımı olmasına karĢın ortak olarak kabul gören yaklaĢım, eğitimin
belirli amaçlar çerçevesinde bireyin davranıĢlarını değiĢtirmeye yönelik olduğudur. Bu
noktadan hareketle müzik eğitimi, bireyin müziksel davranıĢlarında belirli amaçlar
doğrultusunda davranıĢ değiĢiklikleri meydana getirmek olarak tanımlanabilir.
Müzik eğitimi hangi boyutta ele alınırsa alınsın, en temel amaçlarından biri bireyin
bilinçli bir dinleyici olmasını sağlamak, bu yolla duyarlı ve düĢünen bireyler
yetiĢtirmektir. Bu nedenle müzik sanatı için sanatsal uyaranları algılama edimi olan
dinleme etkinliği belirli bir bilinç düzeyini gerektirir. Bilinçli dinleme; dinleme, anlama
ve değerlendirme deneyimini zorunlu kılmaktadır. Dinleme, anlama ve değerlendirme
deneyimi ise eleĢtirel düĢünme becerisine iĢaret etmektedir. Bir baĢka deyiĢle bilinçli
dinleme, eleĢtirel dinleme edimi ile gerçekleĢir ve geliĢtirilebilir. Görüldüğü gibi eleĢtiri,
müzik eğitiminin bütün boyutlarında temel bir davranıĢ olarak yer almaktadır.
Müzik eğitiminde eleĢtiri, müzik eserini betimleyebilme, tanımlayabilme ve doğru yargı
oluĢturabilme amaçları doğrultusunda bireyde davranıĢ değiĢiklikleri meydana getirme
süreci olarak tanımlanabilir. Müzik ve müzik eğitiminin bütün boyutlarında yer alan
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eleĢtiri olgusunun ülkemizde yeterince yapılanamadığı görülmektedir. Müzik
eleĢtirmenliği eğitimine yönelik herhangi bir öğretim programı bulunmazken, bilinçli her
alımlayıcının sanat eseri karĢısında takınması gereken bir tutum olan eleĢtiriye yer veren
okullar çok sınırlıdır.
Ülkemizdeki tarihsel sürece bakıldığında özellikle Tanzimat dönemi ile beraber ortaya
çıkan batılılaĢma hareketleri çerçevesinde müzik ve müzik eğitiminin de değiĢim ve
geliĢim gösterdiği görülmektedir. Özellikle 1826 yılında askeri müzik alanında mehterin
yerini bandonun alması ve bu amaçla yurt dıĢından müzisyenlerin getirilmesi müzik
alanında da köklü değiĢimlere neden olmuĢtur. Müzik alanında yüzünü batıya dönen
Osmanlı Ġmparatorluğu‘nda ilk müzik eleĢtirmenlerinin de bu dönemde ortaya çıktığı
görülmektedir. Tanzimat döneminde gazete ve dergilerin yayımlanmaya baĢlaması ile
müzik eleĢtirmenleri yazılarını yayımlama olanağı bulmuĢlardır. Ancak müzik
eleĢtirmenliğinden bir meslek olarak söz etmek mümkün görünmemektedir. Dönemin
mesleki müzik eğitimi veren tek kurumu olan Enderun Okulu‘nda meĢkhanelerde meĢk
usulü ile Türk Sanat müziği eğitimi verildiği bilinmekte, müzik eleĢtirmenliğine yönelik
eğitim verildiğine iliĢkin her hangi bir bulgu bulunmamaktadır. Enderun‘dan sonra
mesleki müzik eğitimi vermek üzere kurulan ikinci kurum Dârülelhan‘dır. 1917 yılında
Geleneksel Türk Sanat Müziği eğitimi vermek amacıyla Ġstanbul‘da kurulan okul 1921‘de
kapanmıĢ, 1926‘da klasik müziği esas alan Ġstanbul Belediye Konservatuvarı‘na
dönüĢtürülmüĢtür. 1924 yılında müzik öğretmeni yetiĢtirmek amacıyla Ankara‘da Musiki
Muallim Mektebi kurulmuĢtur. Musiki Muallim Mektebi‘nin bir süre hem müzik
öğretmeni hem de sanatçı yetiĢtirme görevini birlikte üstlendiği görülmektedir. 1936
yılında Ankara Konservatuvarı‘nın kurulması ile beraber sanatçı ve öğretmen yetiĢtiren
kurumlar birbirlerinden ayrılmıĢ, farklı yapılanmalara kavuĢmuĢtur. Müzik eleĢtirisinin en
önemli boyutlarından birinin müzik kuramları olduğu göz önüne alındığında, 1975 yılında
Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü‘nün kurularak müzik
bilimcisi yetiĢtirilmeye baĢlanması, müzik eleĢtirisi ve eleĢtirmenliği açısından önemli bir
adım olarak görülebilir. Günümüzde mesleki müzik eğitimi veren kurumlar; devlet
konservatuvarları, müzik öğretmenliği anabilim dalları ve güzel sanatlar fakültelerinde yer
alan müzik bilimleri bölümleridir. Müzik eleĢtirisi açısından bir değerlendirme
yapıldığında, eleĢtirmenlik mesleğine yönelik bir eğitim programı olmamasına karĢın,
eleĢtiride kuramsal boyutunun ön planda olması nedeni ile müzikoloji bölümlerinin
eleĢtiri eğitimi ile ortak yönleri olduğu söylenebilir. Ancak spesifik özellikleri göz önüne
alındığında her müzikologa eleĢtirmen, her eleĢtirmene de müzikolog demek mümkün
görünmemektedir.
EleĢtirinin köklerinin özellikle felsefe ve sosyoloji alanları ile olan yoğun iliĢkisi
―EleĢtirmenlik Eğitiminin‖ Müzik Bilimleri Bölümlerinin altında bir ana bilim dalı olarak
yer alması gerekliliğini açığa çıkarmaktadır.
EleĢtirinin müziğin en temel boyutlarından biri olduğu göz önüne alındığında müzik
eğitiminin bütün boyutlarında yer alması gerektiği söylenebilir. Günümüzde büyük
kitlelerin popüler kültüre teslim olmasında kitle iletiĢim araçlarının olduğu kadar, örgün
ve yaygın eğitimde bireylere müzik üzerine eleĢtirel düĢünme becerisinin
kazandırılamamıĢ olmasının da etkisi büyüktür. Ancak henüz mesleki eğitim kurumlarının
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programlarında dahi müzik üzerine eleĢtirel düĢünceye yeterince yer verilmezken, bu
kurumlardan mezun olan öğretmenlerin eleĢtirel düĢünceyi öğrencilerine aktarmalarını
beklemek olanaklı görünmemektedir.
4.SONUÇ VE ÖNERĠLER
Sonuçlar
Müzik alanında yapılan kuramsal eleĢtiri çalıĢmaları yok denecek kadar sınırlıdır.
Müzik eleĢtirisi, kendini felsefi anlamda temellendirebildiği oranda geçerliliğini
güçlendirir.
Müzik eleĢtirisinde her bir kuram farklı bir güzellik anlayıĢını ortaya koyar.
Müzikte kuramsal eleĢtirinin uygulanmasında ölçüt ve yöntem belirlemek esastır.
Müzik eleĢtirmenliği eğitimi ülkemizde henüz yeterince yapılanmamıĢtır.
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eleĢtirel dinleme eğitimine yer verilmemektedir.
Öneriler
DüĢünen, duyarlı ve bilinçli müzik alımlayıcıları yetiĢtirmek ancak bireylerin eleĢtirel
düĢünme becerilerinin geliĢtirilmesi ile olanaklıdır. Bu nedenle müzik eleĢtirisine yönelik
çalıĢmalar artırılmalı ve ―müzik eleĢtirisi‖ ilköğretimden itibaren müzik eğitiminin bütün
boyutlarında yer almalıdır.
Müzik eserlerinin estetik açıdan değerlerinin doğru belirlenebilmesi için, müzik eğitimi
veren kurumlarda ―estetik‖ ve ―kuramsal eleĢtiri‖ konularına daha fazla yer verilmelidir.
Müzik alanında herhangi bir kuramı temel alan eleĢtirilerin azlığı dikkat çekmiĢtir. Bu
nedenle estetik kuramları ölçüt alan eleĢtiri örnekleri yapılmalıdır.
Mesleki müzik eğitimi veren okullarda ―Müzik EleĢtirmenliği‖ programı açılmalıdır.
Müzik eğitimi veren kurumlarda eleĢtiri ve estetik dersleri içerik bakımından birbirleriyle
iliĢkilendirilmelidir.
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MÜZĠK SANATININ TARĠHSEL SERÜVENĠ EĞĠTĠM KONSERLERĠ
Ġlknur TUNÇDEMĠR, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu
Özet
Nelly Coron‘a göre müzikle eğitim ―her şeyden önce duyarlılığı uyandırmak, duygusal
algıları arttırmak, bireylerdeki becerikliliği geliştirmek, kısacası insanı çağdaşlaştırmak
amacında olmalıdır (Barış, 2008: 31). Müzik dinleme yolu ile de çocuğun hızlı ve pratik
düşünebilme, olaylar arasında bağlantı kurabilme ve mantığını kullanarak doğru
sonuçlara ulaşabilme gibi yeteneklerinin önemli ölçüde gelişmesi sağlanabilmektedir
(Erol, 2004). Bu nedenle çoksesli müzik eğitiminin, çocuk ve genç bireylerdeki oto kontrol
yeteneğini geliştirebileceği gibi düşünsel ve mantıksal becerilerinin de artırılmasına
yardımcı olacağı yargısına varmak yanlış olmayacaktır. Çoksesli müziğin geliştirilip
yaygınlaştırılması, öncelikle küçük yaşta verilecek temel eğitim ile mümkündür. Bu
amaçla hali hazırda müfredatta verilmesi gerekli olan solfej, bona ve çalgı aleti
derslerinin yanında okullarda çok sesli müzik konserleri verilmeli, öğrenciler konser
etkinliklerine götürülerek bu tür müzikle tanışmaları sağlanmalıdır. Konserlerde
seslendirilen eserlerin bestecisi ve dönemi hakkında açıklamalara yer verilmeli, bu
sayede öğrencilerin çalınan eseri daha bilinçli algılamaları sağlanmalı, eserin
yaratıcısının yansıtmak istediği müziksel anlamların çıkarımları hakkında fikirsel
jimnastik yapmalarına olanak sağlanması gerekmektedir. Özellikle evrensel müziğin ve
Türk bestecilerinin eserlerinin tanıtılması Türk müzik kültürünün tarihsel gelişiminin
anlaşılmasına da ışık tutacaktır. Bu amaçla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli
Korosu, ―Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni‖ adlı eğitim konserlerinde klasik müziğin en
seçkin örneklerini en anlamlı şekilde tanıtacak eserleri seslendirerek ülkemizde çoksesli
müziğin yaygınlaşması için kurumsallaştırılmaya çalışılan müzik kültürünün
oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada da yapılan bu etkinliklerin
kurgulanması ve sergilenmesi hakkındaki irdelemeler ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çoksesli müzik, kültür ve turizm bakanlığı devlet çoksesli korosu,
eğitim konserleri, koro, müzik eğitimi.
1. GĠRĠġ
Müzik, toplumların, bireylerin her zaman, kültürlerini ortaya koyma, iletiĢim kurma,
psikolojik yönden gereken ihtiyaçlarını karĢılama, duygu ve düĢüncelerini, tasarım ve
izlenimlerini ifade edebilme, ekonomik kazanç elde edebilme, bakımından kullandıkları,
bilim- teknik nitelikleri bulunan, bir sanat dalıdır (Küçüköncü, 2002: 253).
Bunun yanı sıra insanların iletiĢim kurma araçları arasında, önemli anlatım
yöntemlerindendir. Bireyler, birbirleriyle ve oluĢturdukları toplumlarla, çeĢitli
konulardaki duygularını, düĢüncelerini, tasarımlarını, izlenim, gözlem ve etkilenimlerini
değiĢik anlatım biçimleri ile paylaĢmak isteği duyarlar. Anlatım biçimleri, genel olarak dil
kelimesi ile adlandırılır. Müzik dili, anlatma ve anlama biçimleri içinde, bütün insanların
ortak dilidir. Müzik anlatım biçimleri içinde, insanları; iletiĢim kurma bakımından biliĢsel
ve deviniĢsel yönüyle ilgilendirdiği gibi, aynı zamanda bireylerin psikolojik ve ruhsal
ihtiyaçlarının karĢılanması bakımından duyuĢsal yönüyle de ilgilidir. Müziğin besteleme,
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icra etme ve dinleme ile ilgili her türlü aktivitesi, bireylerin duyuĢsal yönden doyuma
ulaĢmalarını gerçekleĢtirir (Küçüköncü, 2006: 268).
Müzik, aynı zamanda kültürel belleğin ve toplumsal bilinçaltında yerleĢik bulunan
kültürel değerlerin taĢıyıcısı olarak kültürel kimliğin oluĢumunda, korunmasında ve
sonraki nesillere aktarılmasında önemli rol oynar. Müzikte temel tutumlar, kabuller ve
değerlerin esasları bulunur; aynı zamanda, çeĢitli yönleriyle müzik, toplumların
örgütlenmesini yansıtır (Helvacı, 2006: 200).
Eğitim sürecinde, bireylere kazandırılması gereken becerilerden biri de dinleme
alıĢkanlığıdır. Bireyin çevresini ve dünyayı doğru biçimde algılaması, içinde bulunduğu
sosyal çevreye uyum sağlaması açısından dinleme alıĢkanlığının önemli payı vardır.
Öğrenmenin ve bilgi sahibi olmanın en önemi vasıflarından biri dinlemedir. Dinleme
konuĢanın vermek istediği mesajı tam ve doğru anlamaktır. Dinleyicinin dikkati ve
psikolojik durumu mesajı almasında önemli rol oynar (Çiftçi, 2007: 231).
Müzik dinleme etkinliğinde dikkat edilmesi gereken nokta, dinlenilecek eserlerin
seçimidir. Yapılan seçimler, çağdaĢ ve geliĢmeye açık nitelikte çalıĢmaları, çeĢitli türleri/
formları/ ses sistemlerini, hem evrensel hem ulusal hem de halk müziği örneklerini
içermelidir (Eskioğlu, 2003: 118).
Nelly Coron‘a göre müzikle eğitim ―her Ģeyden önce duyarlılığı uyandırmak, duygusal
algıları arttırmak, bireylerdeki becerikliliği geliĢtirmek, kısacası insanı çağdaĢlaĢtırmak
amacında olmalıdır (BarıĢ, 2008: 31). Müzik dinleme yolu ile de çocuğun hızlı ve pratik
düĢünebilme, olaylar arasında bağlantı kurabilme ve mantığını kullanarak doğru sonuçlara
ulaĢabilme gibi yeteneklerinin önemli ölçüde geliĢmesi sağlanabilmektedir (Erol, 2004).
Müzik öğretiminin eğitime ve çocuk geliĢimine katkısı son yıllarda hatırı sayılır bir önem
kazanmıĢtır. Düzenli ve sürekli bir müzik eğitiminin, ―konsantrasyonu‖, ―koordinasyonu‖,
―ana dili‖, ―uzaysal becerileri‖, ―özgüveni‖, ―karakteri‖, ―ilgi ve yetenekleri‖, ―beyin ile
duygular arasındaki koordinasyonu‖ ve ―iletiĢimi‖ geliĢtirdiği savını destekleyen birçok
çalıĢma vardır (Eskioğlu, 2003: 123).
AraĢtırmaların birçoğu iĢitsel korteksin seslere, salt ham, iĢlenmemiĢ frekanslar olarak
değil, belirli bir ton ve perdeye göre tepki verdiğini desteklemektedir. Bireysel beyin
hücreleri, kendine gelen bu melodik sesleri iĢlemektedir. Müzik bireyin daha sonraki
biliĢsel etkinlikleri için de kritik bir öneme sahiptir. Lamb ve Gregory (1993) seslerin
belirli bir perdeye göre alınması ve okuma becerisi arasında yüksek bir iliĢki
bulmuĢlardır. Mohanty ve Hejmadi (1992) müzikli dans eğitiminin çocuklarda ―Torrance
Yaratıcılık Testi‖ puanlarını yükselttiğini bulmuĢlardır. Bu iliĢkinin yanıtı beyin
hücrelerinin ateĢlenme yapısı ve hızındadır. Frances Raucher ―sinir ateĢleme yapılarının
soyut akıl yürütme ve müziği beğenmeyle hemen hemen aynı yapıda olduğunu‖
belirtmektedir (Mandelblatt, 1993: 13). Irwin‘de California Üniversitesindeki ―Mozart
Etkisi‖ araĢtırmasında üç farklı dinleme durumu test edilmiĢtir: Bir gruba dinlendirici bir
müzik, diğerine ―Mozart‘ın D Majör 2. Piyano Sonatı‖ dinletilmiĢ, üçüncü grup ise
kontrol grubu olarak alınarak hiç müzik dinletilmemiĢtir. Kulaklık aracılığı ile 10
dakikalık dinlemeden sonra, Rauscher, Shaw, Levine ve Wright (1993), Mozart‘ın
müziğini dinleyen grubun uzamsal akıl yürütmesinde geçici olarak yükselme olduğunu
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bulmuĢlardır. Rauscher bunun bir ilgileĢim değil, neden sonuç iliĢkisi olduğunu
söylemektedir. Bu araĢtırma müziğin uzamsal zekânın geliĢimine neden olduğunu
gösteren ilk araĢtırmadır. Ayrıca müzik iĢlevsel belleği aktifleĢtirmekte ve öğrenmenin
kalıcı olmasını sağlamaktadır. James Hanshumacher (1980), beĢi yayınlanmıĢ 36 doktora
tezini inceledikten sonra, sanat ve müzik eğitiminin dil eğitimini kolaylaĢtırdığı,
yaratıcılığı geliĢtirdiği, okumaya hazırlığı güçlendirdiği, sosyal geliĢime ve genel
entelektüel baĢarıya yardımcı olduğu, öğrenmeye ve okula karĢı olumlu tutumların
oluĢmasına katkı yaptığı sonucuna varmıĢtır (Jensen, 2006: 37).
Müzik yeteneği, zekânın diğer değiĢik biçimleri ile farklı bağlantılar gösterir. Çocuklar
müzik notalarını öğrenirken, dil yeteneği ile ilgili becerilerini de kullanırlar. Pisagor‘dan
bu yana müzik ve matematik arasında da oran ve kavramlarında yakın birliktelikleri
dikkati çekmektedir. Ünlü besteci Claude Debussy müziği; ―seslerin matematiği‖ olarak
tanımlar. Müzik aynı zamanda vücut hareketleriyle de (çalgı çalarken gösterilen
performans ve vücudun melodi ve ritimlere yanıt vermesi gibi) yakın iliĢkilidir. Müzik ve
dans arasındaki iliĢki bize müzik ve bedensel/ deviniĢsel (kinestik) zekâ arasındaki iliĢkiyi
de gösterir (Fisher, 1995: 23).
Yetenek seviyesi ve yaĢam biçimi ne olursa olsun, her bireyin hayatında müzik vardır.
Özellikle çocukluk döneminde çocuğun kendini ifade edebileceği en güzel ve en kolay yol
müzik ve müzik etkinlikleridir ( BarıĢ-Akgül, 2008: 28). ÇağdaĢ müzik eğitimi
yaklaĢımları, öğrencinin aktif olduğu, yaparak ve yaĢayarak öğrendiği; yaratıcı potansiyeli
ortaya çıkaran etkinlikler ve faaliyetlerden oluĢan bir öğrenme sürecidir (Gürgen, 2006:
83).
Çoksesli müziğin geliĢtirilip yaygınlaĢtırılması, öncelikle küçük yaĢta verilecek temel
eğitim ile mümkündür. Bu amaçla hali hazırda müfredatta verilmesi gerekli olan solfej,
bona ve çalgı aleti derslerinin yanında okullarda çok sesli müzik konserleri verilmeli,
öğrenciler konser etkinliklerine götürülerek bu tür müzikle tanıĢmaları sağlanmalıdır.
2. ÇOKSESLĠ MÜZĠK
Çokseslilik, aynı anda tınlayan seslerin, belli bir amaca yönelik olarak ve zamanla değiĢen
görüĢlere göre bir düzen içinde kaynaĢmasıdır (Cangal, 1988: 147).Birden fazla ses
partisinin yer aldığı müziğin geliĢim süreci, Avrupa‘da orta çağdan günümüze kadar
uzanır. 11. yüzyıldan baĢlayarak geliĢen çokseslilik, yöntem bakımından iki genel
yönelim izlemiĢtir: Birincisi Polyphoni (polifoni) olarak nitelenen kontrpuan tekniğine
dayalı yatay çokseslilik; ikincisi, Homophonie (homofoni) denen armoni bilimi ve
sanatına dayalı dikey çokseslilik. ÇağdaĢ batı müziğinde ilke olarak bu iki çokseslilik
yöntemine bağlı kalınmamıĢ yeni stil ve teknikler geliĢtirilmiĢtir (Say, 2002: 135).
Her müzik kültürünün kendine özgü bir perde organizasyonu bulunur. Batı müziğinde 12
perde (Do, Do#, Re, Re#, Mi, Fa, Fa#, Sol, Sol#, La, La#, Si) vardır. Akor; en az üç
perdenin aynı anda tınlatılması ile elde edilir. Batı müziğinde kullanılan akorlar içinde, en
yaygın olanı majör ve minör akorlarıdır. Batı müziğinde 12 majör akor ( Do majör, Do#
majör, Re majör…) ve 12 minör akor (Do minör, Do# minör, Re minör…) bulunur.
Tonalite; perdelerin ve akorların organizasyonu, belirli bir önem sıralamasına
konulmasıdır. Armoni ise akorların birbiri ile olan bağlantılarının ve iliĢkilerinin
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organizasyonudur. Akorlar arasındaki armonik iliĢkileri özetlemek için ―beĢliler çemberi‖
(ġekil1) geliĢtirilmiĢtir (Atalay, 2009: 47).

ġekil 1: BeĢliler Çemberi
Geleneksel armoni (üçlü sistem armoni) olarak nitelenen ve klasik çağ (1750- 1820) ilk
romantik çağda (1810- 1900) egemen olan çok seslendirme yönteminin ilk örnekleri
barok çağın baĢlangıcı sayılan 1600 yıllarına rastlamaktadır. Rönesans (1450- 1600) ve
Barok (1600- 1750) çağın en önemli çok seslendirme yöntemi olan ―kontrapunkt‖ taki
―yatay çokseslilik‖ örgüsüne karĢıt olarak aynı anda tınlayan seslerin ―dikey‖ iliĢkisine
dayanan armonik çok seslendirme, bütün barok boyunca kontraputla yan yana (kimi
zaman iç içe) kullanılmıĢtır (Cangal, 1999: 13).
YaĢanılan değiĢim ve devinim müzikte de kendini göstermiĢtir. Majör ve minör dizilerin
dıĢında yeni kullanıĢlara gidilmesi, beĢ tam ses aralıklı (pentatonik) dizinin kullanılması,
kilise (modları) dizilerinin kullanılması, Doğu müzik makamlarının kullanılması,
kromatik kullanımın sistemleĢtirilmesi (12 sesli dizi), tartımsal ve ezgisel yenilik
arayıĢıyla ezginin ortadan kalkması (soyutlama), a- tonal ezgi kullanımı (ezgide kırılma),
çok ölçü kullanımı, sık ölçü değimi, ölçülerde vurgu değiĢimi ve askatım kullanımı (caz
etkisi), armonik yenilik olarak, akor kuruluĢlarında yeni anlayıĢlar (7‘li, 9‘lu, 11‘li, 13‘lü),
akortların her birinin bağımsız kullanımı (klasik armoninin yıkılıĢı), Polifoninin
(kontrpunkt) tekniğinin özümlenmesi; biçimsel yenilik olarak, senfoni, sonat gibi klasik
ve romantik formların önemini yitirmesi, tüm arayıĢların, devinimin ve değiĢimin çağdaĢ
(evrensel) müzik geliĢiminin sonucunun özgür seçeneklere yansımasıdır (Budak, 2006:
150).
Batı müziği, bütünü göz önüne alındığında müzik olgusunun baĢlıca iki temeli üzerinde
oturur. Bir yanda, seslere ait birçok özelliği kâğıt üzerinde göstermeye imkân sağlayan ve
anlamı herkesçe bilinen belli iĢaretlerden oluĢan nota vardır. Öte yandansa, belirli bir
anda, belirli bir eserin notasını sese dönüĢtüren, yani eseri icra eden yorumcu veya
yorumcular topluluğu yer alır (Colas, 1994: 392).
Koro; sayısal oluĢum, ses türü, ses kapasitesi ve tını bakımından dengeli, önceden
belirlenen bir modele uygun olarak tek ya da çoksesli müzik yapıtlarını seslendirmeyorumlama amacıyla oluĢturulan, etkinlikleriyle toplumun kültür ve sanat yaĢamına
katkıda bulunan ses topluluklarıdır. Sayısal bakımdan farklı olsalar da korolar, piyano,
org, orkestra veya geleneksel çalgı toplulukları eĢliğinde müzik yaparlar. Bazı yapıtlarda
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ise çalgı eĢliği yoktur. Bu korolara ― a capella‖ korolar adı verilmektedir (Çevik, 1997:
47).
Dünya kültürleri arasında önemli yeri olan ülkemizi tanıtmak, yurdumuzda eksikliği
duyulan çoksesli koro ihtiyacını karĢılamak, Çoksesli Türk halk türküleri ile özgün
eserlerinin ve dünya koro edebiyatının baĢyapıtlarını Türkçe ve orijinal dilinde
seslendirmek ve yurdumuzdaki çoksesli çağdaĢ müzik yaĢamına katkıda bulunmak
prensipleri ile çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet
Çoksesli Korosu 04.03.1987 tarih ve 11548 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile dönemin
Kültür Bakanı Tınaz Titiz onayıyla 1988 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel
Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuĢtur (Resim 1). Kültür ve Turizm
Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, ilk çalıĢmalarına 9 Ocak 1989 tarihinde baĢlamıĢtır.
Ülkemizin ikinci en geniĢ profesyonel ―a capella‖(çalgısız) topluluğudur (www.
kulturturizm.gov.tr/gsanatlar/koro, 15/01/ 2010).
2.1.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Çoksesli Korosu
Koro, verdiği a capella (çalgısız) konserler dıĢında ülkemizdeki tüm devlet senfoni
orkestraları ile birlikte kantat (kısa bir oratoryoyu andıran beste), oratoryo (solo sesler,
koro ve orkestra için yazılmıĢ, oyun öğesi bulunmayan- kutsal nitelikte müzik eseri),
requiem (ölünün ruhu için okunan dua/ ilahiler) formundaki eserleri seslendirmiĢtir.
Repertuarında 900 yakın eser bulunan koro, yaklaĢık olarak ülkemizin 40 Ģehrinde
600‘den fazla müzik etkinliğinde bulunarak, seslendirdiği orkestralı eserlerin (Tablo 1)
bazılarının ilk Dünya prömiyerlerini, birçoğunun da ülkemizdeki ilk seslendiriliĢlerini
eserlerin orijinal dilleriyle yorumlayarak gerçekleĢtirmiĢtir (Tunçdemir, 2006: 346).

Resim 1: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Çoksesli Korosu
Koroya Ģef olarak ilk Türk kadın orkestra Ģefi Ġnci Özdil atanmıĢtır. Koro, 13 Mayıs 1989
yılında Sanat Sorumlusu Prof. Hikmet ġimĢek ve ġef Ġnci Özdil yönetiminde ilk resmi
konserini Ankara Resim Heykel Müzesi konser salonunda vermiĢtir. Koro çalıĢmalarını
1989- 1993 yılları arasında koronun geliĢiminde önemli bir yeri olan Ģef Walter Strauss‘la
sürdürmüĢtür. Aynı dönemde 1990- 1991 yılları arasında koronun Ģef yardımcılığını
Caner Ruhselman üstlenmiĢtir. 1993- 1998 yılları arasında Ģef Ahter Destan ile çalıĢan
koro, çalıĢmalarını 1998- 2008 yılları arasında Ģef Ġbrahim Yazıcı ve 2009 yılında Ġtalyan
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Ģef Alessandro Cedrone ile çalıĢmalarını sürdürmüĢtür. Koronun sürekli Ģefi 2010 yılının
Eylül ayından bu yana Cemi‘i Can Deliorman‘dır (www.cokseslikoro.com, 1/9/ 2010).
Tablo 1. Devlet Çoksesli Korosu‟nun Seslendirdiği Orkestra EĢlikli Eserler
A. ADNAN SAYGUN
A. ADNAN SAYGUN
A. L.WEBER
A. MARKOV
A. BORODIN
B. BRITTEN
C. ORFF
C. ORFF
C. ORFF
C. DEBUSSY
CAN ATĠLLA
ÇETĠN IġIKÖZLÜ
ERTUĞ KORKMAZ
FAĠK CANSELEN
FAZIL SAY
FAZIL SAY
FAZIL SAY
FAZIL SAY
F. SCHUBERT
F. SCHUBERT
G. F. HAENDEL
G. HOLST
G. MAHLER
G. MAHLER
G. VERDĠ
G. VERDĠ
J. BRAHMS
J. HAYDN
KÂMRAN ĠNCE
L. E. BACALOV
L. V. BEETHOVEN
L. V. BEETHOVEN
M. RAVEL
METĠN TUFAN
MUAMMER SUN
MUAMMER SUN
ORHAN ġALLIEL
P. TSCHAIKOVSKY
S. PROKOFIEV
S. PROKOFIEV
TURGAY ERDENER
TURGAY ERDENER
VASIFADIGÜZELOV
W. A. MOZART

Eski Üslupta Kantat
Yunus Emre Oratoryosu
Requiem
Rock Konçerto (**)
Poloveç Dansları
War Requiem(*)
Carmina Burana (Ġki Piyano Ġçin Sahne Kantatı) (*)
Catulli Carmina
Carmina Burana
Noktrünler
Mevlana Oratoryosu (**)
Türk Ordu Senfonisi
2. Senfoni ―Enuma Elish‖(**)
Atatürk Kantatı
Nazım Oratoryosu (**)
Metin Altıok Ağıtı (**)
Nazım Oratoryosu 2.Kayıt
Fenerbahçe Senfonisi (**)
Stabat Mater (*)
Messe G- Dur
Messiah Oratoryosu
Planets (Gezegenler) (*)
2. Senfoni (*)
3. Senfoni (*)
Quattro Pezzi Sacri
Requiem
Ein Deutsches Requiem (*)
Mevsimler Oratoryosu (*)
Galatasaray 100. Yıl Senfonisi (**)
Tango Missa (*)
9. Senfoni
Korolu Fantazi
Daphnis et Chloé (*)
Çanakkale ġehitleri Oratoryosu (*)
Cumhuriyet ve KurtuluĢ Film Müziği (*)
Nazım Hikmet
Çanakkale ġehitleri Balesi (**)
1812 Uvertürü
Korkunç Ġvan (*)
Alexander Newsky Kantatı (*)
Bir Deniz Senfonisi (**)
Afife Jale
Çanakkale 1915 Oratoryosu (**)
Requiem

(*) Türkiye Prömiyeri (**)Dünya Prömiyeri
Koro, uluslar arası ilk turnesini 29 Kasım- 12 Aralık 2004 tarihleri arasında Güney
Kore‘de (Seul-Chuncheon- Daejeon- Pohang- Donghae- Gangneung- Yeosu Ģehirlerinde)
8 ayrı Ģehirde ―a capella konser‖ ler vermiĢtir. 18 Ocak 2004 tarihinde Ġtalya‘nın Vatikan
Ģehrinde Papa II. Jean Paul‘un huzurunda verilen ―Üç Dinin BuluĢması Konseri‖ nde
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Londra, Krakov Filarmoni Koroları ve ABD Pittsburg Senfoni Orkestrası, Londra
Filarmoni Orkestrası ve Krakov Filarmoni Orkestrası eĢliğinde ―Mahler 2. Senfoni‖yi
seslendirmiĢtir (TaĢkın, 19/ 01/ 2004).
Koro, 2006 ve 2007 yıllarında Almanya‘da ―Uluslar Filarmoni Orkestrası‖ ile birlikte
verdiği konserlerde, gösterdiği etkileyici performans ile Alman müzik çevrelerini
etkilemiĢ, müzik otoritelerinin yaptığı ―adeta cennetten gelen bir ses‖ ve ―dünyanın en iyi
korolarından biri‖ yorumları Alman basınında çok önemli bir yer tutmuĢtur (Offenbach
Posta, 24/ 01/ 2007). Koro, 2007 yılında yine davet edildiği Ġsrail konserlerinde ―Haifa
Senfoni Orkestrası‖ ile Haydn- YaratılıĢ Oratoryosu‘nu, 2008 yılında Moskova‘da
katıldığı konserde C. S. O. Ġle birlikte Fazıl Say‘ın Nazım Oratoryosunu seslendirmiĢtir.
2005 yılında, ―Kadına KarĢı ġiddete Son‖ kampanyası kapsamında, çok seslendirilmiĢ
halk türkülerinden oluĢan ―Kadınlarımız ve Türküler‖ adlı konser dizisi (Ġstanbul, Ankara,
Amasya, EskiĢehir, Gazi Antep, Urfa, Giresun) gerçekleĢtirmiĢ ve bu eserlerden
oluĢturulmuĢ bir CD albümü hazırlamıĢtır (http://www.cokseslikoro.com, 1/9/ 2010).
Koroya ait; Carl Orff- Carmina Burana , Çetin IĢıközlü- Türk Ordu Senfonisi, MozartRequiem, Fazıl Say- Nazım, Fazıl Say- Metin Altıok Ağıtı, Fazıl Say- Fenerbahçe
Senfonisi, Katman Ġnce- Galatasaray Senfonisi adlı eserlerin CD albümleri ve ―Fazıl SayNazım- DVD albümü‖, Ahmet Adnan Saygun ve Muammer Sun‘un eserlerinden oluĢan
―Çoksesli Halk Türküleri‖ CD‘leri, ―Muammer Sun- KurtuluĢ‖, ―Cumhuriyet‖ filmleri
müzikleri, ―Metin Tufan- Çanakkale Oratoryosu‖ kayıtları da bulunmaktadır (Devlet
Çoksesli Korosu 2010 Sezonu Kitapçığı, 2/ 12/ 2010)
2.2. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Çoksesli Korosu‟nun Eğitim
Konserleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2004 yılında beraber
düzenlediği ―Kültür, Sanat ve Eğitim Protokolü‖ kapsamında Ankara‘nın çeĢitli
ilköğretim ve lise okullarında eğitim konserleri vermiĢtir. Üniversitelerde eğitim
konserleri çerçevesinde çoksesli koro müziğinin seçkin eserleri seslendirilmiĢtir. Eğitim
konserleri çerçevesinde koro; ilk eğitim konserini 15 Nisan 2004 tarihinde Ģef Ġbrahim
Yazıcı yönetiminde Mamak Belediyesi Eski Konservatuar Binasında Mamak Belediyesi
çerçevesindeki ilköğretim okullarına, 16 Kasım 2005 tarihinde de ―Yunus Emre Kültür
Merkezi‖ nde yapılan etkinliğe Ankara ilinden yaklaĢık 30 okuldan gelen ilköğretim
öğrencilerine (Tablo 2) konser vermiĢtir. 23 ġubat 2007 tarihinde Ģef Ġbrahim Yazıcı
yönetiminde TED Ankara Kolejindeki eğitim konserinde ikinci kuĢak Cumhuriyet dönemi
bestecilerinden Muammer Sun‘un KurtuluĢ Filmi için bestelediği ―Ġzmir‘in Dağlarında‖
adlı eserle sona erdirmiĢtir. Eğitim konserine izleyici olarak katılmıĢ olan besteci
Muammer Sun, öğrencilere, çoksesli müziği dinlemelerini, seçici ve kaliteli bir müzik
dinleyicisi olmalarını tavsiye etmiĢtir (TED Bülteni, 2007: 2).
23 ġubat 2010 tarihinde Özel Yüce Fen Koleji ve 2 Mart 2010 tarihinde Ankara Atek
kolejinde yapılan eğitim konserlerini 2009 yılında koroya Ģef olarak atanan Ġtalyan Ģef
Alessandro Cedrone Alessandro Cedrone (Resim 1) yönetmiĢtir.
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Tablo 2: Devlet Çoksesli Korosu‟nun Eğitim Konserleri
Tarih
15 Nisan 2004
16 Kasım 2005
15 Kasım 2006

Yer
Mamak Belediyesi Eski
Konservatuar Binası
Keçiören Yunus Emre
Kültür Merkezi
Gazi Ün. Vakfı Ġlköğretim
Okulu

17 Kasım 2006

Tevfik Fikret Lisesi

20 Kasım 2006

Ankara Ün. GeliĢtirme
Vakfı Ġlköğretim Okulu

20 Aralık 2006

AyĢe Abla Koleji

23 ġubat 2007

TED Ankara Koleji

11 Mart 2008

Ankara Yüce Koleji

8 Ocak 2009

Antalya Koleji

23 ġubat 2010

Özel Yüce Fen Koleji

2 Mart 2010

Ankara Atek Koleji

18 Mart 2010

Ġzmir
Ahmet
Adnan
Saygun Sanat Merkezi

Türü
Eğitim Konseri
A capella
Eğitim Konseri
A capella
Eğitim Konseri
A capella
Eğitim Konseri
A capella
Eğitim Konseri
A capella
Eğitim Konseri
A capella
Eğitim Konseri
A capella
Eğitim Konseri
A capella
Eğitim Konseri
A capella
Eğitim Konseri
A capella
Eğitim Konseri
A capella
Eğitim Konseri
A capella

ġef
Ġbrahim Yazıcı
Ġbrahim Yazıcı
Ġbrahim Yazıcı
Ġbrahim Yazıcı
Ġbrahim Yazıcı
Ġbrahim Yazıcı
Ġbrahim Yazıcı
Ġbrahim Yazıcı
Ġbrahim Yazıcı
Alessandro
Cedrone
Alessandro
Cedrone
Ġbrahim Yazıcı

Koro; (Tablo 2)‘deki gittiği okullarda açıklamalı eğitim konserlerinde açılıĢ müziğini Carl
Orff‘un Carmina Burana adlı eserinden ―O Fortuna‖ adlı bölümüyle baĢlamaktadır. Koro
sanatçılarından bir anlatıcı önce ―Devlet Çoksesli Korosu‖ un kuruluĢundan baĢlayarak
kısa tarihçesini, ülkemizde ve yurtdıĢındaki konser etkinliklerinden bahsederek koroyu
tanıtmıĢtır. Daha sonra çoksesli müzik hakkında, koroyu oluĢturan insan seslerini
birbirinden farklı olduğunu belirtmiĢtir. Konsere gelen ilköğretim ve lise okullarındaki
öğrencilere (Soprano/ Alto/ Tenor/ Bas) kadın sesleri ve erkek seslerini sınıflandırarak
ince seslerden kalın seslere doğru grupların korodaki rollerini çoksesli müzik örnekleriyle
(Tablo 3) tanıtmıĢtır. Bu ses gruplarının Ģarkı söylerken farklı melodileri, farklı seslerle
nasıl birleĢtirerek söyledikleri anlatılmıĢtır.
Çoksesli müziğin tarihsel süreç içinde Batı‘da nasıl doğduğunu, çoksesliliğin (polyphony)
geliĢme süreci, ortaçağı izleyen ve Rönesans dönemine uzanan Gotik dönemde
gerçekleĢir. Kilise 1140- 1440 yıllarında çoksesli müziği kabul eder. Rönesans; sözcük
anlamında ―yeniden doğuĢ‖ demektir. Ortaçağın karanlığından sıyrılıp özgürleĢen
insanoğlu, duygularını, güncel zevklerini ve doğallığı müzik eserlerinde kullanır.
Rönesans ile birlikte 15. yüzyılda her ulusun kendine özel Ģarkı biçimi ortaya çıkar.
Ġngilizlerin koral (coral), Fransızların ġanson (chanson), Almanların Lied aĢk Ģarkılarıdır.
16. yüzyılda Ġtalyan besteciler ―madrigal‖ adını verdikleri, Ģiirler üzerine yazdıkları
çoksesli müzikler üzerine yoğunlaĢmaya baĢladılar. Claude Monteverdi, insan sesinin
kullanıldığı koro müziğinin öncü isimlerindendir (Erol, 2007). Madrigal formundaki
Ģarkıların, konu olarak aĢk, doğa, insanlar ve mitolojik kahramanları konu aldığını
belirttikten sonra Giovanni Gastoldi- Deniz Kızı Sirena adlı eseri seslendirilmiĢtir.
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Çoksesli koro Ģefinin bir koroyu yönetirken ne kadar önemli olduğu koronun Ģefin
yönetme temposuna göre eserleri seslendirdiği anlatılmıĢtır. Ġzleyiciler arasında gönüllü
olarak bir kız bir de erkek öğrencinin sahneye gelerek Ulvi Cemal Erkin- Yenge Kızı adlı
eserini tıpkı bir Ģef gibi yönettiği anlar oldukça renkli görüntülere sahne olmaktadır
(Resim1).

Resim 1: Özel Yüce Fen Koleji

Resim 2: Damdaki Kemancı Müzikali

Türk ve dünya koro edebiyatının klasik eserleri arasında bulunan müzikaller, folklorik
eserler, hafif batı müziği formunda eserlerle, çağdaĢ müziğin değiĢik yapıtlarını tanıtmak
amacıyla solo eĢlikli eserler seslendirilmiĢtir. Jerry Bock‘un Damdaki Kemancı
Müzikalinden ―Ah Bir Zengin Olsam‖ adlı eserini bariton solist Dağhan Aslan ger (Resim
2) seslendirmiĢtir. Folklorik müzik alanında Rus Halk Ģarkılarından anonim olarak
―Kalinka‖ eserini (Tablo3) tenor solist Ethem Demir seslendirmiĢtir. 20. yüzyılın ÇağdaĢModern müziğine Alexander Pascanu‘nun ―Koral Varyasyonlar‖ adlı eseri
seslendirilmiĢtir. Bu eserde gürültüyle çalıĢan bir fabrikanın motorları, pistonları,
çarklarının sesleri sopranolar, altolar, tenorlar, baslar tarafından temsili olarak vokallerle
seslendirilmiĢtir.
Ulu önder Atatürk devrimlerine kaynaklık eden düĢüncelerinde, akıla dayalı temeller
üzerinde, kültürün ve toplumsal yapının yeniden kurulması/ yapılandırılması gerektiğini
savunur (Budak, 2006: 94). Atatürk güzel sanatların her alanında olduğu gibi müzikte de
köklü reformlar gerçekleĢtirmiĢtir. Ülkemizde Ģu anda var olan çağdaĢ sanat kurumları
(Devlet operaları, senfoni orkestraları, konservatuarlar, devlet koroları, müzik okulları)
onun eseridir. Atatürk ve çoksesli müzik alanında Muammer Sun- Ġzmir‘in Dağları ve
kapanıĢ müziğine de Cemal ReĢit Rey–10. Yıl MarĢı seslendirilmiĢtir
Tablo 3: Eğitim Konserlerinde Seslendirilen Eserler
AçılıĢ Müziği
Carl Orff (Carmina Burana: O Fortuna)
Ses Gruplarının Tanıtımı- Soprano
A.Adnan Saygun- Ay Doğar Giresun‘dan
Ses Gruplarının Tanıtımı- Alto
Ertuğrul Bayraktar- Tek Kapıdan
Ses Gruplarının Tanıtımı- Tenor
Johannes Brahms- Liebeslieder
Ses Gruplarının Tanıtımı- Bas
A.Adnan Saygun- Yavuz Geliyor
Rönesans Dönemi Madrigal Örneği Giovanni Gastoldi- Deniz Kızı Sirena
Çok sesli koro Örneği
Ulvi Cemal Erkin- Yenge Kızı
Müzikal Örneği
Jerry Bock- Ah Bir Zengin Olsam
Rus Halk ġarkısı
Anonim- Kalinka
ÇağdaĢ –Modern Müzik
Alexander Pascanu- Koral Varyasyonlar
Atatürk ve Çoksesli Müzik
Muammer Sun- Ġzmir‘in Dağları
KapanıĢ Müziği
Cemal ReĢit Rey–10. Yıl MarĢı
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3.Sonuçlar
Kültür, dünya üzerinde varlığını sürdüren tüm toplum ve toplulukların sahip olduğu
kendine özgü değerler bütünüdür. Müzik kültürü, her toplumun tarihsel geçmiĢinden bu
güne uzanan müzikal- kültürel birikimlerinden oluĢmaktadır. Bu birikimlerin gelecek
nesillere iletilmesi, söz konusu kültürün devamını sağlayacak en önemli unsurlardan
biridir (PaĢaoğlu, 2009: 144).
Çoksesli müziğin tanıtılarak, yeni kuĢaklara iletilmesinde ve sevdirilmesinde eğitim ve
kültür kurumlarına büyük görevler düĢmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet
Çoksesli Korosu; çoksesli koro literatürünün seçkin örneklerini genç kuĢaklara aĢılama,
geniĢ halk kitlelerine ulaĢmasını sağlamayı misyon edinmiĢtir. KuruluĢundan bu yana
oluĢturduğu repertuarı ile (Tablo 1) konserinde seslendirdiği eserleri üst düzey müzikalite
ve performansla sunmaktadır.
Koro: 2004 yılından bu güne kadar (Tablo 2)‘deki gittiği okullarda ―Müzik Sanatının
Tarihsel Serüveni‖ adlı açıklamalı eğitim konserlerinde çoksesli müziğin tarihsel süreç
içinde Batı‘da nasıl doğduğunu, çoksesliliğin (polyphony) geliĢme sürecini, (Tablo
3)‘deki seslendirdiği eserlerle döneminin bestecileri hakkında açıklamalara yer vermiĢtir.
Özellikle ülkemizin Cumhuriyet dönemi Türk bestecilerinin eserlerinin tanıtılması Türk
müzik kültürünün tarihsel geliĢiminin anlaĢılmasında yeni kuĢaklara ıĢık tutmaktadır.
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MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI ÜZERĠNE BĠR
DEĞERLENDĠRME
Prof. Ġsmail BOZKAYA, Uludağ Üniversitesi
GĠRĠġ
Genel dilde ―eğitmek iĢi‖ olarak tanımlanan eğitim sözcüğü (TDK, 1977:82) Eğitim
Terimleri Sözlüğü‘nde daha geniĢ bir çerçevede ele alınmakta ve bir yönüyle de ―Belli bir
konuda bir bilgi ya da bilim dalında yetiĢtirme ve geliĢtirme‖ olarak açıklanmaktadır
(TDK, 1981:57).
―Aile, din ve kitle iletiĢim araçları gibi toplumsal kurumların ve toplum içinde olmanın
insana kazandırdığı çeĢitli yaĢantıların ürünü olarak bir eğitimden söz edilebilirse de,
hemen hemen her toplumda planlı eğitim okulun görevidir.‖ (Bloom, 1989:9). Bu düĢünce
doğrultusunda müzik alanının ilgilileri için konu müzik eğitimi ve mesleki müzik
eğitiminin planlı olarak verildiği müzik okullarıdır.
Birey ile onun yaĢadığı sosyal çevresi arasında oluĢan bir süreç içinde; her toplum,
kendisini oluĢturan bireylerin belli davranıĢ gruplarını kazanabilecek Ģekilde
eğitilmelerini ister, kazanılması istenilen özellikleri belirler ve bunlar bireylere
kazandırılmaya çalıĢılır (Çilenti, 1988:13). Bu amaçla o eğitim alanının planlanması
yapılır ve bir ―eğitim programı‖ olarak yol haritası belirlenir. Pek çok teknik ayrıntının
yanında, bunun somut görüntüsü eldeki ders programıdır. Buna göre bir eğitim terimi
olarak program ―Belli bir çalıĢmanın amacını, bölümlerini, yöntemini ve süresini gösteren
plan‖ olarak verilmiĢtir (Eğitim Terimleri Sözlüğü 1981:129). Orada, bireye
kazandırılması planlanan davranıĢ gruplarının kazandırılmasına yönelik eğitim
etkinliklerinin neler olduğu gösterilmektedir. Eğitim sürecinin sonunda da, bu eğitim
etkinliklerinin bileĢkesi olarak, istenilen davranıĢ gruplarının kazandırıldığı düĢünülen
birey bir toplumsal varlık olarak yerini alır.
Müzik Eğitimi alanı için de, tarihsel süreç boyunca bu geliĢmelerin yaĢandığı, Musiki
Muallim Mektebinin (1924) kuruluĢundan bu yana gereksinim duyuldukça ve gerekli
görüldükçe program çalıĢmaları yapıldığı, müzik öğretmeni modelinin nasıl olması
gerektiği konularının tekrar tartıĢılarak yön verildiği söylenebilir.
Burada, program hazırlanma anlayıĢının üç ana eksen üzerinde yer aldığı ve ona göre üç
evrede biçimlenip uygulamaya konduğu görülmektedir (Bozkaya, 2004:1).
1. Birinci Evre / Musiki Muallim Mektebi Dönemi (1924-1936): Musiki Muallim
Mektebi için 1925 ve 1931 yıllarında iki yönetmelik düzenlenmiĢtir ve Musiki Muallim
Mektebi Talimatnamesi adını taĢımaktadır. Bu talimatnamelerde okulun kuruluĢ amacı,
yönetim biçimi ve görevliler, okula alınacak öğrencilerin kayıt-kabul koĢulları ve öğrenim
süreleri ile eğitimi verilecek derslerin adları bir bütünlük içinde verilmektedir (Uçan,
1982:117). Bu yönü ile Musiki Muallim Mektebi Talimatnamesi hem bir idari yönetmelik
hem de bir öğretim programı niteliğini yapısında bulundurmaktadır.
2. Ġkinci Evre / Eğitim Enstitüleri Dönemi (1937-1982): Gazi Orta Öğretmen Okulu
ve Terbiye Enstitüsü Müzik ġubesi ile baĢlayan (1937) dönemdir ve sonradan bu
kurumlara Ġstanbul/Atatürk Eğitim Enstitüsü (1969), Ġzmir/Buca Eğitim Enstitüsü (1973)
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ve Nazilli Eğitim Enstitüsü (1977) Müzik Bölümleri katılmıĢlardır. Nazilli Eğitim
Enstitüsünün 1979 yılında tümüyle kapandığı bilinmektedir. Bursa Yüksek Öğretmen
Okulu Müzik Bölümünün bu evrenin son örneği olduğu söylenebilir (1981). Kırk yılı
aĢkın bir zaman dilimini kapsayan bu evrede 1937-1938, 1944-1945, 1969-1970 ve 19781979 eğitim-öğretim yıllarında yeni program çalıĢmaları yapılarak uygulamaya
konulmuĢtur (Uçan, 1982:158,173,187,194). Bunlardan, son programın Gazi Yüksek
Öğretmen Okulu Müzik Bölümü Programı olduğu ve bu dönemin sonunda müzik
öğretmeni yetiĢtirmede Yüksek Öğretmen Okulu yapılandırılmasının da yer aldığı ve dört
yıl süreli eğitime geçildiği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu dönemde yapılan program
değiĢiklikleri kimi zaman olağan düzeltmeler ama çoğunlukla belli bir anlayıĢın ve
felsefenin yansıtıldığı teknik değiĢiklikler olarak yorumlanabilir.
3. Üçüncü Evre / Eğitim Fakülteleri Dönemi (1982-2010): Bu dönemi, programlar
açısından kendi içinde gösterdiği farklı geliĢmeler nedeniyle iki alt baĢlık altında
değerlendirmek uygun olacaktır.
3.1. Üniversite Ortamında Ġlk Uygulamalar (1982-1998): Tüm yüksek öğretim
kurumlarının üniversite çatısı altında toplanmasıyla baĢlayan bu yeni dönem ile birlikte
müzik öğretmenliği eğitiminin lisans düzeyinde verilmeye baĢlandığı görülmektedir. Bu
dönemde 2547 sayılı yasa çerçevesinde, YÖK‘ün belirlediği öğretmenlik meslek dersleri
ile ilgili çerçeve program kapsamında; programın Bölümler tarafından her yıl yeniden
gözden geçirilip geliĢtirilen ve Üniversite Senatosunun kararından sonra uygulamaya
konulan bir model biçimine dönüĢtüğü görülmektedir.
Yeni ortamda, yeni anlayıĢ ile program geliĢtirip uygulama durumunun önemli bir
geliĢme olduğu söylenebilirse de; bu defa, 1982 yılında sayıları 4 iken, 1996 yılında
sayıları 13‘e ulaĢan Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde programlar açısından
çatallaĢmalar ve farklılıklar olduğu; bu farklılıkların Milli Eğitim Bakanlığının istediği
müzik öğretmeni modeli ile tam örtüĢmediği tartıĢmaları baĢladı. Toplumsal yapıda
görülen türlü sosyo-kültürel ve ekonomik nedenler yüzünden sosyal statüsü de hızla
törpülenen öğretmenlik mesleği için yeni arayıĢlar ortaya çıkmıĢ ve 1994-1998 yılları
arasında uygulamaya konulan YÖK/Dünya Bankası Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi
Projesi kapsamında getirilen değiĢiklikler ile tüm programlar gözden geçirilerek yeniden
düzenlenmiĢ ve ortak zorunlu program uygulamasına gidilmiĢtir.
Ancak uygulanmaya baĢlandığı tarihten (1998) bu yana program değiĢikliğinin yanında
en çok tartıĢılan konu Müzik Eğitimi Bölümlerinin Anabilim Dallarına dönüĢtürülerek
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü altında yer almaları olmuĢtur. Bu uygulama bugün de
tartıĢma konusudur ve değiĢmediği sürece daha uzun yıllar tartıĢılmaya devam edeceği
anlaĢılmaktadır.
3.2. Ortak Zorunlu Programlar: YÖK‘ün 1998 yılında baĢlattığı Eğitim
Fakültelerinde ortak zorunlu program uygulaması kapsamında günümüze değin iki aĢama
gerçekleĢmiĢ bulunmaktadır.
3.2.1. Birinci Program (1998): YÖK/Dünya Bankası Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi
Projesi kapsamında yer alan program çalıĢmaları içinde eski programlarda; içerik, ders
sayıları ve kredilerde belirli standartların olmadığı; programda yer alan derslerin içeriği
ile ilgili okul düzeyindeki öğretim alanının içeriği arasında tutarsızlıklar olduğu; dersler
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arasında aĢamalı ve birbirini tamamlayıcı mantıksal bir iliĢki kurulamadığı; alan
derslerinin öğretmen adayını konu alanının bir dalında uzmanlığa yönelttiği; programda
açılan derslerin öğretim elemanlarının yönelimleri ve tercihlerine göre yer aldığı;
öğretmenlik formasyonuna iliĢkin derslerin teorik ağırlıklı olup öğretmenliğin gerektirdiği
uygulamaya dönük bilgi, beceri ve bakıĢ açısı kazandırmaktan uzak olduğu; zorunlu
derslerin yükünün gereğinden fazla ve bireysel ilgilerin geliĢtirilmesine yönelik seçimlik
derslere zaman ayrılmadığı ve sonuçta programın bütünü ile okullarda yapılan uygulama
arasında tutarsızlıklar olduğu gerekçeleri ile önemli ve köklü değiĢiklikler yapılmıĢtır.
1998 Yılında uygulanmasına baĢlanan yeni program ile ilgili değerlendirmeler, baĢta
―zorunlu program‖ anlayıĢı olmak üzere bilimsel toplantılarda ele alınarak tartıĢmaya
açılmıĢ, günümüzde bile hâlâ 1998 programının hangi koĢullarda ve ortamda, ne tür bir
çalıĢma ile ve kimler tarafından hazırlandığı konusu açıklığa kavuĢturulamamıĢtır.
3.2.2. Ġkinci Program (2006): YÖK/Dünya Bankası Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi
Projesi kapsamında uygulanmasına baĢlanan Müzik Öğretmenliği alanı ortak zorunlu
programı üzerinde yapılan yoğun olumsuz eleĢtirilerin yanında; Eğitim Fakültelerinin tüm
birimlerinde uygulanan programlar, yaklaĢık iki dönemlik (4+4) bir uygulamadan sonra,
yeniden gözden geçirmek, eksikleri gidermek ve yanlıĢları düzeltmek, öğretmen
yeterliklerini de gözeterek öğretmen eğitimine yeniden yön vermek üzere 2006 yılında
yeni hazırlanan programın uygulamasına baĢlanmıĢtır.
Bu uygulama öncesinde öğretmen yeterliklerine iliĢkin anketler yapıldığı, kimi alanların
temsilcileri ile toplantılar yapılarak yeni-ortak program hazırlanmaya çalıĢıldığı
bilinmektedir. Ancak Müzik Eğitimi alanı için böyle bir toplantı yapılmadığı gibi,
uygulamanın baĢlangıcına kısa bir süre kala bir üniversitemizin Müzik Eğitimi Anabilim
Dalı bu programı hazırlamakla sözlü olarak görevlendirilmiĢ, kısa sürede hazırlanarak
2006-2007 eğitim-öğretim yılı baĢlangıcına yetiĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır.
MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (2006)
Eğitim programları, değiĢen toplumun ihtiyaçlarına göre yeniden gözden geçirilerek
geliĢtirilir ve düzenlenerek uygulanır. Ancak bunun için, program değiĢikliği ihtiyacının
ortaya çıkması; bunun, araĢtırmalar yoluyla belirlenmesi, ilgili kurumların görüĢ ve
önerilerinin alınarak değerlendirilmesi yapıldıktan sonra program değiĢikliğine gidilmesi
yolu izlenmelidir. 2006 programının hazırlanmasında bu aĢamaların tümünün
gerçekleĢtirilip gerçekleĢtirilmediği konusu tartıĢmalıdır. Nitekim Eğitim Fakültelerinin
diğer bölümleriyle ilgili program çalıĢmaları yapılırken, Güzel Sanatlar alanına yönelik
bir etkinlik görülmemiĢ; sonunda bir üniversitemizin ilgilileri sözlü olarak
görevlendirilmiĢ, diğer üniversitelerden de görüĢ alarak kısa sürede program hazırlamaları
istenmiĢtir. Bu durumda, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında uygulanmasına baĢlanan
Müzik Öğretmenliği Lisans Programı, ortak zorunlu program olarak uygulanmasına
karĢın, tüm Anabilim Dallarımızın ortak görüĢünü taĢımamakta, bir Anabilim Dalımızın
çalıĢması olarak ortada durmaktadır.
Bu yönüyle denilebilir ki; bu program o Anabilim Dalımızın ihtiyaçlarına göre
düzenlenmiĢ, onlara özgü bir programdır. Bu, üzerinde önemle durulması gereken bir
konudur.
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2006 Programının Olumlu ve Olumsuz Yönleri
Olumlu Yönleri:
Müzik Öğretmenliği Lisans Programı bir üniversitemizin ilgili birimi tarafından
Akademik Kurul çalıĢması yapılarak hazırlanmıĢtır. Bir komisyon çalıĢması yerine,
Akademik Kurul tarafından hazırlanmıĢ olması güçlü yanı olarak gösterilebilir ancak bu
özelliği yine de programın o kuruma özgü niteliğini değiĢtirmemektedir.
Müzik Tarihi dersine yönelik olarak Genel Müzik Tarihi ve Türk Müzik Tarihi
derslerinin konması ayrıntıyı gözeten yararlı bir önermedir.
Geleneksel halk ve sanat müziklerimizin bir yarıyıl kuramsal, izleyen yarıyılda
uygulamalı verilmesi uygundur. Böylece, yerinde olmayan pek çok eleĢtiri de karĢılanmıĢ
olmaktadır.
Ġlk kez programda yer alan Felsefe dersinin öğrencilerde düĢünce gücü ve derinliği
açısından yararlı etkileri olacağına inanılmaktadır.
Üniversite mezunu herkesin belirlenmiĢ bir konuyla ilgili olarak, bilimsel yöntem ile
araĢtırma yapması, verileri gruplandırıp yorumlayarak sonuç çıkarması, önerilerde
bulunması ve bunu raporlaĢtırmayı öğrenmesi kazanılması gereken en temel
davranıĢlardan biridir. Bu yönü ile, üniversite öğrencisinin araĢtırmacı ve soruĢturmacı
kimliğini de geliĢtirmesi düĢünülen Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri dersinin programda
yer alması çok önemli görülmektedir.
Eğitim Müziği Dağarı dersi Müzik Öğretmeni adayı için öncelikli dersler arasında
olmalıdır. Daha 1944 yılında yapılan program değiĢikliği sırasında ―Orta Okul Ders
Kitapları Üzerinde ÇalıĢmalar‖ baĢlığı ile programa alınan, sonraki yıllarda geri düzeyde
kalan bu dersin yeniden programda yer almasının, Müzik Öğretmeni adayının mesleki
kiĢiliğine olumlu katkı sağlayacağına inanılmaktadır.
Çalgı Bakım Onarım Bilgisi dersinin serüveni de değiĢiklik göstermiĢtir. Müzik
Öğretmeni için gerekli ve yararlıdır.
Bu programın en dikkate değer dersi ―Topluma Hizmet Uygulamaları‖ dersidir.
YaĢama dönük, yaĢamın içinden seçilip alınmıĢ bir ders görüntüsü vermektedir. Doğru
planlanıp gerçekleĢtirildiğinde sosyal yönü güçlü, projelerde sorumluluk almaya ve
paylaĢmaya yatkın öğretmen adayları yetiĢtirileceği, öğretmenlik mesleğinin doğasına da
çok uygun bir ders olarak görüldüğü söylenebilir.
Okul Öncesi Müzik Eğitimi ile Özel Eğitime yönelik derslerin programa girmesi de
olumlu bir geliĢmedir. Sonuçta Müzik Öğretmenliğinde bu dallara yönelik olarak
uzmanlaĢma sağlanması gerektiği de ortadadır. Özellikle Okul Öncesi Eğitimine verilen
önem ve uygulamalar bu alana yönelik olarak duyarlı olmayı gerektirmektedir.
Programda yer alan üzerine yıldız iĢareti konmuĢ dersler ile, bir açıdan alan seçimlik
dersleri uygulaması getirildiği söylenebilir. Ancak eski programlarda yer alan seçimlik
ders kavramını tam karĢılamadığı düĢünülmektedir.
Olumsuz Yönleri:
Müzik Öğretmenliği Lisans Programı (2006), ilgili kurumların görüĢleri alınmadan
kısa bir zaman dilimi içinde acele ile hazırlanmıĢtır. Diğer alanlarda değiĢik tarihlerde
toplantılar yapılıp görüĢ alınarak program oluĢturmasına karĢın, bu program sözlü
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görevlendirmeyle bir kurum tarafından kısa sürede hazırlanmıĢtır; dolayısıyla tüm ilgili
kurumların ortak görüĢünü yansıtmamaktadır.
Bu bağlı olarak da programın geneline bakıldığında; bu programı hazırlayan kurumun
öğretim üyesi kadrosuna ve oradan doğan ders çeĢitliliği ihtiyacına göre hazırlandığı
izlenimini vermektedir. Örneğin Müziksel ĠĢitme Okuma Yazma dersi, hazırlayan
kurumun öğretim üyesi varlığı göz önünde bulundurularak toplam 20 saat
(4+4+4+4+2+2) ve 3 yıl boyunca programda yer almaktadır.
Programın hazırlanıĢı ve duyuruluĢu sırasında kimi kararsızlıklar yaĢandığı da
anlaĢılmaktadır. Örneğin YÖK‘ün internet sayfasında yayımlanan ilk program
Teorik:124, Uygulama:84, Kredi:165 ve Toplam:208 saat iken; onun yerini alan Ģimdiki
program Teorik:125, Uygulama:76, Kredi:163 ve Toplam:201 saat olarak duyurulmuĢtur.
Programda yer verilen dersler açısından da benzer kararsızlıklar yaĢandığı
görülmektedir. Örneğin Felsefe dersi önce Felsefeye GiriĢ olarak verilmiĢ; Türk Eğitim
Tarihi dersi 8. yarıyılda iken 4. yarıyıla alınmıĢ; Çalgı Bakım Onarım Bilgisi dersi 5. ve 6.
yarıyıllarda iki yarıyıl verilmekte iken 1 yarıyıla indirilmiĢ (6.); 8. yarıyılda yer alan
Müzik Toplulukları Eğitimi ve Yönetimi dersi kaldırılmıĢ; benzer biçimde 8. yarıyılda yer
alan Proje-Tez dersi kaldırılmıĢ; önceden yok iken 8. yarıyıla Özel Eğitim dersi konmuĢ;
8. yarıyıldaki Orkestra/Oda Müziği IV dersinin adı Orkestra/Oda Müziği ve Yönetimi
olarak değiĢtirilmiĢ; Rehberlik ile Ölçme ve Değerlendirme derslerinin karĢılıklı olarak
yarıyılları değiĢtirilmiĢ (4.-7.); Estetik dersi 6. yarıyılda yer almaktayken kaldırılmıĢ; Türk
Müzik Tarihi dersi 4. yarıyıldan 3. yarıyıla alınmıĢ; Genel Müzik Tarihi dersi 2. ve 3.
yarıyıllarda iki dönem olarak yer almaktayken bir yarıyıla indirilmiĢtir (2.).
Bu değiĢiklikler bile program ile ilgili olarak kesin yargıların oluĢmadığını, aceleye
getirildiğini, son anda kimi düzenlemelere gidildiğini açıkça göstermektedir.
Uygulanmakta olan Müzik Öğretmenliği Lisans Programı 163 kredilik bir eğitimi
öngörmektedir. Teorik:125, Uygulama:76 Toplam:201 saatlik eğitimi ifade etmektedir ve
bu durumu ile Eğitim Fakültesinin tüm programları içinde en yüksek kredi tutarını
sergilemektedir.
Tablo 1 Programların Görüntüsü
Program
Almanca Öğr.
Bed. Eğt. ve Spor Öğr.
Bilg.ve Öğr.Tek. Öğr.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr.
Fen Bilgisi Öğr.
Fransızca Öğr.
Ġngilizce Öğr.
Matematik Öğr.
Müzik Öğr.
Okul Öncesi Öğr.
Rehberlik ve Psk. Dan.
Resim-ĠĢ Öğr.
Sınıf Öğr.
Sosyal Bilgiler Öğr.
Türkçe Öğr.
Zihinsel Engelliler Öğr.

Teorik
142
125
113
137
132
145
143
130
125
127
146
116
134
142
128
137

Uygulama
28
66
58
30
42
24
32
32
76
48
34
76
44
28
34
22

Kredi
156
158
142
152
153
157
159
146
163
151
162
154
156
156
145
148

Saat
170
191
171
167
174
169
175
162
201
175
180
192
178
170
162
159
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Görüleceği üzere verilen 16 program içinde kredi ve saat olarak en yüklüsü Müzik
Öğretmenliği Lisans Programıdır. Her yarıyılda hangi derslerin yer alacağı ve teorik,
uygulama kredi saatleri belirlenirken hangi ölçütlerin göz önünde bulundurulduğu ve bu
kadar yoğun bir program ile öğretmen adaylarının nasıl yönlendirilebileceği
anlaĢılamamaktadır. ġu düĢünülebilir: Program bir Akademik Kurul çalıĢması ile
oluĢturulduğuna göre; çalıĢma sırasında öğretim üyelerinin kendi alanları ile ilgili
derslerin programda yer alması için ısrarcı oldukları varsayılabilir. Ancak, bu durumun
Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi kapsamında yapılan program değiĢikliği
sırasında (1998), program değiĢikliğine gerekçe gösterilen baĢlıca nedenlerden biri olarak
ele alındığı gözden uzak tutulmamalıdır.
Diğer programlardan mezun olanlar da öğretmen olduklarına ve baĢvuruları kabul
edildiğine göre, Milli Eğitim Bakanlığı neden 20‘yi aĢkın kredi farkı ile mezun olanlar
için bir ölçü getirmemektedir? Ya da biz Eğitim Fakülteleri olarak neden bu kadar kredi
farkı ile öğretmen yetiĢtiriyoruz?
Ayrıca üniversite öğrencisi, tüm hafta boyunca sadece derse girip çıkan bir varlık mıdır?
O, kültürel ortam içinde etkileyerek ve etkilenerek bir yetiĢkin insan kimliğini nasıl
geliĢtirecektir? Sinemaya, tiyatroya, resim sergisine, konsere, operaya, bilimsel
toplantılara, kütüphanelere ne zaman gidebilecektir? Gezilere ne zaman katılacak, güzel
yurdumuzun zenginliklerini ne zaman görüp tanıyacak ve bunları kiĢiliğine
yerleĢtirebilecektir?
Bu yoğun program içinde müzik öğretmeni adayı, bireysel çalgısını piyanoyu, okul
çalgısını, geleneksel çalgısını ne zaman çalıĢacaktır? Bireysel söyleme parçası ile solfej
parçalarını ne zaman gözden geçirecektir? Kuram derslerini ne zaman çalıĢacak, verilen
ödevleri ne zaman yapıp yetiĢtirecektir? Program hazırlanırken bu öğrencilerin müzik
programı öğrencisi oldukları, her gün çalgılarını düzenli çalıĢmaları gerektiği neden
düĢünülmemiĢtir? Hani 4. yıl mesleğe hazırlık yılıydı? Adaylar Okul Deneyimi ve
Öğretmenlik Uygulaması dersleri ile, uygulama yaparak 4. yılda olabildiğince gerçek
ortamlarda bulunacaklardı? 7. yarıyılda haftada 30 saat, 8. yarıyılda haftada 25 saat ders
ile bu nasıl gerçekleĢtirilebilecektir?
Tablo 2‘de programlarda yer alan derslerin yarıyıllara göre sayısal dağılımı
gösterilmektedir. Burada yine, yarıyıllarda yer alan ders sayıları açısından Müzik
Öğretmenliği Lisans Programı en yoğun program olarak görülmektedir. Buna göre 8.
yarıyıl dıĢında her yarıyılda 11 ders yer almaktadır. Sadece 8. yarıyılda 9 ders ile
yetinilmiĢtir. Özellikle 4. yıl ve son yarıyıldaki dağılım düĢündürücüdür. Kimi
programlarda derslerin sayısı 5‘e, dahası 3‘e kadar düĢmekteyken Müzik Programı son
yarıyılda 11‘den çok uzaklaĢmayarak 9‘da kalmaktadır.
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Tablo 2 Programlarda Yer Alan Ders Sayıları
Program
Almanca Öğr.
Bed. Eğt. ve Spor Öğr.
Bilg.ve Öğr.Tek. Öğr.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr.
Fen Bilgisi Öğr.
Fransızca Öğr.
Ġngilizce Öğr.
Matematik Öğr.
Müzik Öğr.
Okul Öncesi Öğr.
Rehberlik ve Psk. Dan.
Resim-ĠĢ Öğr.
Sınıf Öğr.
Sosyal Bilgiler Öğr.
Türkçe Öğr.
Zihinsel Engelliler Öğr.

1
8
9
6
7
8
8
8
6
11
8
9
7
8
9
9
7

2
9
9
6
8
8
8
8
7
11
7
9
7
9
8
8
8

3
6
7
7
8
8
8
7
6
11
7
7
7
10
9
8
7

YARIYIL
4
5
6
7
8
8
7
8
8
6
7
6
8
8
9
7
8
8
8
6
6
7
7
7
5
7
7
11 11 11
7
8
8
7
6
7
7
6
7
10 7
7
9 10 9
8
7
7
8
7
8

7
6
7
7
7
7
6
6
7
11
6
7
6
8
7
6
3

8
5
7
5
6
6
6
6
5
9
6
6
5
7
6
6
3

Tablo 3 1998 ve 2006 Müzik Programlarının KarĢılaĢtırmalı Görüntüsü
PROGRAM

1998

T
U
K
S

1
19
2
20
21

2
17
6
20
23

3
15
6
18
21

YARIYIL
4
5
16
18
4
6
18
21
20
24

6
14
8
18
22

7
11
10
16
21

8
10
12
16
22

2006

T
U
K
S

19
4
21
23

17
6
20
23

18
8
22
26

16
10
21
26

14
10
19
24

14
16
22
30

11
14
18
25

T: Teorik,

U: Uygulama,

16
8
20
24

TOPLAM
120
54
147
174
125
76
163
201

K:Kredi, S:Saat

Tablo 3‘de YÖK tarafından ortak zorunlu program uygulaması kapsamında yer alan 1998
ve 2006 programları yarıyıllara göre Teorik, Uygulama, Kredi ve Saat açısından
karĢılaĢtırmalı değerlendirilmektedir. Verilere göre 1998 programı bir müzik öğrencisinin
toplu derslerden arta kalan zamanlarda oturup çalgısını çalıĢabilmesi için daha uygun,
2006 programı ise hiç uygun değildir. Üstelik çalgı çeĢitliliği de artmıĢ bulunmaktadır. Bu
görüntü bize, öğrencinin 2006 programı ile 26 saat daha fazla eğitim alarak 1 yarıyıl fazla
okuduğu izlenimini vermektedir.
ġu bilgiyi de gözden kaçırmamak gerekir. Sonraki yıllarda hazırlanan programlarda yer
almamasına karĢın; 1941 programında ―ayrıca her öğrencinin program dıĢında, haftada en
aĢağı 20 saat enstruman, Ģan ve teori çalıĢacağı‖, 1944 programında ise ―haftada en aĢağı
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24 saat enstruman, Ģan ve teori çalıĢacağı‖ bilgisi yer almaktadır. Bugün bu durum
tamamen öğrencinin sorumluluğuna bırakılmıĢ olmakla birlikte, programda uygun
boĢluklar yaratarak öğrenciye bu fırsatın verilmesi iyi bir müzik programının özellikleri
arasında yer almalı diye düĢünülmelidir.
Bölüm dıĢı ortak derslerin programa yansımasının getirdiği zorluklar da göz önüne
alındığında, öğrencinin çalgısını/çalgılarını çalıĢacağı zaman neredeyse yok gibidir.
AĢağıdaki karĢılaĢtırma bu görüntüyü daha açık sergilemektedir.
Tablo 4 1998 ve 2006 Programlarında Yarıyıllara Göre Ders Sayıları
PROGRAM
1998

1
9

2
9

3
7

YARIYIL
4
5
8
10

6
8

7
7

8
6

2006

11

11

11

11

11

11

9

11

Tablo 4‘de 1998 ve 2006 programları yarıyıllarda yer alan ders sayıları açısından
karĢılaĢtırılmıĢtır. Görüleceği üzere 2006 programı her yarıyıldaki yoğun ders yüküyle
öndedir. Bu durum, öğrencilerin performansını olumsuz etkilemekte, yoğun bir tempo
içinde öğrenci kendisini unutup yorgun ve dağınık biçimde ders öğretim elemanlarının
istediklerini yerine getirmeye çalıĢmaktadırlar. Bunun da kolay baĢarılabilecek bir durum
olmadığı açıkça ortadadır.
Öğrenci GörüĢleri
Programdaki bu aĢırı ders yükü öğrencilerin yoğun Ģikâyetlerine neden olmaktadır.
Çalgılarını yeterince çalıĢamadıklarını, sağlıklarının bozulduğunu ve moral açıdan zor
durumda olduklarını, okul yıllarının uzadığını ve bundan rahatsızlık duyduklarını ifade
etmektedirler. KPSS düĢüncesi de onları baĢka açıdan baskı altında tutmaktadır.
Öğrenci görüĢlerini almak için 4. yıl öğrencileri 7. yarıyılda aldıkları Bilimsel AraĢtırma
Teknikleri dersi kapsamında, öğrendiklerini de pekiĢtirmek amacıyla bir anket çalıĢması
yapmıĢlardır. Anket, Enis Anayurdu tarafından bu program ile eğitim görmekte olan 35
son sınıf öğrencisine uygulanmıĢtır. Ankette yer alan kimi sorulara verilen yanıtlar
aĢağıda gösterilmiĢtir:
35 öğrencinin 21‘i bu programdan haberi olmadığını ve olsaydı asla tercih etmeyeceğini
(%60), 25‘i Bireysel Çalgı ve Piyano derslerine yeterince ilgi gösteremediğini (%71),
29‘u çalıĢmaya ayırdıkları zamanı verimli kullanamadıklarını (% 82), 33‘ü derslerin
yoğunluğu nedeniyle çalıĢmaya zaman ayıramadıklarını (%94), 33‘ü programdaki ders
sayısının çok fazla olduğunu (%94), 32‘si sosyal aktivite ve gruplara yeterince
katılamadıklarını (%91), 20‘si hocaları ile sorun yaĢadıklarını (%57), ancak 30‘u
hocalarının bu yoğunluktan kaynaklanan sorunlarda kendilerine hoĢgörülü davrandıklarını
(%85), 21‘i Anabilim Dalı dıĢından gelen hocalarının hiçbir zaman anlayıĢ
göstermediklerini (%60), 32‘si programda yer alan kimi derslerin gereksiz olduğunu
(%91), 25‘i programdaki yoğunluğun aile ve sosyal çevre iliĢkilerini olumsuz etkilediğini
(%71), 22‘si bu program ile eğitilmekten mutlu olmadıklarını (%62), 27‘si programın
üniversitelerde farklı biçimde uygulandığını (%77) ancak aynı diplomayı aldıklarını ifade
etmiĢlerdir.
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
Sonuç olarak, uygulanmakta olan Müzik Öğretmenliği Lisans Programının (2006),
değiĢik yönlerden ele alındığında, uygulanmasında sorunlar ile karĢılaĢıldığı
anlaĢılmaktadır. Bu sorunların çözümü ile ilgili olarak genelden özele doğru aĢağıda
verilen öneriler getirilmiĢtir.
Müzik Eğitimi Anabilim Dalları 1998 yılı öncesinde olduğu gibi yeniden Bölüm
düzeyinde örgütlenmelidir. Resim-ĠĢ ile birleĢtirilmesinin hiçbir sağlıklı açıklaması
bulunmamaktadır. Sanat alanı olmaktan öte baĢka ortak özellikleri de bulunmamaktadır.
Biri zaman sanatı, diğeri mekân sanatıdır. Kullandıkları ortam ve araçlar farklıdır. Bu
nedenle bir bölüm altında toplanmaları için bir neden bulunmamaktadır. Üstelik Müzik
Öğretmenliğinin Musiki Muallim Mektebi geleneğinden gelen bağımsız bir birim olma
özelliği de bulunmaktadır.
Müzik Eğitimi Bölümü oluĢturulduktan sonra, akademik açıdan daha hızlı geliĢme
göstereceği, Okul Öncesi, Ġlköğretim gibi Anabilim Dallarına ayrılarak uzmanlaĢmanın
daha nitelikli olacağı söylenebilir.
Müzik Öğretmenliği Lisans Programı, 4 yıl uygulanıp mezun da verdiğine göre, hiç
zaman yitirilmeden ele alınıp yeniden değerlendirilmelidir. Bunun için YÖK tarafından
yapılacak görevlendirme ile kurul çalıĢması gerçekleĢtirilmeli, Anabilim Dallarımızın
ortak önerileri ile nitelikleri belirlenmiĢ bir müzik öğretmeni modelini yetiĢtirecek
program hazırlanmalıdır.
Programın hazırlanıĢında kredilerin 120-140 arasında olmasına özellikle dikkat
edilmelidir. Bu rakam, YÖK/Dünya Bankası iĢ birliği ile gerçekleĢtirilen (1994-1998)
Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi kapsamında yer alan program çalıĢmalarında
yabancı uzmanların da önerdiği bir kredi tutarıdır.
Programda ders sayıları da dikkate alınmalı, müzik öğrencisinin çalgı çalıĢması için
uygun zaman bırakılmalıdır.
Derslerin yarıyıllara göre dağılımı dikkatle ele alınmalıdır. Örneğin bir yarıyılda 4
saat olarak verilmekte olan Bilgisayar dersinin bir yarıyıl daha 4 saat olarak verilmesi çok
anlamlı görülmemektedir. Artık bilgisayar çocukların ve gençlerin erken yaĢlarda
kullanma becerileri kazandıkları bir alet durumundadır.
Ders adları yeniden gözden geçirilmeli ve uygun krediler ile değerlendirilmelidir.
Örneğin Armoni-Kontrpuan-EĢlik dersi 3 bölmeli bir ders ve haftada 2 saat olarak 4
yarıyılda toplam 8 saat ile verilmeye çalıĢılmaktadır. Bunun yüzeysel kalacağı, 3
aĢamasının da gereği gibi verilemeyeceği bilinmektedir.
Kimi derslerin kredileri ve yarıyılları yeniden düzenlenmelidir. Örneğin Müziksel
ĠĢitme Okuma Yazma dersinin 16 kredi 20 saat ile 3 yıl boyunca verilmesi uygun
görülmemektedir. Çünkü öğrenciler ağırlıklı olarak Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor
Liselerinden (AGSSL) gelmektedirler. Tüm AGSSL‘lilerin aynı düzey ve verimlilikte
olmadıkları biliniyorsa da, kimi eksiklerinin lisans eğitimi sırasında giderilebileceği de
düĢünülmelidir. Yine Okul Çalgıları dersi 3 değil 2 yarıyıl olarak verilmelidir.
Piyano dersinin 4. yılda bu içerik ile sürdürülmesi gerekli değildir. Orkestra/Oda
Müziği dersinde olduğu gibi 4. yılda Bireysel Çalgı/Piyano seçeneği verilmelidir.
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Öğrenciler 4. yılda daha baĢarılı ve istekli oldukları çalgıya yönlendirilmelidirler. 4 yıl
boyunca iki güçlü çalgı dersi ile baĢa çıkabilmek büyük zorluk olarak görülmektedir.
Seçimlik ders uygulaması çağdaĢ program anlayıĢının önemli bir özelliğidir. Yıldızlı
ders görüntüsü ile bir bakıma buna yakın bir uygulama getirilmiĢ gibi görülmektedir.
Ancak seçimlik dersin özgürlük alanı çok daha geniĢtir. Orada verilecek daha çok
sayıdaki tercihler ile öğrenci için önemli bir fırsat yaratılmıĢ olacaktır.
Dördüncü yıl yine bir ―mesleğe hazırlık‖ dönemi olarak düĢünülmeli, derslerin sayısı
ve kredi yükleri daha düĢük tutularak Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması
etkinliklerine uygun zaman ayrılmalıdır.
KAYNAKLAR
Bloom, S. Benjamin. İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, Çev. DurmuĢ Ali Özçelik,
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ġstanbul, 1998.
Bozkaya, Ġ. Yürürlükteki Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Değerlendirilmesi,
Musiki Muallim Mektebinin KuruluĢunun 80. Yılı Etkinlikleri, Gazi Üniversitesi, 1-3
Kasım 2004.
Çilenti, K. Eğitim Teknolojisi ve Öğretim, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1988
Eğitim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1981.
Resimli Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1977.
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TÜRK MÜZĠĞĠ ĠÇĠN YENĠ BĠR NOTA YAZIM SĠSTEMĠ ÖNERĠSĠ
Ġsmail Hakkı YALAZ
Müzik, en yalın anlatımla, canlı üzerinde etki oluĢturan ses motifleridir. Bu etkili ses
gruplarının bir araya getirilmesi iĢi: Yetenek, eğitim, birikim, esin, yaratıcılık, bilinç,
sağduyu, özgüven gerektirir. Bütün bunlara ilave, sonu hiç gelmeyen bir emek ve uğraĢı;
tükenmeyecek bir sabır ve heves de iĢin cabasıdır.
Aramızda pek az kiĢi bu baĢarımı sergileyebilmektedir: Onlar sanatçılardır.
Öneri, baĢta, toplumun bu çok değerli bireyleri olmak üzere; müziği iĢ, meĢgale, mesele
edinen, ona gönül veren herkese bir hizmet sunabilme gayreti ve çabasıdır.
Türk müziğinin halledilmiĢ gibi görünen, ancak bir türlü rayına oturtulamayan iki sorunu
vardır:
1. Türk müziğinin sesleri nelerdir; nasıl elde edilmelidir;
2. Bu sesler ile yapılan müzik, içerdiği sanatsal değer ziyan edilmeden nasıl yazılıp
okunacak, nasıl kültür hazinemize kazandırılacaktır.
Birinci Ģıkta belirtilen konu pek çok kiĢi tarafından ele alınmakta ise de bir türlü bütün
müzik camiasını tatmin edici bir neticeye ulaĢılamamaktadır. Beklide bu nedenle ikinci
Ģık üzerinde ciddi bir çalıĢmaya bir türlü sıra gelmemekte; bunun yanı sıra ―ĠĢte ortada bir
nota yazım sistemi var; hem bir Ģekilde yabancılar da bununla müziğimiz hakkında bir
fikir edinebilmektedirler, Ģimdi bunun sırası mı!‖ diye düĢünülmektedir. Oysa hali hazırda
kullanılan nota yazım sistemi, batı müziği nota yazım sisteminin, bir ölçüde müziğimize
uyarlanmıĢ Ģeklidir; yeterli olmadığı hususunda pek çok eleĢtiri dile getirilmiĢtir. Türk
müziği ile uğraĢan kiĢiler, zaman zaman daha uygun bir yazılım sistemine gereksinim
olduğunu belirtmektedirler. Örneğin: Makam: Hicaz; Usul: 9/8 aksak diye belirttikten
sonra eserin içeriğini do re mi vb gibi seslerle ve kullanımı her zaman sıkıntı yaratan
özel diyez bemol iĢaretleri ile donatılmıĢ bir diziye indirgemek, makam algılamasını
zayıflatmakta, eser ile iletiĢimi zora sokmaktadır. Ayrıca yabancılar da, sanıldığı gibi bu
yazımdan müziğimiz hakkında yeterli bir fikir sahibi olamamakta; olan müzik
kültürümüze olmaktadır.
Konumuz bu sesleri yazıp okumak olması nedeniyle, seslerle ilgili bazı hususları, genel
hatları ile kısaca anımsamak yerinde olacaktır:
Müziğin iĢlevi etkisi, dinlenilen ortama, görsel uyarılara göre değiĢebilsede temel olarak
insanın iĢitme ve iĢittiğini algılama sistemine bağlıdır. ĠĢitilen ses frekans bandı yaklaĢık
20 c/s ile 20 000 c/s arasında yer almaktadır. Makam müziği genelde bu bandın daha dar
bir bölgesini kullanmaktadır. Buda yaklaĢık 150-2700 c/s arası bir bölümdür. Ancak bu
bölüm insanın ses algılamasının hassas ve randımanlı olduğu, ayrıca müziğimizde
kullanılan enstrümanların ve gene müziğimizde baĢat bir enstrüman olan insan sesinin
yapısına uygun olması gibi nedenlere belirlenmiĢtir. Gene bu bölüm içinde yaklaĢık iki
oktavlık bir ses bandı müziğimizin yapıtaĢları olan makamların çözümlenmesi için yeterli
olabilmektedir.
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Bu bant içinde, makamlarda kullanılmakta olan seslerin toplamı pratikte 60 civarındadır.
Her makam bu seslerden bir ana skala düzenlenerek kurulmuĢ gibi görünse de, aslında
makamlar üretilirken o makamı belirleyecek özgün seslere gereksinim duyulmuĢ ve sesler
bu nedenle çoğalmıĢtır.
Esasen makam müziği, seslerden ziyade, üçlü, dörtlü beĢli ses bloklarında, seslerin farklı
konumlarda sıralanması ile elde edilen değiĢik cinslerden, tertip olunarak düzenlenen ses
aralıklarını kullanmaktadır. Ayrıca makamlarda kullanılan seslerde, ve dolayısı ile ses
aralıklarında oktav özdeĢliği yoktur; yani bir makamın sesleri (skalası) pratikte yaklaĢık
iki oktavlık bir alana yayılmıĢ gibidir, sesler arasındaki göreceli aralıklar, insan naturasına
uygun olarak biri birileri ile, o makamın disiplini altında çalıĢmaktadırlar. Bazı
makamların skalaları benzeĢse de her makamın, skalasını kullanıĢ tarzı da belirgin Ģekilde
ayrıdır, kendine hastır.
Makam sistematiği kullandığı frekans bandı içindeki bütün manidar ses aralıklarını ve
onlardan terkip olunacak cinsleri kullanma eğilimindedir. Sistem moda takip eder gibi
(GeçmiĢte kullanılan bazı makamların daha az rağbet görmesi hatta unutulup yitmesi)
insanın fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve konjonktürel yaĢam tarzına; yaĢadığı çağa
uygun ses, dolayısı ile cinsleri değerlendirmekte, hali hazırda yoksa yenilerini yaratmakta
ve hedef kitle olarak genelde ―günün toplumunu‖ almaktadır. Her makamın skalasındaki
sesler ve dolayısı ile elde edilen aralıklar insanların müzikal naturasını tatmin etmek
durumundadır. Yeni makamların üretilmesi ile, yada bazı makamların terki ile bu 60
civarındaki ses sayısının da artıp veya eksilebileceği aĢikardır. Yani hiçbir surette seslerin
sabitlenmesinden söz edilemez ve bu seslerin tümünü kapsayabilen; aralarındaki bağı
tespit edebilen basit bir hesap Ģekli de yoktur. Bu haliyle makam müziği deneysel,
ampirik bir yapı arz etmektedir; her zaman daha iyiye daha iyiye yaklaĢırken kendini de
günceller tarzdadır. Pek çok parametreyi, iç dinamiği, özünde barındırmakta olduğu
besbelli ortadadır. Bu bağlamda makamlar birer anonim ürün görünümündedirler: Sanki
bir sanatkar öncül giriĢimlerle iĢe baĢlamıĢ daha sonra makama ülfet, rağbet arttıkça
zaman içinde diğer sanatkarlar tarafından deneye yanıla geliĢtirilip zenginleĢtirilmiĢ;
yaygınlaĢtırılmıĢtır; revaç bulmayanlar ise zaman içinde yitmiĢtir.
Ayrıca ses sistemleri doğal olarak açıktır. Makam müziğinde onu kapatmaya çalıĢmak
umarsız bir çabadan öteye gitmeyecek; hele hele üstüne bir de tampere uygulamaya
kalkıĢmak, makam müziğinin özgür yapısını temelden zedeleyecek bir yaklaĢım olacaktır.
Makam müziğindeki geçki olgusuda, o makamda kullanılan tüm ses aralıklarının aynı
aksta olmadığını hatta aynı kök frekanstan gelmediğini algılatır (dürter) tarzdadır. Belli
bir makamda bestelenmiĢ bir eseri göçürme denilen teknikle örneğin üç dört ses tiz bir
konuma aynı oranlardaki frekans aralıkları ile göçürsek bile eserin insanda yarattığı etki
farklı olabilecektir. Aynı etkiyi sağlayabilmek için kullanılan frekans bandını kaydırmakla
kalınmayıp ses aralıklarının da dolayısı ile sesleri de yeniden(!) düzenlemek
gerekebilecektir; çünkü insan algılaması böyledir, çünkü bu yapılmadığı takdirde insanlar
onu, sanki baĢka bir makam gibi algılayabilmektedirler.
Gözüken o ki makam müziği bu nedenle bir diyapazona bağlanmamıĢtır. Bidayetten
beride böyle bir yaklaĢım sergilenmemiĢtir. Diyapazon ve transpozisyon tekniğinden
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ziyade ―Ahenk‖ mekanizması tercih edilmiĢ; her ahenk için uygun ölçülerde enstrüman
üretilmiĢtir (Teknik olarak 12 adet ahenk olsa da ancak üçü dördü sıkça kullanılmaktadır).
Yukarıda saymaya çalıĢtığımız nedenlerden ötürü: Makam müziğinin sesleri; makamlarla
tarif edilmiĢ seslerdir diyebiliriz. Çok rağbet gören makamların sesleri, yerlerine zamanla
iyice oturmuĢ, makamlarına isim vermiĢ seslerdir. Ġnsan naturası onları benimsemiĢ
bağrına basmıĢ, geniĢ halk kitleleri tarafınca kabul görmüĢtür. Bazı makamlar ise
zihinlerde aynı çekimi yaratamayıp unutulmuĢ, dolayısı ile sesleri de cinslerinde kaybolup
gitmiĢtir. Bu bağlamda bir takım düz hesaplar neticesinde, ―Makam müziğinin sesleri
bunlardır; Ģimdi müziğinizi yapabilirsiniz‖ Ģeklinde bir yaklaĢım, en hafif haliyle iĢi hafife
almak, yada günümüzün moda söylemi ile ifade etmek gerekirse ―zulümdür‖.
GeçmiĢe bakıldığında, büyük emekler harcanarak düzülmüĢ yüzlerce ve yüzlerce makam
ve buna bağlı onca eserin zaman içinde zayi ziyan olduğunu üzülerek görüyoruz.
ġüphesiz bunda, yukarıda dile getirmeye çalıĢtığımız nedenlerin yanı sıra o zamanın
iletiĢim imkanları, arĢivleme ihmalleri, nota yazım sistemlerinin etkin, pratik ve kolay
olmayıĢı, gibi etmenlerin de rolü büyük olmuĢtur. Ancak asıl nedenin bu makamlarda
kullanılan sesler ve bu seslerden elde edilen cins uyumlarında aramak gerekir. Büyük
olasılıkla geleneksel ses sistemimizin arsına fazlaca serpiĢtirilen ilave sesler, cinslerde
aykırılıklar yaratmıĢ, nağmelerin doğallığının bozularak zihin tarafından yadsınmasına
sebep olmuĢtur.
ġüphesiz makam müziğimizin bir de usul yönü vardır. Bir 9/8‗lik ritim ile Aksak tabir
edilen usul arasında algılama farkı olduğu gerçektir. Bu hece vezni ile aruz vezni
arasındaki farka benzer bir olgudur. Bu fark, sözlü müzikte, kendini daha çok
hissettirmektedir. Özellikle gazel, uzun hava, bozlak, hoyrat vb eserler serbest usul (?)
diye geçiĢtirilmekte; uzun yıllar medyada, TRT yayınlarında izlediğimiz yorumcuların
pek çoğu (konservatuar eğitimi almıĢ olanlar da dahil) bu eserleri layıki ile yorumlayıp
sunmakta güçlük çekmektedir; olay birkaç mahalli sanatkar ve tek tük meraklı müzisyenin
omuzlarına yıkılıp kalmakta hak ettiği değere tam olarak eriĢememektedir.
Kültürümüzün önde gelen ve etkili unsurlarından biri olan müziğimizin, yukarıda kısaca
değinmeye çalıĢtığımız özelliklerini, geliĢimini, kısıtlamayacak; yolunu aydınlatacak, ona
yeni olanaklar sağlayacak; basit iĢlek, kolayca öğrenilecek, kolayca yazılıp okunacak bir
nota yazım sistemine kesin olarak gereksinimi olduğu apaçık ortadadır. Amacımız buna
bir cevap Ģansı baĢlatabilmek, yaratabilmektir.
BaĢlangıçta birkaç önemli noktayı göz önünde bulundurmak yerinde olacaktır.
Kurulacak sistem :
1. Özde makam müziği için tasarlanmıĢ olmalıdır;
2. Basit olmalıdır, özellikleri kolayca kavranabilmeli, çabuk alıĢılmalıdır;
3. AĢina olduğumuz unsurları içermelidir;
4. Kapsamlı olmalıdır, yapılacak iĢin her türlü gereksinimine misliyle cevap verebilmeli;
ancak deneyim kazanıldıkça daha basit ve kolay uygulama tekniklerine
indirgenilebilmelidir;
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5. ĠĢlek olmalıdır, teklemeden yapılan iĢi hızlandırabilmeli, uygulayıcısına zaman
kazandırmalıdır;
6. Kolay taĢınabilmeli, her ortamda kolayca uygulanabilmelidir;
7. GeliĢime açık olmalıdır; insanlar onu geliĢtirebilmeli anonimleĢebilmelidir;
8. Zihinsel iĢlemler için, sistemin simgesel modeli, iĢin gerçeği ile uyumlu olmalıdır;
9. Sistem bilgisayarda kolayca modellenip programlanılabilmelidir;
10. Çift korumalı olmalıdır, bir kapı kapanırsa diğerinden girilebilmelidir.
Önerilen sistemin, insan davranıĢlarına uygun olarak tasarlanmasına gayret gösterilmiĢtir.
ġunu demek istiyorum: Evet aklımız var, bilimsel yöntemlerimiz var; ancak insan, ve
onun davranıĢlarından, öğreneceğimiz, faydalanacağımız daha pek çok Ģey vardır elbette.
Yeri gelmiĢken, bir gözlemi paylaĢmak isterim:
Deniz kenarında midye ayıklayan iĢçileri izleyenlerimiz olmuĢtur: ArkadaĢ elindeki kırık
kaĢık sapı benzeri bir aletle, midyeyi üç saniyede lop Ģeklinde ayıklayıp, içini su dolu
leğene kabuklarını ise sepete atar! Biz o aletle, midyeyi üç saniyede değil üç dakikada zor
ayıklarız, ona da ayıklama dersek; zira midye içi parça parça ezilmiĢ, sonradan dolma
yapımında kullanılacak kabuklar kırılıp dökülmüĢ, bu arada elimizi de midye kesmiĢtir!
Ama midye en kolay ve çabuk o alet ile ayıklanır; yığılmıĢ midye dolu çuvallar onunla
erir gider; üstelik keskin bile değildir zira suda ıslanıp börten parmaklar, çabucak kesilip
yaralanabilir. Ancak bu basit, iĢlek ve zaman kazandırıcı aleti kullanmayı öğrenmek,
alıĢmak gerekir; zor gibi gözükse de püf noktaları var; insan anlayıp, öğrenip, kullandıkça
alıĢıyor; iĢ görebiliyor.
Gene insan davranıĢları ile ilgili olarak:
Örneğin: Ġnsan yüzünü ele alalım. Onu meydana getiren unsurlar kaĢ, göz, burun,
dudaklar vb. ne kadar çok çeĢitli olurlarsa olsun, insan yüzünün zihnimizde kabul edilen
bir modellemesi vardır. Binlerce, milyonlarca, insan yüzü, zihnimizde, neredeyse
milisaniyede kontrolden geçer ve kabul görür. O yüzde, yani o yüz alanında gördüğümüz
oluĢum, zihin için geçerlidir. O yüzü meydana getiren unsurların, bir biriyle en ufak bir
uyumsuzluğu, en ufak bir tuhaflık anında yadırganır; zihnimiz bizi ikaz eder, hatta
elimizde olmadan ürpeririz.. Gene yüzdeki kırk küsur kasla kontrol edilebilen mimikler,
gölgelenmeler, karĢımızdaki insanın, davranıĢı, niyeti ve ruh hali hakkında önemli ip
uçları aktarır zihnimize. Daha da ileri giderek, zihnimiz insan tipleri ile ilgili genellemeler
yaparak, o tiplerle ilgili davranıĢ biçimleri hakkında bizi hazırlıklı tutar.
Kısaca değindiğimiz hususlar, insan zihninin ilgi duyduğu alan hakkında, zihinsel
modelleme yeteneğinin ne denli kapsamlı, güçlü, güvenilir ve iĢlek olduğu hakkında bir
fikir vermektedir.
Sistem, sesler, ritimler ve müzikle ilgili diğer görevlerin rahatça ifade edilebileceği bir
alan yaratıp bu alanın zihin tarafından kolayca modellenip repertuarına alınması esasına
dayanmaktadır.
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Önce bir müzik alanı tasarlıyoruz, bu alanda dikey eksen frekans yüksekliklerini, yatay
eksen ses isimlerini belirtiyor. Dikey eksende yükseldikçe frekans yükseliyor. Bu alana
bir ses yazmak istediğimizde Ģöyle davranıyoruz:
Burada örnek olarak bir çok makamda karar sesi olarak kullanılan Dügah sesini yazalım.

Aynı alana baĢka bir ses daha yazalım: Örneğin Neva sesini ilave edelim.
ġöyle bir Ģey olacaktır:

Bu alana, doğal dörtlü tabir edilen ses frekans hatlarını özsel yaptırım gücü, bir disiplin
olarak ilave edildiğini kabul edelim. Bu durumda alanımızı grafik olarak Ģöyle
gösterebiliriz:
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Frekans ve sesler akslarını göz ardı edecek olur ve alanı seslerle doldurmaya devam
edersek, Ģöyle bir manzara ile karĢılaĢacağız:

Burada görüldüğü gibi rast, dügah, segah, çargah, neva, hüseyni, gerdaniye, muhayyer ve
tiz çargah seslerli kullanılmıĢtır. Gene görüldüğü üzere tiz çargahı belirtmek için C
sesinin üst kısmına bir siyah nokta eklenmiĢtir. Benzer Ģekilde kaba çargahı belirtmek için
C sesinin bu sefer alt kısmına bir siyah nokta eklenecektir. Aslında, ileride görüleceği
üzere, nota yazımı sırasında buna gerek kalmayacaktır. Sistemi çift korumak için burada
bu Ģekilde kullanılmıĢtır. Diğer ―Kaba‖ ve ―Tiz ― ibareli sesler için aynı yöntem
geçerlidir.
Bu kertede, makam müziğimizde kullanılan seslere ait, isim ve frekanslarının nominal
olarak belirlendiğini kabul ediyor ve halen pratik olarak kullanılan nota isimlerini
aĢağıdaki Ģekilde kodluyoruz, Ģöyle ki:

Görüldüğü üzere seslerin baĢ harflerini alfabe elverdiği nispette büyük harflerle kalanları
küçük harflerle kodladık. Bu arada aynı isimde olup ancak kaba veya tiz diye anılan
seslerde tizler için harfin üst ucuna; kabalar için harfin alt ucuna nokta ilave
ettik.Yukarıda belirttiğimiz gibi, pratikte buna gerek kalmayacaktır. Sistemi çift
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koruyabilmek için böyle önerilmiĢtir, sisteme alıĢıldıktan sonra bu noktalar kendiliğinden
düĢecektir.
AnlaĢılacağı üzere, sistemde diyez, bemol gibi, sesleri belirli ölçüde tizleĢtiren, pesleĢtiren
iĢaretlere gerek kalmamaktadır. Ancak yeni makamların ortaya konması ile, kullanılan
yeni makam ve onun ilave ses veya seslerinin, kamu oyu ve bilim kurulunca kabulü
sürecinden sonra sisteme kazandırılabilecektir. Bu süreç içinde yeni ses mevcut hangi sese
yakınsa o ses üzerine konulacak inceltme veya kabalaĢtırma iĢareti ile (YumuĢak g
üzerindeki iĢarete benzer) donatılıp yerine alıĢtırılarak kullanılabilecektir.
Bu müzik alanında, üç oktavlık bir ses bandı içinde yukarıda kodladığımız sesleri
tize doğru, aĢağıdaki Ģekilde gösterebiliriz:

pesten

AnlaĢılacağı üzere müziğimizin ana seslerini kaba rast‘tan tiz gerdaniye‘ye kadar sekiz
çizgi üzerinde gösterebiliyoruz, daha pest veya daha tiz sesler için çizgi sayısını
artırabiliriz. Tabi ki yazılımda bu çizgilerin hepsi bulunmayacak, ileride göreceğimiz gibi,
genelde üç çizgi yeterli olacaktır.
Burada çizgi üzerine düĢen sesler tiz yönde bir birilerinin dörtlüleridir; bu görünüm telli
müzik aletlerinde akort sırasını andırmakta, bir gerçeklik hissi uyandırmaktadır. Çizgi
üzerindeki notalar örneğin dügah, neva, gerdaniye, hüseyni aĢiranı gibi sesler aynı
zamanda anahtardır, bu yazılım için önemlidir. Seslerin çizgiler üzerinde veya arasındaki
yerleri göreceli olarak belirlidir, yani bir insan yüzündeki gözün kaĢın ağzın burnun yeri
gibi; bu özellik de yazılım için önemlidir.
Çizgi aralarındaki iki ana sesten pest olanı alt çizgiye tiz olanı üst çizgiye yakın olacak
veya temas edecektir.
Gene, örneğin, Yegah ile Tiz Neva arasındaki sesleri detaylı olarak aĢağıdaki gibi
gösterebiliriz:

Bu bağlamda; grafik ve Ģekillere bağlı; aĢina olduğumuz yazım sistemlerine benzer; basit,
pratik, ancak hali hazırda kullanılan sistemlerle köklü kavram farkları; bunun yanında
algılanabilme kazanımları olan bir sistem kuracağız.
Nota yazımı aĢağıda görülen Ģekle benzeyecektir.
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Görüldüğü gibi ikinci ölçüde orta çizgi nevadan gerdaniyeye anahtarlanmıĢtır. Tabi
burada gereksinmeden ziyade sistemin holografik yetisini belirtmek için uygulanmıĢtır.
Burada, ikilik çargah, dörtlük neva, sekizlik muhayyer, onaltılık hüseyni ve gerdaniye
notaları kullanılmıĢ; yani geri kalan yazım kod ve iĢaretleri hali hazırda kullanılan nota
yazım sistemininkilerle ile aynı kalacaktır.
Gene görüldüğü gibi sesler alan üzerinde hem ses frekans kiĢiliği olarak, hem de pozisyon
olarak tanımlanmakta dolayısı ile melodi akıĢı çift korumalı olarak tespit edilmektedir.
Yakındaki sesler ile de bulunulan bölge ayrıca pekiĢmektedir. Bu müziğin algılanılması
bakımından önemli bir faktördür.
Bir Ģarkı notasını yazmak istersek; örneğin:

Harfleri, soldan sağa, yukarıdan aĢağı her yönden rahatlıkla ve seri olarak okumaya alıĢık
olmamız nedeniyle müzikal akıĢın algılanması da aynı rahatlık ve çabuklukta olacaktır.
Yeni baĢlayan bir öğrenci bile kısa sürede sesleri tanıma becerisi kazanacak; ses eğitimi
ile de nota üç korumalı olarak zihinde modellenecektir.
Gene sistemin algılanması, daha önce ―insan yüzünün‖ algılanması olayında anlattığımız,
önemli bir özelliği içermektedir. Nota yazımında kodlar yani harfler biraz yukarı biraz
aĢağı yazılsa bile değeri değiĢmeden net olarak algılanabilecektir.
BaĢka bir örnek:

Burada beĢinci ölçüde Hüseyni aĢiranı ve Hüseyni seslerlini görmekteyiz. Bir oktav
aralıklı sesler görüldüğü gibi, yazım pozisyonunu tabiri caizse hat pozisyonunda, göreceli
olarak bir ―çıt‖ yukarıda almaktadır. Bu özellik üç oktavlık bölgede büyük bir avantaj
sağlamaktadır. Hüseyni aĢiranı hat üzere olduğu için onun alt ucuna nokta
koymayabilirdik. Nitekim aynı ölçünün son sesi tiz Neva‘ın üst ucuna nokta konmamıĢtır;
hat alttan teğet olduğu için zaten tiz Neva olduğu bellidir. Gene burada tiz Neva‘nın alt
teğet hattını çizmeden uçuĢur halde bıraksak bile, bölgesel pekiĢmeden dolayı, o sesin tiz
Neva olduğu anlaĢılacaktı; ayrıca normal Neva‘nın hat üzerinde olduğunu, anahtar
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olduğunu biliyoruz. Ġnsan zihni bunu çok kolaylıkla algılayacaktır. BeĢinci ölçüyü Ģu
Ģekilde de yazabilirdik:

Yazımda sürekli anahtarlama mümkün olduğu için; deney kazanıldıkça bir eseri, iki hatta
tek çizgi ile yazabilme imkanı olacak, tabir caizse sesler uçuĢa geçecektir.
Bu özellik, değiĢik uygulamalara imkan sağlayacaktır. Sisteme alıĢıldıkça tek çizgi
giderek çok amaçlı değerlendirilebilecek; benzetme yaparsak, joker gibi
kullanılabilecektir. Örneğin, ut, keman, bağlama gibi telli çalgılarda, aĢağıda sunulduğu
gibi bir nota yazımı ile, aynı melodinin değiĢik tınılarda yazılması mümkün olacaktır. Bu
usta icracılar için önemli bir kolaylıktır.
Bir örnek verilmek gerekirse:
Dügah, rast, neva akortlu kısa saplı bir bağlamada: Melodiler, aĢağıda görüldüğü gibi
değiĢik pozisyonlarda yazılabilecektir:

Burada, pozisyon, parmak numaraları yazılmasa bile, melodilerin nasıl icra edileceği,
rahatça ve çok hassas bir Ģekilde algılanabilecektir. Daha iyi bir yorum ve dinleti için,
alternatif seslendirmeler rahatça yazılıp kaydedilecek sanatçıya büyük bir kolaylık
sağlayacaktır.
Örneğin aynı melodileri aĢağıdaki gibi yazabiliriz.
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Melodi, teller, ve bağlama klavyesinden oluĢan gerçeklik, zihinde görsel olarak
iliĢkilendirilip modellenebilecektir.
Önerilen nota yazımında sesler ve ritim farklı Ģekiller ile kodlanıp ele alındığı için,
usullerin daha belirgin vurgulanmasına olanak hazırlayacaktır.
Her notanın satırının üzerine usül çizgisi ilave edilebilecek, eser usül yönünden modüle
edilebilecektir. Günümüz teknolojik imkanları ile eserin usül modülasyonlu alternatif
seçeneklerini irdeleme fırsatı olacaktır.
Örneğin:

Velveleli ağır aksak : Düm te ke tek kaa dü me düm ta-hek te ke
Netice olarak Ģunu arz etmek istiyorum:
Tarihin yazı ile baĢladığı tartıĢılmaz; alfabeler olmasaydı bu günkü medeniyete ulaĢılması
kim bilir ne kadar zaman alırdı. ġüphesiz her alfabenin kullanılan dile uygun olması, onun
özelliklerini layıkıyla ifade edebilmesi gerekir; güzel Türkçe‘mizin geçmiĢte uygun
olmayan alfabe ile neler çektiği bilinmektedir. Eğitim sistemimizde bundan büyük bir
Ģekilde etkilenmiĢti.
Dün dilimiz için durum böyleydi.
Bugün kültürümüzün göz bebeği müziğimiz için benzer durum söz konusudur.
Ne yazık ki bundan en fazla zarar gören toplumumuzun göz bebeği sanatçılarımızdır.
Bu gün evvel emirde yapılacak iĢ; üniversitelere bağlı bir bilim kurulu yönetiminde,
yeterince geniĢ bir bestekar, icracı, yorumcu, dinleyici grubundan yararlanarak makam
müziğinin (Daha doğrusu makamlar müziğinin) kullandığı ses bandındaki mevcut, kabul
gören makam seslerinden baĢlayarak, bunların (Yerinde tabir edilen ―Nominal‖) isim ve
frekanslarını belirlemek ve teĢkil olunan cins haritalarını çıkartmaktır. Günümüz
imkanları ile (TV, Bilgisayar, Ġnternet ve diğer ĠletiĢim teknolojileri) geniĢ kitlelere
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ulaĢılıp, karĢılıklı bilgi akıĢı ile, sağlıklı, istatistiksel değerlere ulaĢmak mümkün olacak;
zaman içinde, dönem dönem yapılan düzeltmeler ile müziğimiz sağlam bir yapı ve teoriye
kavuĢturulacaktır. Pek tabi bu süreçte makam müziğimiz kendi mecrasında devam
edecektir. Ortaya atılacak ses, dolayısı ile teĢkil olunacak cinsler, kurulan makamlar
camiadan kabul sinyalleri almaya baĢlayınca, tabir caizse trene hareket halinde iken
atlanılacaktır.
Önerilen yeni yazım sistemi ise en azından, üretilen bu güzel eserlerin, değerlerine en
ufak bir halel gelmeden, kolayca yazılıp okunmasına olanak sağlayacak yolu açacaktır.
Bütün bu emeklerin karĢılığı, iyi donatılmıĢ sanatçılarımızın, kültür hazinemize
kazandıracağı, dinlemekten haz duyacağımız, bizi onurlandıracak, yaĢamımızı
taçlandıracak, nadide eserleri olacaktır. Ne mutlu!
Saygılarımla,
Beykoz, Aralık, 2010
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TÜRKĠYE‟DE MÜZĠK EĞĠTĠMĠ VE MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠRME
SORUNU
Doç. Ġsmet DOĞAN, Gazi Üniversitesi
Günümüz Türk müzik eğitiminde yaĢanan sorunların en önemli etkenlerinden birisi müzik
ve müzik eğitiminin yabancı modellerle yapılandırılmıĢ olmasıdır. Müzik eğitiminin
kendimize ait olmayan modellere göre yapılandırılmasının geçmiĢi Cumhuriyetin ilk
yıllarına kadar uzanır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında baĢlayan müzik ve müzik eğitimi politikaları ile ilgili olarak
çeĢitli model önerileri vardır. Bunlardan en öne çıkanı Ziya Gökalp‘in görüĢleridir
diyebiliriz.
Önemli bir düĢünür olan ancak kendisi musikiĢinas olmayan Gökalp ülkemizde yaĢayan
iki müzik türünü izah ederken: ―Bunlardan biri Farabi tarafından Bizans‘tan alınan doğu
müziği (Klasik Türk Müziği), öteki eski Türk müziğinin devamı olan halk müziği
melodilerinden ibaretti.‖ diyerek Klasik Türk Müziğini dıĢlamıĢ, dıĢlamakla da kalmamıĢ
bu müziği gayri milli ve hasta (Gökalp, 1989) ilan etmiĢtir. Halk müziğini Türk Müziği
olarak kabul etmekle birlikte halk ezgilerinin bünyesinde bulunan kendi ifadesiyle çeyrek
sesleri (mikrotonal sesler) eski Bizans ve yunan müziğin etkisine dayandırmıĢ ve bu
seslerin halk melodilerinde olmadığını savunmuĢtur. Milli Müziğin ülkemizdeki halk
müziği ve batı müziğinin kaynaĢmasından doğacağını ifade eden Gökalp halk melodilerini
toplayıp, batı müziği usullerine göre armonize edersek hem milli, hem de Avrupai bir
müziğe sahip olunacağını belirtmektedir (Gökalp, 1989).
Orta Asya müzik geçmiĢimizle beraber özellikle Anadolu‘da ortak bir geliĢme çizgisi
izleyen Geleneksel Müziklerimiz zamanla icra, üslup, bölgesel özellikler açısından
birtakım farklılıklar göstermiĢ ancak temeldeki birliklerini asla yitirmemiĢtir (Tura, 1997).
Aynı kültür unsurlarından beslenen Geleneksel müziklerimizi ayrı ayrı düĢünmek
mümkün olmadığı gibi, kültürel geçmiĢimizden tamamen kopma anlamı taĢımaktadır.
Her iki türün makamsal bir müzik olması da düĢünülürse, birbirini besleyen, geliĢtiren,
zenginleĢtiren (et-tırnak misali), birbirinden ayrılmayan kültür unsurları olduğu açıktır.
Bu iki geleneksel tür ayrıĢtığı zaman yaĢama alanlarını da önemli ölçüde
kaybedeceklerdir. Nitekim Gökalp‘in Geleneksel Müziklerimizin bir dalını saf dıĢı
etmesi, müzik eğitimimizde ve müzik hayatımızda önüne geçilmez bir kargaĢa
yaratmıĢtır. En baĢta bu görüĢ, Geleneksel Müziklerimizi kamplara bölmüĢ, her iki müzik
türü de ayrı kulvarlarda yürümeye baĢlamıĢ ve müzik kültürümüze tamiri imkansız yaralar
açmıĢtır. Ortak müzik kültürümüz olan makam geleneği yerine Anadolu‘nun bazı
bölgelerinde özel bir anlam taĢıyan yer yer de çok farklı anlamlara gelebilen ― ayak‖
sözcüğü halk müziği ezgilerinin sınıflandırmasında makam kavramının yerine
kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Öyle ki bu durum Geleneksel Müziklerin birbirinden farklı
müzikler olarak algılanmasına yol açmıĢ, nota yazımı, arızalar, donanım, usul gibi pek
çok yazım farklılıkları ortaya çıkmıĢtır. Böylece Türk müziğinin bütünlük anlayıĢı büyük
ölçüde zedelendiği gibi müzik ve müzik eğitimi açısından da olumsuz bir etki yaratmıĢtır.
Böylece Ziya Gökalp‘ın halk müziğini öne çıkarması da müzik eğitiminde halk müziğinin
yer almasını sağlayamamıĢtır.
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Müzik eğitimcileri Ziya Gökalp‘in görüĢlerinden etkilenmiĢlerdir. Bunun açık örneği
Cumhuriyetin ilk yıllarında halk müziği konusunda yapılan tartıĢmalardır.
Veysel Arseven okul müziğinin halk müziği temeline dayandırılması fikrini açıklarken:
―Halk tonlarının adları sorununa gelince, bu gerçekten önemli bir iĢtir. Divan müziğinin
makam adlarını bu dizilerine uygulamayacağımıza göre, bunlara uygun adlar bulmaya
çalıĢmalıyız (Arseven, 1993: 66). Aynı konuda Halil Bedii Yönetken ―Türk Halk
müziğinin ton ve dizileri henüz kesin olarak saptanamamıĢ, tonlar ve diziler bilimsel bir
incelemeden geçirilmemiĢtir. Bunların henüz adları yoktur. Hüseyni, Karcığar, Hicaz,
Nikriz gibi adlar, Türk Sanat Müziğinin makamlarının adlarıdır. Aynı adları halk müziği
ve ton dizilerine yakıĢtırmak doğru olur mu? Halk tonlarını nasıl adlandıracağız?
(Yönetken, 1993: 63) diye sormaktadır. Türk Sanat Müziği, Arab, Acem, Bizans, müziği
diye ilan edilince birçok kimse de ortak kültürümüz olan makam adlarını halk müziğinde
kullanma konusunda çekimser davranmıĢtır. Veysel Arseven ve Halil Bedii Yönetken‘in
söylediklerinden bu durum açıkça anlaĢılmaktadır.
Musiki Muallim Mektebi (1924) kurulurken bu halet-i ruhiye içinde kurulmuĢ ve
Geleneksel Müziklere sıcak bakmayan tamamen batı müziğine dayalı bir eğitimi savunan
Zeki Üngör‘e emanet edilmiĢtir. Öğrencilerine ―Siz benim mikroplarımsınız. Türkiye‘ye
Batı müziğini siz yayacaksınız‖ (Sun, 1969: 1) zihniyetiyle 10 yıl gibi hiç de az
sayılmayacak bir zaman diliminde geleneksel müziklerimize yer verilmesinin söz konusu
olmadığı, müzik eğitiminin bu ilk dönemi böylece baĢlamıĢtır..
Musiki Muallim Mektebinin 10 yıldan fazla süren uygulamalarının ardından Zeki Üngör
pek baĢarılı bulunmadığı için veya baĢka nedenlerle yönetim, Avrupa‘dan uzmanlar
getirme gereğini duyar ve Alman Besteci Paul Hindemith‘i davet eder. 1935 yılında
Türkiye‘ye gelen Hindemith ülkemizde aralıklı olarak 3 yıl kadar kalarak incelemelerde
bulunur. Hindemith Milli Eğitim Bakanlığına sunduğu rapordaki bir bölümde Ģu
tesbitlerde bulunur: ―Ankara‘nın çeĢitli okullarındaki müzik derslerinde Avrupa iĢi halk
Ģarkıları duyuyordum. Tabi bu arada eĢlikli opera aryaları, operet parçaları……. Yabancı
sanat ürünlerinin bu aĢılamasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Öğrenciler zorunlu olarak
(not korkusuyla) bu Ģarkıların sadece tınısal ve biçimsel akıĢını öğrenmektedirler. Oysaki
bir halk Ģarkısının gerçek değeri, geride bıraktığı müzikal etkide değil, Ģarkıcıda folklorik,
coğrafi ve tarihsel iliĢkileri uyandıran duygularda saklıdır. Bunlar ise, Türk öğrencilere
yabancı halk Ģarkıları ile verilemez. Bundan dolayı, okul müzik derslerinin Ģarkı dağarı,
eski güçlü Türk halk müziğinin muhteĢem zengin dağarından çıkarılmalıdır…
Avrupa‘dan öğrenilen bestecilik teknikleriyle yerel ezgileri armonize etmek çözüm
değildir. Bu yolla yaratılan müzik ulusal sanat müziği olamayacağı gibi Türk halkının
zevkine ve duyuĢuna yabancı gelecektir. Bu bakımdan bestecilerin köylere gidip kendi öz
müziklerini yerinde özgün biçimleriyle iĢitip, öylece yaĢamaları, duymaları ve halkını
yakından tanıyıp onunla kaynaĢtıktan sonra özgün eserlere yönelmelidir. Bu eserlerin
ısmarlama olamayacağını ve zaman gerektiğini, halkıyla kaynaĢabilen bestecilerin
zamanla özgün ve gerçek Türk eserlerini verebileceğini, aksi yönde çalıĢmaların ise
zorlama olacağını, ayrıca kültürel yabancılaĢma yaratacağını. (Gedikli, 1999) ifade
etmektedir.
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Hindemith‘in halk müziğinin esas alınması ile ilgili önerileri vardır. Fakat Geleneksel
müziklerimizden Klasik Türk Müziği ile ilgili herhangi bir önerisi bulunmamaktadır
(Gedikli, 1999). Müzik eğitiminin 1937-38 Musiki Muallim Mektebi‘nin Gazi Terbiye
Enstitüsü bünyesine geçmesinden sonra da aslında Zeki Üngör modeli devam eder.
Hindemith gibi, bu yolun yanlıĢlığını görenler çıksa bile biz dikkate almadık ve ders
almadık. Bu durumla ilgili olarak Uçan (2005) Musiki Muallim Mektebi‘nin
yapılanmasıyla ilgili değerlendirmesinde Paul Hindemith‘in ortaya koyduğu modelin
değil de Üngör modelinin etkili oluĢunu kaçırılan altın fırsat olarak ifade edecektir.
Hindemith‘in önerisi üzerine Türkiye‘ye davet edilen Eduard Zuckmayer dönemi
baĢlayacaktır (1936). Çünkü Zuckmayer uzunca bir dönem (1932-1972) müzik eğitiminde
ve müzik öğretmenliğinde tek söz sahibi olacak ve Hindemith‘in önerilerini fazla dikkate
almayan bir eğitim modeli sergileyecektir.
AĢağı yukarı ilk dönemlerden itibaren müzik eğitiminin, Hindemith‘in kısmen gerçekçi
yaklaĢımları göz önüne alınsa bile baĢta Türkiye‘de müzik öğretmenliği konusunda
uzunca bir dönem tek söz sahibi olan Eduard Zuckmayer gibi yabancı müzisyenlere terk
edilmiĢ olması ülkemiz açısından üzücü bir durumdur. Burada elbette ki yabancı
müzisyenleri suçlamak doğru olmayacaktır. Kusurlu olan kendi müzik eğitimi modelini
kuramayan bizleriz. Bizim yaptığımız sadece bir durum tespitidir.
1936 yılında Zuckmayer‘in Müzik Bölümü‘nün baĢına getirilmesiyle Türk Müziğinin
dıĢlanması daha da katı bir Ģekilde sürdürülmüĢtür.
Müzik öğretmeni yetiĢtirmede 1968 yılına kadar tek kurum olan o zamanki adıyla Musiki
Muallim Mektebi, (daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü) ilk yıllarda
tamamen batı müziğine dayalı bir eğitimle faaliyetlerini sürdürmüĢ, adeta kendi
müziklerimiz yok sayılmıĢtır.
Bu dönemdeki müzik eğitimi içerisinde Türk müziği çalgılarından hiçbirisi okula
sokulmadığı gibi, okul dıĢında da bu tip çalgılarla uğraĢılması hoĢ karĢılanmamıĢtır.
Bölümü mutlak bir hakimiyet içerisinde yönetmiĢ olan Zuckmayer döneminin okul
içerisinde Türk Müziği ezgilerinin çalıĢmasını ve söylenmesini yasaklamıĢ olması
özellikle ağır eleĢtiri konusu olmuĢtur.
1946-1950 çok partili sisteme geçiĢle birlikte müzik eğitimi konusunda bazı değiĢiklikler
gündeme gelmiĢ, kendi müziklerimize de eğitimde yer vermek gerektiğini söyleyenlerin
bulunduğu görülmektedir. Bu yıllardaki çalıĢmalar daha çok sanat müziğinden ziyade
halk müziğinin okul müzik eğitimine temel alınması konusundaki giriĢimlerdir. Ancak bu
giriĢimler de çok baĢarılı olamamıĢtır. Bu dönemde halk ezgilerine dayalı bir iki çalıĢma
yapılmıĢ olsa da bu anlayıĢta önemli bir değiĢme olmamıĢtır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında diğer alanlarda yapılan atılımlara paralel olarak müzikte de
yenilikler getirilmesi bizzat Atatürk‘ün üzerinde durduğu bir konu olmuĢtur. Bu yıllarda
yurtdıĢına eğitime gönderilen müzisyenlerin ülkeye dönüĢlerinde yapmıĢ oldukları, ilk iĢ
ülke müziklerindeki Batı müziğine uymayan tarafları birer dejenerasyon unsuru olarak
görerek sistemin dıĢına itmek olmuĢtur. Kendi çalgılarımızdan hiçbirisine çalgı gruplarına
adaptasyonu konusu düĢünülmemiĢ, orkestralarda yer verilmemiĢ, böylece inĢa edilmek
istenen bu yeni müzikte kendi kültürümüzün ses renklerinden faydalanılmamıĢtır. Bir
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ikinci husus kendi müziğimize has aralıklar yerine Batı müziği aralıklarının
kullanılmasıdır. Üçüncü olarak kendimize ait formlar ve ritimler kullanılmamıĢtır.
Dördüncü ve en önemlisi ise yerli müziklerimizin yorum, üslup, tavır ve özellikleriyle
kendine özgü süslemeleri de Batı gözlüğüyle yine bir dejenerasyon unsuru sayılarak devre
dıĢı bırakılmıĢtır. Bütün bunlar gözetilmediği için de karakteristik özelliklerini önemli
ölçüde kaybeden ve kendi insanımıza, kendi kültürümüze yabancılaĢan bu müzik de
ülkede pek fazla rağbet görmemiĢtir.
Bu dönemde, okul müzik eğitimi müfredat programları ve ders kitapları, batı müziği
kurallarının öğretilmesini amaçlayan bilgileri bu kurallara göre bestelenmiĢ okul
Ģarkılarını, Türkçe söz yazılarak aktarılan yabancı ülke Ģarkılarını ve yine batı müziği
kurallarıyla çok seslendirilmiĢ az sayıdaki halk türküsünü kapsamaktadır.
Batıdan olduğu gibi aktarılmıĢ ve onlara özenilerek yaratılmıĢ müziklerin öğretilmesini
okul müzik eğitimi meselesinin çözümünde geçerli tek yol olarak gösteren ve yerli müzik
değerlerimizin sistemli bir biçimde verilmesi düĢüncesinden yoksun olan bu yöntem aĢağı
yukarı son zamanlara kadar devam etmiĢ, kısmen de devam etmektedir.
Birçok kültürün kesiĢtiği bir yer olan ülkemizde son derece zengin bir müzik kültürü
bulunmasına rağmen bu doğru olmayan politika yüzünden okul müziğimiz ne yazık ki
kendi müziklerimizden tamamen kopuk olarak, kayda değer bir geliĢme gösterememiĢtir.
Ülkemizde müzik öğretmeni yetiĢtirme ve müzik eğitimciliğinin kendi kültürümüzden
kopukluğu özellikle 70‘li yıllara kadar sürmüĢtür. En büyük pay hiç Ģüphesiz baĢta Zeki
Üngör ve arkasından Zuckmayer‘in devam ettirdiği müzik eğitimi modelidir.
O dönemlerde ülkenin büyük oranda müzik öğretmeni ihtiyacı olduğu halde
Zuckmayer‘in karĢı çıkması yüzünden uzun zaman baĢka müzik bölümü de açılamamıĢtır.
Zuckmayer gelen bütün önerilere niteliği düĢürmemek bahanesiyle karĢı çıkmıĢtır. Bunun
bize göre asıl nedeni ise baĢka Ģehirlerde açılacak müzik bölümlerinin kendi denetimi
dıĢına çıkacak olmasıdır. Zuckmayer bunda baĢarılı olacak, çeĢitli baskılara -1968 yılında
Ġstanbul‘da açılan müzik bölümü dıĢında- direnmiĢ 1972 yılında ölümüne kadar da baĢka
müzik bölümü açılamamıĢtır. Ancak ölümünden hemen sonra da arka arkaya müzik
bölümleri açılmıĢtır (1973 Ġzmir Buca Eğitim Enstitüsü, 1977 yılında Nazilli Eğitim
Enstitüsü). Günümüzde ise müzik öğretmeni yetiĢtiren kurum olarak 20‘li, sayıları aĢmıĢ
bulunmaktayız. Yeni yeni kurulan üniversitelerle de ülkenin geliĢmesine paralel olarak bu
kurumların sayıları her gün biraz daha artmaktadır.
Türkiye‘de üniversitelerin bünyesindeki Eğitim Fakülteleri 1997 yılındaki yapılanma
sonucunda Resim Eğitimi ve Müzik Eğitimi Bölümleri bir araya getirilerek Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü kurulmuĢtur. Böylece Müzik Eğitimi Bölümleri ABD seviyesine
indirilmiĢtir. Bu yapılanmadan sonra YÖK tarafından hazırlanan ortak programa
geçilmiĢtir. Bu son yapılanmada da bazı olumlu yaklaĢımlar olsa da yine yabancı
modeller örnek alınmıĢtır diyebiliriz.
Yabancı müzik eğitimi modellerinin toplumumuza uygun düĢmediğini ve yararlı
olmadığını gösteren birçok örnek ortada iken ne yazık ki bunlardan yeterli sonuçlar
çıkarılamadığı görülmektedir. Ġki binli yıllar Türkiye‘sinde batı müziğinin önde gelen
çalgılarından piyano Türk müzik eğitiminin temeline oturtulmuĢtur. Kendi toplumumuza
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yabancı, kendi müziklerimizde yaygınlık kazanmamıĢ bir çalgının bu Ģekilde müzik
eğitiminin temel çalgısı durumuna getirilmesi yararsız ve boĢuna bir çabadır. Bu çalgının
bize yabancı ve uzak olması, onca çaba ve masrafa rağmen verimli olmasının önünde
engel teĢkil etmektedir. Bu bakımdan kendi modelimizi oluĢturmak adına müfredatın
gözden geçirilerek yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç bulunmaktadır.
Türkiye genç nüfusuyla çok dinamik ve hızla değiĢen bir ülkedir. Toplum her yönüyle
hızlı bir değiĢim gösterirken müzik de buna paralel olarak değiĢmektedir. DıĢarıdan alınan
yabancı modellerin bu değiĢime ayak uydurması beklenemez. Kendi toplumumuzun
dinamik yapısına uygun modellerin yine kendi değerlerimize dayanması gerekir. Yabancı
modellerin uyum ve intibak sorunlarını aĢmak yeni modeller oluĢturmaktan daha kolay
değildir. Bu uyumu sağlamak büyük çaba, masraf ve zaman gerektirmektedir. Tarihsel
tecrübelerimiz yabancı modellere dayalı müzik eğitiminin baĢarısız olduğunu bize
göstermektedir. Bu nedenle kendi toplumumuzu ve kendi insanımızı model alan bir müzik
eğitim sisteminin oluĢturulması zorunluluktur.
Geleneksel müziklerimiz zengin geçmiĢimizin bize bıraktığı değerli bir mirastır. Müzik
eğitim sistemimizde bunlardan faydalanmak önem taĢımaktadır. Ancak genç ve dinamik
toplumumuzun yüksek değiĢim hızı da dikkate alınarak bu değiĢim gerçekleĢtirilmelidir.
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MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALINDAKĠ PĠYANO ÖĞRENCĠLERĠNĠN
MEVCUT PĠYANO EĞĠTĠMĠNĠN DURUMUNA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ
Ġzzet YÜCETOKER , Karabük Üniversitesi
Özet
Bu araştırma, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı 1. , 2. , ve 3. sınıf öğrencilerinin piyano eğitimindeki başarı
durumlarını olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacını
taşımaktadır. Bu araştırma, betimsel bir araştırma olup, kaynak tarama ve genel tarama
modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada hem genel tarama hem de nicel
araştırma tekniklerine başvurulmuştur. Bu araştırmada anket ve kaynak tarama gibi veri
toplama araçları ile elde edilen veriler gruplandırılarak, nicelleştirilmiştir. Bu verilerin
çözümlenmesinde betimsel istatistik yöntem ve tekniklere başvurulmasının yanında
merkezi dağılım ölçülerinden frekans ve yüzdelik ölçmelerden yararlanılmıştır. Elde
edilen bulgulara göre piyano eğitim sürecinde karşılaşılan problemler, değerlendirmeye
katılan tüm öğrenci ve piyano öğretim elemanlarının görüşleriyle vurgulanmış;
problemlere sebep olan unsurlar belirlenmiş ve konuya ilişkin çözüm önerileri
getirilmiştir. Yapılan araştırmada piyano eğitiminin olumlu yönde ilerlediği, etkili ve
verimli yapıldığı ve piyano çalışma tekniklerinin öğrenciler tarafından önemsenmiş
olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda piyano çalışma olanaklarının tekrar
gözden geçirilip, daha da olumlu hale getirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, piyano eğitimi.
1.

GĠRĠġ

Sanat eğitimi, insanın doğup büyüdüğü kültürü alarak, aldığı kültürü diğer kültürlerle
birleĢtirip estetik bir düzeye ulaĢtırmaktır. Gençlerin belli bir eğitim seviyesini yakalaması
için belli bir sanat eğitimi alması gerekmektedir. ―Sanat eğitimi, bireylerin duygu ve
düşüncelerini biçimlendirmede, yeteneklerini ve yaratıcılık güçlerini estetik bir düzeye
ulaştırmak amacıyla yapılan eğitim sürecidir‖ (Boydaş, 1997: 169). Ġlk ve ortaöğretimde
sanat eğitiminin amacı, çocukların duygularını ve düĢüncelerini geliĢtirip, gelecek için
daha sağlıklı bireyler yetiĢtirmektir. Bu sanat eğitimi süresince, sanat yönü güçlü olan
çocukların yetenekleri ve yaratıcılıkları öne çıkarılarak mesleki açıdan yönlendirilir.
―Bugün, sanat eğitimi çağdaş eğitimin çok gerekli boyutlarından birini oluştururken,
müzik eğitimi de sanat eğitiminin en önemli boyutlarından biridir. Bireyin potansiyel
yeteneklerinin ortaya çıkarılması, yönlendirilmesi ve yaratıcılıklarının geliştirilmesi, bilgi
aktarımının yanı sıra sanat ve müzik eğitimi yoluyla gerçekleşir.‖ (Kalyoncu, 1996:2).
Güzel sanatlar eğitiminin önemli bir dalı da müzik eğitimidir. ―Müzik eğitimi, bireye
kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak müziksel davranışlar kazandırma, ya da bireyin
müziksel davranışlarını kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak değiştirme sürecidir‖
(Uçan, 1996: 170). Müzik eğitimi, bir bireyin sanat duygusunu hazırlayan etmendir. Bu
eğitimin amaçları, öğrencinin sesini kullanma becerisini, iĢitme ve duyum gücünü, ritim
duygusunu, dil geliĢimini, grup çalıĢma duygusunu ve bireyin kendine olan güvenini
geliĢtirerek topluma sağlıklı bir birey yetiĢtirmektir.
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Müzik eğitimi üç ana baĢlık olarak incelenebilir (Uçan, 1989:5-6): 1- Genel müzik
eğitimi, 2-Özengen (amatör) müzik eğitimi, 3- Mesleki (profesyonel) müzik eğitimi.
Genel müzik eğitimi, her düzeyde, kiĢi ayrımı yapmadan yapılan bir müzik eğitimidir. Bu
eğitim türünün amacı, insana temel müzik eğitimi kazandırmak, belli baĢlı müziksel
terimleri öğretmek, müziksel beceri, duyum ve müzik anlayıĢı kavratmaktır. Özengen
müzik eğitimi, müzik sanatına özel ilgi duyan, temel müzik eğitiminin ilerisine gitmek
isteyen, belli maddi kazanç beklemeyip, bu iĢi sadece zevk için yapmak isteyen kiĢilere
verilen müzik eğitimidir. Bu eğitim türünün amacı, insana daha ileri müzik anlayıĢını
kazandırmaktır. Mesleki müzik eğitimi, müzik alanını meslek olarak seçen, bu iĢi
benimseyen insanlar için yapılan eğitimdir. Bu eğitimin amacı, mesleğin gerektirdiği
biçimde müzik öğretmek, bu mesleğin gerektirdiği yaratıcılık, bilgi ve becerileri
kazandırmaktır. Bu müzik eğitimi türlerinden hangisi olursa olsun, okul öncesi
eğitiminden baĢlayarak yaĢlılık dönemine kadar geniĢ bir yelpazede sunulabilmelidir.
Genel, özengen ve mesleki müzik eğitimlerinde önemli bir boyuta sahip olan eğitim çalgı
eğitimidir. Devlet konservatuarlarında, güzel sanatlar fakültelerinde ve eğitim
fakültelerine bağlı güzel sanatlar eğitimi bölümleri müzik öğretmenliği bilim dallarında
gerçekleĢen çalgı eğitimi, buradan mezun olan sanatçı ve müzik öğretmeni adaylarının
ilerideki meslek yaĢantılarına büyük katkı sağlamaktadır. Uçan‘a göre (1993:11) çalgı
eğitimi, ister genel, ister özengen, ister mesleki amaçlı olsun her düzeyde yapılan müzik
öğretiminin en önemli, en anlamlı boyutlarından biridir. Müzik öğretiminde çalgı öğretimi
bazı durumlarda ‗ana boyut‘, bazı durumlarda ‗yardımcı boyut‘, bazı durumlarda
‗tamamlayıcı – bütünleyici boyut‘, bazı durumlarda ise ‗çeĢitlendirici – zenginleĢtirici
boyut‘ iĢlevi görmektedir (Yılmaz, 2005). Uçan‘ın tanımına göre çalgı eğitimi her
düzeyde yapılan bir müzik eğitimidir. Çalgı eğitimini en önemli boyut olarak nitelendiren
Uçan, bu eğitimin her yaĢta verilmesini istemekte ve herkesin çalgı eğitiminin boyutlarını
profesyonel boyutlara çıkarılabileceğini savunmaktadır. Öğrenci çalgı eğitimi yoluyla:
Var olan yeteneğini geliĢtirecek, Müzik bilgisini geliĢtirecek, Beğeni düzeyini arttıracak,
Müziksel iĢitme düzeyini geliĢtirecek, Ritim duygularını geliĢtirecek, Yorum düzeyini
geliĢtirecek, Müzikaliteleri geliĢtirecek, Beraber müzik yaparak birliktelik kavramı
kazanacak, Disiplin anlayıĢı hakim olacaktır.
Bir müzik çalgısını doğru ve baĢarılı çalabilmek için iki yeteneğin geliĢmesi gereklidir:
ruhsal yetenek ve bedensel yetenek. Ruhsal yetenek, ―biliĢsel, duyuĢsal, psikomotor,
hayal gücü, yaratıcılık değerlerini kapsayan bir yetenek türüdür. Zeka ve kültür ne kadar
geliĢirse, ruhsal yetenek de buna paralel olarak geliĢir. Bedensel yetenek, piyano çalıĢı
sırasında tüm vücudun rahatlıkla görevini yapabilmesi, vücudun sağlıklı olabilmesi gibi
değerleri kapsayan yetenek türüdür. ―Bedensel yeteneğin başında, herhangi bir aleti
öğretmek için o aleti çalacak uzuvlarımızın yeter derecede elverişli olmaları özelliği gelir.
Bedensel yeteneğin gelişimi ancak alet üzerinde yapılacak gündelik alıştırmalarla
sağlanabilir.‖ (Yılmaz, 2006: 12). Müzik öğretmenliğinde en önemli nitelik, öğrencilerin
söylediği ya da çaldığı eserlere bir çalgıyla eĢlik yapmaktır. EĢlik becerisi geliĢmiĢ bir
öğretmen, Ģarkıları, solfej eğitimini, duyum çalıĢmalarını ve birlikte müzik yapma
davranıĢlarını gerçekleĢtirmiĢ demektir.
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Müzik öğretmeni, eğitimciliğinin yanında sanatçı da olmalıdır. Çünkü müzik dersi, bir
sanat dersidir. Müzik öğretmeni, kullandığı araç – gereçlerle farklılığı olan bir
öğretmendir ve bu farklılığı öğrencilerinin beğenisini, hayranlığını kazandığı ölçüde sanat
adına baĢarıdır ve yol gösterici niteliğe sahiptir. Müzik öğretmeninin çevresinde etkili
olabilmesi için birden çok çalgıyı yeterince iyi çalabilmesi ve bu çalgıyı öğretebilmesi
gerekmektedir. Teknolojik geliĢimler göz önüne alındığında iyi bir öğretmen modeli,
teknolojinin olanaklarını üst düzeyde kullanan, yaratıcı bilgilerden yararlanan bir
öğretmen modelidir. Bunun için de tüm dünyada ilgi gören klavyeli çalgıları çalabilmek
ayırıcı bir niteliktir. Yani bir müzik öğretmeninin öğrenmesi gereken temel çalgı
piyano‘dur (Bayraktar, 1993:142)
Piyano eğitimi, çalgı eğitiminin alt dallarından birini ifade eder. Piyano öğretimi,
uygulamalı ve teorik yönleriyle bir bütündür. Derslerde geçerli öğrenme ve öğretme
düzeyine ulaĢabilmek için, uygulama ve teorik alanların aynı anda, birbirini destekler
Ģekilde gösterilmesi gerekmektedir. ―Piyano, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Eğitimi Anabilim Dallarında yürütülen, alan derslerinin hemen hemen hepsini besleyen,
destekleyen, pekiştiren ve bu derslerin çalışılması aşamasında vazgeçilmez bir yardımcı
pozisyonundadır.‖ (Pirgon, 2009:1). Ünlü pedagog Ernst, piyano derslerinin içeriklerini,
birincil ve ikincil öğrenme alanları olarak ikiye ayırmıĢtır:
Birincil öğrenme alanları: DeĢifre çalma, yorum, birlikte çalma, doğaçlama ve
bestelemedir. Ġkincil öğrenme alanları: Çalma tekniği, bedensel eğitim, müzik teorisi, eser
analizi, müzik tarihi ve iĢitme eğitimidir. Bu öğrenim alanlarından birinci öğrenme alanı,
tamamen uygulama eğitimini kullanmıĢ, ikinci öğrenme alanın da ise teorik bilgilere yer
verilmiĢtir. (Kahramansoy, 2006:13). Piyano eğitimi, tüm dünyada kabul görmüĢ bir çalgı
eğitimidir. Ülkemizde piyano eğitimi, güzel sanatlar liseleri, güzel sanatlar fakülteleri
müzik bölümleri, özel ve devlet konservatuarları, üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlı
güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik öğretmenliği anabilim dalları, özel dersler ve müzik
dershaneleri aracılığı ile yapılmaktadır. Piyano eğitiminin, yukarıda bahsi geçen
kurumlarda zorunlu olarak verilmesinin nedenleri vardır. Söz konusu nedenler Ģunlardır:
(Kutluk, 1996: 4). ―1-Piyano çalan bir kişi çoksesliliği kavrama, deşifre, müziksel işitme,
armoni, biçim yönünden bilgilendirme gibi müziğin çok önemli alanlarında gelişme
olanağı bulur. 2- Piyanonun kendine yeten bir solo çalgısı olmasının yanı sıra, başka
çalgılara ya da insan seslerine eşlik yapmakta kullanılan bir eşlik çalgısı olması eğitsel
müzik öğretimindeki önemini artırmaktadır.‖
Müzik öğretmeni yetiĢtirilen kurumlarda piyano eğitimi, çalgı eğitimi kapsamında yer
almaktadır. 1988 yılından itibaren eğitim programlarında yer alan piyano eğitimi, ilk
olarak 1., 2. ve 3. sınıflarda haftada iki saat olarak yer almıĢtır. Ancak 2006 yılından
itibaren 4. sınıfa da piyano eğitimi getirilmiĢ ve haftada 1 saat olarak programlanmıĢtır.
Bu kurumlarda piyano eğitimi, müzik öğretmenliğinin temelini oluĢturmaktır.
Piyano, müzik eğitiminde: Ses sınırının geniĢliğinden, Perdelerin sabit olmasından dolayı
ses tutarlılığından dolayı kulak eğitiminde rahatlıkla faydalanmasından, Çok sesli duyumu
geliĢtirmesinden, Zengin edebiyatından, Rahat eĢlik yapabilme imkanından, Öğrencinin
zevk eğitimine imkan sağlamasından dolayı en çok tercih edilen çalgı olmuĢtur. Bu
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nedenlerden dolayı piyano, çalgı eğitiminin önemli bir alanını oluĢturduğu, okul
müziğinde rahat kullanabilme özelliği taĢıdığı ve rahat eĢlik yapılabildiği için kullanıma
en elveriĢli çalgı olarak nitelendirilebilinir.
Piyano, müzik eğitimcisi yetiĢtirmede önemli bir iĢleve sahiptir. Müzik eğitimcisi
yetiĢtirmede temel iĢlevler Ģunlardır: Temel müzik bilgileri ve becerileri kazandırmak,
Öğrencilerin solo çalgılarına eĢlikleri uygulamak, Öğrenci korolarının altyapılarını
oluĢturmak, Müzik türü, edebiyatı, çeĢitleri, biçimleri hakkında bilgilendirmek, Müzik
dinleme alıĢkanlığı kazandırmaktır (Özen, 1996: 29). Müzik, yaĢam boyu süren bir beceri,
bir uğraĢtır. Bu sebeple müzik öğretmenlerinin en büyük görevi, öğrencinin yaptığı iĢi
hayat boyu sevebilmesini sağlamaktır. Piyano eğitimi sadece teknik bilgiyi değil, güzeli
yaratmak için bir araç olarak kullanılmalıdır. Öğrenciye teknik bilgiden önce kendilerini
müzikle ifade etme yollarını gösterecek davranıĢlar verilmelidir.
2. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ
Bu araĢtırma, betimsel bir araĢtırma olup, kaynak tarama ve genel tarama modeli
kullanılarak yapılmıĢtır. Verilerin toplanmasında nicel yaklaĢım kullanılmıĢtır. Nicel
veriler, öğrencilerin piyano eğitimindeki mevcut durumlarını ortaya çıkarmak ve piyano
eğitimindeki eksik yönleri tespit edip öneride bulunmak amacıyla, çalıĢma grubu olarak
seçilen Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında 1. , 2. ve 3. sınıfta
okuyan öğrencilere anket formu yoluyla toplanmıĢtır. Ankette veriler yüzdelik ve
frekansların belirlenmesi yoluyla çözümlenmiĢtir. Böylelikle var olan durum saptanmıĢ
ve olması gereken durum tespit edilmiĢtir. Var olan ve olması gereken durumlar
arasındaki tutarlılık ve çeliĢkiler saptanarak, eksik olan durumların giderilmesine iliĢkin
önerilerde bulunulmuĢtur. AraĢtırmanın evrenini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri ve piyano
öğretim elemanları; çalıĢma grubunu ise Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında 1. , 2. ve 3. sınıfta
okuyan 120 öğrenci oluĢturmaktadır. Anket, çalıĢma grubuna yönelik olarak
düzenlenmiĢtir ve 5‘li derecelendirme likert tipli sorulardan oluĢmuĢtur. Bu araĢtırma,
anket ve kaynak tarama gibi veri toplama araçları ile elde edilip, veriler gruplandırılarak,
nicelleĢtirilmiĢtir. Bu verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik yöntem ve tekniklere
baĢvurulmasının yanında merkezi dağılım ölçülerinin yan dağılımları olarak frekans,
yüzdelik hesaplardan yararlanılmıĢtır. Müzik anabilim dalında okuyan öğrencilerin
ilerideki meslek yaĢamlarında kullanacağı temel çalgı piyano olduğu için, öğrencilerin
karĢılaĢabileceği problemlerin çözümlenmesi ve var olan problemlerin en aza indirilmesi
bakımından bu araĢtırma önem taĢımaktadır.
3. PROBLEM CÜMLESĠ VE ALT PROBLEMLER
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Anabilim Dalında verilmekte olan piyano eğitiminin mevcut durumu nedir?
Problem cümlesinden hareketle bazı alt problemlerin çözümüne de gerek duyulmaktadır:
-

Piyano ders saatlerinin, programın baĢarı durumuna etkisi ne ölçüdedir?
Bu dersin gerekliliklerini yerine getirmede okul imkanlarının yeterliliği ne ölçüdedir?
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- Öğrencilerin piyano dersinin gerekliliği hakkında bilgisi olma ve uygulama
yapabilmesi ne ölçüdedir?
4. BULGULAR VE YORUM
Tablo 1: Piyano ders saatlerinin, uygulanan program ve müfredatın öğrencilerin
baĢarılarını etkilemesine yönelik bulgular.
Ankette sorulan sorular
BaĢlangıç düzeyiniz hangi
ölçüde kontrol edildi?
1 saat piyano dersi sizin
için hangi ölçüde yeterli?
Program
yapılırken
görüĢleriniz hangi ölçüde
alındı?
Öğretmenden ders dıĢı
saatlerde hangi ölçüde
yararlanırsınız?
Öğretmenle
uyumunuz
baĢarınızı hangi ölçüde
etkiler?
Klasik müzik eserlerinden
hangi
derecede
hoĢlanırsınız?
ÇağdaĢ
Türk
müziği
eserlerinden ne derecede
hoĢlanırsınız?

Tamamen

Büyük
Ölçüde
f
%

Kısmen

Çok az

Hiç

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

22

18,3

41

34,1

28

23,3

23

19,1

6

5

120

100

17

14,1

19

15,8

36

30

30

25

18

15

120

100

17

14,1

53

44,1

22

18,3

18

15

10

8,3

120

100

9

7,5

24

20

30

25

29

24,1

28

23,3

120

100

52

43,3

39

32,5

13

10,8

8

6,6

8

6,6

120

100

31

25,8

26

21,6

30

25

19

15,8

14

11,6

120

100

33

27,5

33

27,5

24

20

16

13,3

14

11,6

120

100

Tablo 1‘e göre öğrencilerin baĢlangıç düzeyi en çok %34,1 ile büyük ölçüde
ölçülmektedir. 1 saat piyano dersi en çok %30 ile kısmen yetmektedir. Öğretim elemanları
program yaparken öğrencilerin görüĢlerini en çok %44,1 ile büyük ölçüde almaktadır.
Öğrenciler, ders dıĢında en çok %25 ile kısmen piyano öğretmenlerinden
yararlanmaktadır. Öğrencilerin öğretmenleriyle arasındaki uyumları, baĢarılarını en çok
%43,3 ile tamamen etkilemektedir. Öğrenciler klasik müzik eserlerinden en çok %25,8
tamamen hoĢlanmakta ve çağdaĢ Türk müziği eserleri seslendirmeden en çok 27, 5 ile
tamamen hoĢlanmaktadırlar.
Yukarıda görülen bulgulara göre, piyano ders saatlerinin, uygulanan program ve
müfredatın öğrencilerin baĢarılarını olumlu yönde etkiliyor olarak yorumlanabilir.
Tablo 2: Piyano dersinin gerekliliklerini yerine getirmede okul imkanlarının
yeterliliğine ait bulgular.
Ankette sorulan sorular
Okuldaki piyano sayısı
hangi ölçüde yeterlidir?
Okuldaki piyano çalıĢma
saatleri
hangi
ölçüde
yeterlidir?
Piyanoların
nitelikleri
hangi ölçüde yeterlidir?
Piyanoların akortları hangi
ölçüde yapılmaktadır?
Piyano oda sayısı hangi
ölçüde yeterlidir?
Piyano
odalarının
nitelikleri hangi ölçüde
yeterlidir?

Tamamen

Büyük
Ölçüde
f
%

f

%

10

8,4

14

9

7,5

7

Kısmen

Çok az

Hiç

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

11,6

25

20,8

34

28,3

37

30,9

120

100

15

12,7

25

20,8

34

28,3

37

30,9

120

100

5,5

7

5,5

24

20

42

35

40

33,3

120

100

-

-

-

-

-

-

50

41,6

70

48,3

120

100

-

-

12

10

23

19,1

43

35,8

42

35

120

100

26

21,6

24

20

40

33,3

13

10,8

17

14,1

120

100
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Tablo 2‘ye göre; piyano sayısı %30,9 ile hiç yetmemekte, piyano çalıĢma saatleri %30,9
ile hiç yetmemekte, var olan piyanolar %35 ile çok az niteliğe sahip olmakta, piyanoların
akortları %48,4 ile hiç yapılmamakta, piyano odaları %35,8 ile çok az yetmekte ve
odaların nitelikleri %33,3 ile kısmen yeterli olmaktadır.
Yukarıda görülen bulgulara göre okulun imkanları piyano dersinin gerekliliğini yerine
getirmede yeterli değildir denilebilir.
Tablo 3: Öğrencilerin piyano dersinin gerekliliği hakkında bilgisi olma ve uygulama
yapabilmesine ait bulgular.
Ankette sorulan sorular
Not
belirleme
çizelgesinden ne derece
haberdarsınız?
BaĢarısız
olma
nedenlerinizi ne derece
bilmektesiniz?
Piyano eğitimi bilgi becerileri
ne
derece
uyguluyorsunuz?
Doğru
çalma
tekniklerinden ne derece
haberdarsınız?
Öğrendiğiniz
teknik
bilgileri
ne
derece
uyguluyorsunuz?
Piyano dersleri ne derece
etkili
ve
verimli
geçmektedir?
Piyano
eğitimi
öğretmenlik açısından ne
derece önemlidir?
Öğretmen olunca piyanoyu
ne derece kullanacaksınız?
EĢlik çalma açısından ne
derece yeterlisiniz?
Piyanoda deĢifre çalma
açısından
ne
derece
yeterlisiniz
Armoni
çalıĢırken
piyanoyu
ne
derece
kullanıyorsunuz?
ĠĢitme çalıĢırken piyanoyu
ne
derece
kullanıyorsunuz?
Piyano
dinletilerine
katılmada
ne
derece
isteklisiniz?

Tamamen

Büyük
Ölçüde
f
%

f

%

10

8,4

32

39

32,7

19

Kısmen

Çok az

Hiç

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

26,6

24

20

30

25

24

20

120

100

49

40,9

19

15,9

6

5

7

5,5

120

100

15,9

25

20,8

40

33,3

25

20,8

11

9,2

120

100

9

7,5

31

25,8

47

39,3

25

20,8

8

6,6

120

100

15

12,7

49

40,9

37

30,9

13

10,8

6

5

120

100

18

15

32

26,6

38

31,6

26

21,6

6

5

120

100

31

25,8

34

28,3

22

18,3

18

15

15

12,5

120

100

20

16,6

29

24,1

41

34,1

19

15,9

11

9,2

120

100

14

11,6

42

35

28

23,3

24

20

12

10

120

100

18

15

27

22,5

46

28,3

16

13,3

13

10,8

120

100

30

25

37

30,9

22

28,3

23

19,1

8

6,6

120

100

32

26,6

37

30,9

20

16,6

23

19,1

8

6,6

120

100

19

15,9

20

16,6

19

15,9

17

14,1

45

37,5

120

100

Tablo 3‘e göre; öğrenciler not alma kriterlerinden en çok %26,6 ile büyük ölçüde
haberdar olmaktadır. BaĢarı durumlarının nedenlerini en çok % 40,9 ile büyük ölçüde
bilmektedirler. Derste öğrendikleri bilgi- beceriler en çok %33,3 ile kısmen
uygulamaktadırlar. Öğrenciler doğru çalma tekniklerini en çok %39,3 ile kısmen
bilmektedirler. Teknik bilgileri en çok %40,9 ile büyük ölçüde uygulamaktadırlar. Piyano
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dersleri en çok %31,6 ile kısmen verimli geçmektedir. Öğrenciler piyano eğitimini
öğretmenlik açısından en çok %28,3 ile önemli görmektedirler. EĢlik çalma açısından en
çok %35 ile kendilerini yeterli görmektedirler. Armoni ve iĢitme derslerini çalıĢırken en
çok % 30,9 ile büyük ölçüde kullanmaktadırlar. Piyano dinletilerinde çalıcı olarak görev
almayı ise en çok %37,5 ile hiç istememektedirler.
Yukarıda görülen bulgulara göre, öğrencilerin piyano dersinin gerekliliği hakkında büyük
ölçüde haberdar olduğu söylenebilir.
4. SONUÇLAR
Piyano öğretim elemanları, öğrencinin baĢlangıç düzeyini büyük ölçüde belirlemektedir.
Öğrenci düzeyinin belirlenmesi, piyano dersine verimli bir baĢlangıç yapıldığını
göstermektedir. Piyano ders saatlerinin 1 saat olması, bu dersin gerektirdiği bilgi ve
becerilerin kazanılması bakımından kısmen yeterli olduğu saptanmıĢtır. Kurumdaki
piyanoların nitelik ve sayı bakımından ihtiyacı karĢılamadığı belirlenmiĢtir. Öğrencilerin
kurumda yapılan piyano dersinin etkili ve verimli geçtiği fikrine kısmen katıldığı
saptanmıĢtır. Öğrencilerin aldıkları piyano eğitiminin müzik öğretmeni oldukları taktirde,
okul Ģarkılarına eĢlik edebilme davranıĢını büyük ölçüde, ve okul Ģarkılarını deĢifre
çalabilme davranıĢı bakımından kısmen yeterli olduğu görüĢündedirler.
5. ÖNERĠLER
Piyano eğitiminin, performans gerektiren bir ders olduğu düĢünüldüğünde ders programı
saatlerinin öğrenci ve öğretim elemanı açısından çok önemli olduğu bir gerçektir. Haftada
1 saat olan piyano eğitiminin öğrenci için yeterli olmadığı ortaya çıkmıĢtır. Aynı zamanda
öğretim elemanlarının ders yükü fazlalığından dolayı ders performansının düĢmesi, 1 saat
olan piyano dersinde verimi tamamen olumsuz yönde etkilemektedir. Böylelikle 1 saat
içerisinde öğretim elemanı öğrencinin bireysel geliĢimini takip edememekte, öğrenci
çalıĢmalarını kontrol altına alamamaktadır. Bu yüzden program irdelenmeli, ders saati
fazlalaĢtırılması talebinde bulunulmalıdır.
Piyano çalıĢma odalarının ve piyano sayısının az olması, dersin gerektirdiği bilgi ve
becerilerin kavranması bakımından yetersiz görülmektedir. Her öğrencinin evinde piyano
olmamasından dolayı verilen dersleri ve ödevleri sınırlı çalıĢma saatlerinde
gerçekleĢtirememektedir. Bu yüzden de performans kaybı yaĢanmaktadır. Piyano oda
sayısı ve piyano sayısı çoğaltılarak ve elde var olan piyanoların akort ve bakımları
yapılarak öğrenci baĢarı düzeyinin yükseltilebileceği düĢünülmektedir.
Öğrenci, çalıĢırken zamanı etkili bir Ģekilde değerlendirmelidir. Bunun gerçekleĢebilmesi
için öğrenci çalıĢma programlarının yapılması, çalıĢma saatlerinin kontrol edilmesi ve
sürekli denetim altında olması gerektiği düĢünülmektedir. Bu yüzden öğretim
elemanlarının öğrencinin karĢılaĢacağı sorunlar hakkında öğrenciye bilgi vermesinin,
çalıĢılacak eserin ne boyutta olduğunun, piyanoyu nasıl çalıĢması gerektiğinin ve aktif bir
çalıcı olarak ders içinde nasıl yer alması gerektiğinin sürekli vurgulanmasının öğrencinin
baĢarıya ulaĢmasında büyük etki yaratacağı düĢünülmektedir.
Müzik eğitimi bölümünde verilen piyano eğitiminin hedef ve amaçlarının sürekli
irdelenmesinin yarar sağlayacağı düĢünülmektedir. Öğrencinin gelecekte seçeceği müzik
öğretmenliği mesleğinin gerekleri düĢünülerek program oluĢturulmalıdır. Piyanonun
öğretmenlik mesleğinde kullanımı düĢünülerek, gerekli beceri ve davranıĢ kazandırmayı
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planlayan bir piyano eğitim programı oluĢturulmasının, baĢarının yükselmesi bakımından
önem taĢıdığı söylenebilir.
Eğitimde fiziki ortamın uygunluğu olumlu sonuçların alınmasında son derece önemlidir.
Öncelikle piyano eğitiminin gerektirdiği fiziki Ģartların yerine getirilmesi piyano
eğitiminde hem alıcıyı hem de vericiyi daha üretken bir konuma getirecektir. Bu konuda
sağlanacak geliĢmelerin birinci derecede önem taĢıdığı düĢünülmektedir. ÇalıĢma
ortamının sağlıklı olması kuĢkusuz sadece fiziki Ģartlarla ölçülemez. Bu ortamda
insanların üretkenliğini tetikleyecek psikolojik Ģartların da olgunlaĢmıĢ olması gerekir.
Öğretim elemanlarının ders yükünün hafifletilmesi öğrenciye daha fazla zaman ve ilgi
olarak yansıyacaktır. Öğrenci bunu daha fazla çalıĢma ve baĢarıyla perçinleyecektir.
KarĢılıklı memnuniyet psikolojik olgunluğu ortaya koyacaktır. Böylesi bir çalıĢma
ortamının yaratılmasının piyano eğitiminde üst düzey baĢarıları da beraberinde getireceği
düĢünülmektedir.
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MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ ÇOKLU ZEKÂ PROFĠLLERĠ
Yrd. Doç. Dr. Jale DENĠZ, Marmara Üniversitesi
Özet
Çoklu zekâ kuramı, her bireyin doğuştan getirdiği birbirinden farklı gelişebilir ve
değişebilir çeşitli zekâ alanlarının olduğunu ve bunların her birinin kendilerine özgü bir
biçimde geliştiği ve çalıştığı tezine dayalı olarak 1983 yılında Gardner tarafından ortaya
atılmıştır. Bu alanlar, 1) Sözel-Dil zekâsı, 2) Mantıksal-Matematiksel zekâ, 3) GörselUzaysal zekâ, 4) Müziksel-Ritmik zekâ, 5) Bedensel-Kinestetik zekâ, 6) Sosyal zekâ, 7)
İçsel zekâ ve 8) Doğacı zekâdır. Çoklu zekâ teorisi, insanların sahip oldukları güçlü zekâ
alanına göre daha kolay öğrendiklerini ve geliştiklerini söylemiştir. Aynı zamanda da
çoklu zekâ teorisi, insanın sahip olduğu zayıf zekâ alanının yeterli bir düzeye kadar
geliştirilebileceğini savunmuştur. Bu nedenle eğitimde öğrencilerin güçlü ve zayıf zekâ
alanlarının işlenerek daha başarılı olmaları sağlanabilir. Bu araştırmada Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği
Ana Bilim Dalında öğrenim görmekte olan müzik öğretmeni adaylarının çoklu zekâ
profillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ilgili ana bilim dalında
öğrenim görmekte olan farklı sınıf seviyelerinden 143 öğretmen adayı (Erkek n:63,
%44,1; Kadın n:80, %55,9) araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada Ahmet
Saban‘dan alınan Eğitimciler İçin Çoklu Zekâ Alanları Envanteri uygulanmıştır. Veriler
müzik öğretmeni adaylarının güçlü ve zayıf olan zekâ alanlarının belirlenebilmesi
amacıyla frekans ye yüzde hesaplamaları yapılarak çözümlenmiştir. Elde edilen belli
başlı sonuçlar; müzik öğretmeni adaylarının birinci güçlü zekâ alanının Müziksel-Ritmik
alan olduğunu bununla birlikte Müziksel-Ritmik alana sahip olduğunu vurgulayan
öğretmen adaylarının oranının ise %50 civarlarında kaldığını göstermektedir. Müzik
öğretmeni adaylarının en zayıf zekâ alanının ise Doğacı zekâ alanı (%30) olduğu
anlaşılmaktadır. Müzik öğretmenlerinin güçlü zekâ alanları içerisinde hiç değer
almaması ve diğer dağılımlarda da çok düşük değerler almasından hareketle Sözel-Dil
zekâ alanı dikkat çekici biçimde zayıf görülmektedir. Elde edilen tüm sonuçlar müzik
öğretmeni adaylarının yetiştirilmesinde ve zekâ alanlarının geliştirilmesinde yapılması
gereken uygulamalar ve alınması gereken önlemler açısından tartışılmıştır.
PROBLEM
Çoklu zekâ teorisi, zekânın doğuĢtan, sabit, değiĢtirilemez, tekil ve niceliksel olarak
ölçülebilir olan eski zeka anlayıĢının karĢısında olarak 1983 yılında Gardner (2004)
tarafından ortaya konulmuĢtur. Gardner zekâyı, bir ya da birden fazla kültürel çerçeve
içinde değerlendirilen bir sorun çözme veya ürün yaratma becerisi olarak tanımlamıĢtır.
Çoklu zekâ teorisi, insanın sahip olduğu 8 temel zeka alanından söz ederek doğuĢtan
gelen ve farklı zeka alanlarına dikkat çeker. Bu zekâ alanları Ģunlardır: 1) Sözel-Dil
zekâsı, 2) Mantıksal-Matematiksel zekâ, 3) Görsel-Uzaysal zekâ, 4) Müziksel-Ritmik
zekâ, 5) Bedensel-Kinestetik zekâ, 6) Sosyal zekâ, 7) Ġçsel zekâ ve 8) Doğacı zekâdır.
Çoklu zeka teorisi bütün insanların göreceli olarak bütün zeka alanlarını yeterli bir
uzmanlık düzeyinde geliĢtirebilme yeteneğine sahip olduğunu savunur. Bir kiĢinin belli
bir zekâ alanında geliĢip geliĢememesi, baĢlıca dört faktöre ve bu dört faktörün birbiriyle
olan etkileĢimlerin doğasına bağlıdır. Bu faktörler Ģunlardır: 1)Biyolojik nitelik, 2)KiĢisel
hayat hikayesi, 3)Tarihsel ve kültürel özgeçmiĢ ve 4)KristalleĢtirici veya felce uğratıcı
deneyimler (Saban, 2005:20).
Bireysel farklılıkların temele alındığı bir öğrenme öğretme sürecinde, farklı yollarla
öğrenen bireylerin varlığının kabulü, farklı yollarla öğretim anlayıĢını da beraberinde
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getirmektedir. Dolayısıyla, öğretmenin tek bir öğretim stratejisi ya da tekniği ile etkili bir
öğretim yapması pek mümkün görülmemektedir (Bümen, 2005:22).
Bireysel farklılıklar düĢünme sistemi üzerinde etki bıraktığı gibi öğretim süreçlerinin de
çok yönlü olmasını gerektirmektedir. Bireylerin sahip olduğu öğrenme stilleri ve
stratejileri çoklu zeka kuramının öğretim ortamında etkili bir Ģekilde kullanılmasında
önemli bir etkiye sahiptir (Demirel, BaĢbay, Erdem, 2006:51).
Öğretim süreci açısından bakıldığında, çoklu zeka teorisi, bir öğretmenin kendi güçlü ve
zayıf yönlerini tespit etmede ve sahip olduğu öğretim anlayıĢının sekiz farklı zeka alanı
ile nasıl bağdaĢtığını anlamada kullanılabilecek etkili bir modeldir (Saban, 2005:34).
Böylece, çoklu zeka teorisi, çok kapsamlı bir öğretim modeli ortaya koyarak
öğretmenlerin sınıfta daha fazla sayıda öğrencilere ulaĢabilmek için eğitimde kullandıkları
öğretim yöntemlerini gözden geçirmelerini zorlamakta ve öğretimde yöntem zenginliğine
gitmeleri hususunda onlara yardımcı olmaktadır (Saban, 2005:63). Çoklu zekâ teorisi,
eğitimcilerin kendi öğretim programlarını geliĢtirmelerinde bir dizi parametreler önerir.
Gerçekte, çoklu zekâ teorisi eğitimcilerin herhangi bir beceriyi, konuyu, temayı veya
öğretim amacını en az sekiz yol geliĢtirerek ele alabilecekleri kuramsal bir çerçeve sunar.
Çoklu zekâ teorisine dayalı bir öğretim anlayıĢının geliĢtirilmesinde izlenebilecek en iyi
yol, öğretilecek konunun veya içeriğin bir zekâ alanından diğer bir zeka alanına nasıl
uygun bir Ģekilde çevrilebileceğini düĢünmektir (Saban, 2005:66).
Eğitim programlarında müzik, öğrenmeye değer görülmesi; kültürel bir mirası yansıtması;
tüm insanlarda doğal olarak var olan ve geliĢtirilmesi gereken bir zeka olması; duygu ve
düĢüncelerimizi ifade etmeye olanak vermesi; öğrencilerin kendi kültürleriyle yabancı
kültürler arasında iliĢki kurmayı öğretmesi; bütün konu alanlarında öğrenmeye katkı
sağlaması; öğrencilere hayatın bütünüyle niceliksel olmadığını öğrenmelerine yardımcı
olması ve insan ruhunu yüceltmesi nedeniyle yer alır (Demirel, 2000:157). Temel
felsefesi öğrenci merkezli bir anlayıĢ içeren yapılandırmacı yaklaĢımı ve çoklu zeka
kuramını Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretimde 2007-08 öğretim yılından itibaren müzik
dersi de dahil bütün sınıflarda uygulanmasını kabul etmiĢtir(MEB, 2007). Herhangi bir
eğitim teorisini uygulamaya koymadan önce, birer yetiĢkin öğrenciler olarak eğitimciler
söz konusu teoriyi ilk önce kendilerine uygulamalıdır. Çünkü bir teorinin pratiksel
değerine inanmadıkça ve o teorinin içeriğini kiĢiselleĢtiremedikçe, bir eğitimcinin söz
konusu teoriyi öğrencilerine de uygulamak için istekli olması ve kendisini o teori ile
özdeĢleĢtirmesi imkânsızdır. Dolayısıyla, her öğretmenin çoklu zeka teorisini kendi
öğretim repertuarına entegre etme sürecinde ilk adım, kendisinin sahip olduğu çoklu zeka
alanlarının doğasını belirlemek olmalıdır (Saban, 2005:27). Bu araĢtırmada da müzik
öğretmeni adaylarının çoklu zekâ profillerinin bilinmemesi araĢtırmanın problemini
oluĢturmuĢtur.
AMAÇ
Müzik öğretmeni adaylarının çoklu zekâ profillerinin belirlenmesi genel amacıyla
aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır.
1. Müzik öğretmeni adaylarının en güçlü zekâ alanları nasıl dağılım göstermektedir?
2. Müzik öğretmeni adaylarından müzik zekâsına sahip olanların ikinci güçlü zekâ
alanları nasıl dağılım göstermektedir?
3. Müzik öğretmeni adaylarından birinci güçlü zekâ alanı müzik zekâsı dıĢında olanların
ikinci güçlü zekâ alanı nasıl dağılım göstermektedir?
4. Müzik öğretmeni adaylarının ikinci güçlü zekâ alanları nasıl dağılım göstermektedir?
5. Müzik öğretmeni adaylarının en zayıf zekâ alanları nasıl dağılım göstermektedir?
6. Müzik öğretmeni adaylarının ikinci en zayıf zekâ alanları nasıl dağılım
göstermektedir?
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YÖNTEM
AraĢtırma genel tarama modellerinden tekil anlık tarama modelli bir çalıĢmadır. Tekil
anlık tarama modellerinde ele alınan değiĢkenler tek tek tür ve miktar bakımından
betimlenirler. Bu araĢtırmada da müzik öğretmeni adaylarının çoklu zekâ alanlarının
belirlenmesi amaçlanmıĢtır.
Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın evrenini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim görmekte olan müzik
öğretmeni adayları oluĢturmuĢtur. Evrende 200 öğretmen adayı bulunmaktadır.
AraĢtırmaya ulaĢılabilen142 müzik öğretmeni adayı katılmıĢtır. AraĢtırma örneklemi
evrenin %71‘ini oluĢturmaktadır. Örneklemin sınıfa ve cinsiyete göre dağılımı Tablo 1‘de
verilmiĢtir.
Tablo 1: Örneklemin sınıfa ve cinsiyete göre dağılımına yönelik frekans ve yüzde
analizi
Sınıf seviyeleri
Kadın
Erkek
TOPLAM
f (%)
f (%)
f (%)
1.sınıf
23 (56,1)
18 (43,9)
41 (28,7)
2.sınıf
20 (47,6)
22 (52,4)
42 (29,4)
3.sınıf
10 (33,3)
20 (66,7)
30 (21,0)
4.sınıf
10 (33,3)
20 (66,7)
30 (21,0)
TOPLAM
63 (44,1)
80 (55,9)
143 (100)
Veri Toplama Aracı
AraĢtırmada veri toplama aracı olarak Saban tarafından çevirisi yapılan Çoklu Zekâ
Envanteri kullanılmıĢtır.
Verilerin Çözümlenmesi
Verilerin çözümlenmesinde araĢtırmanın amaçları doğrultusunda öğretmen adaylarının
çoklu zekâ dağılımlarının frekans ve yüzdelik hesaplamaları yapılarak elde edilen
sonuçlar tablolaĢtırılmıĢtır.
BULGULAR
Müzik öğretmeni adaylarının en güçlü zekâ alanlarının dağılımı Tablo 2‘de verilmiĢtir.
Tablo 2: Müzik öğretmeni adaylarının en güçlü zekâ alanlarına yönelik frekans ve
yüzde analizi
Çoklu Zekâ Alanları
f
%
Müziksel-Ritmik
72
50,7
Mantıksal- Matematiksel
16
11,3
Bedensel-Kinestetik
12
8,5
Ġçsel
9
6,3
Görsel-Uzaysal
7
4,9
Doğacı
6
4,2
Müziksel-Ritmik/ Bedensel-Kinestetik 5
3,5
Sosyal
3
2,1
Müziksel--Ritmik/Ġçsel
2
1,4
Müziksel-Ritmik/Görsel- Uzaysal
1
0,7
Diğer zekâ alanları bileĢimleri
9
6,3
Toplam
142
100
Müzik öğretmeni adaylarının %50,7‘si (n:72) en güçlü zekâ alanını Müziksel-Ritmik;
%11,3‘ü (n:16) Mantıksal- Matematiksel; %8,5‘i (n:12) Bedensel-Kinestetik; %6,3‘ü
(n:9) Ġçsel; %4,9‘u (n:7) Görsel-Uzaysal ve %4,2‘si de (n:6) Doğacı zekâ alanı olarak
ifade etmiĢlerdir. Tablo 2‘de dikkati çeken önemli bir unsur Sosyal zekâ alanın %2,1 (n:3)
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çıkması ve Sözel-Dil zekâ alanının ise hiç kimse tarafından en güçlü alan olarak
tanımlanmamasıdır. Müzik öğretmeni adaylarının %11,9‘u ise birden fazla zekâ alanını
eĢit derecede güçlü zekâ alanları olarak ifade etmiĢlerdir.
Tablo 3‘de müzik öğretmeni adaylarından Müziksel-Ritmik zekâyı en güçlü zekâ alanları
olarak tanımlayan 72 kiĢinin (%50,7‘nin) ikinci güçlü zekâ alanlarının dağılımı
incelenmiĢtir.
Tablo 3: Müzik öğretmeni adaylarından Müziksel-Ritmik zekâyı en güçlü zekâ
alanları olarak tanımlayanların ikinci güçlü zekâ alanlarının dağılımına yönelik
frekans ve yüzde analizi
Çoklu Zekâ Alanları
f
%
Bedensel-Kinestetik
15
20,8
Sosyal
11
15,3
Mantıksal-Matematiksel
10
13,9
Doğacı
7
9,7
Ġçsel
5
6,9
Görsel-Uzaysal
4
5,6
Sözel-Dil
2
2,8
Diğer zekâ alanları bileĢimleri
18
25,0
Toplam
72
100
Tablo 3‘den de görüldüğü gibi, Müziksel-Ritmik zekâya sahip olanların ikinci güçlü zekâ
alanları dağılımında Bedensel-Kinestetik %20,8 ile (n:15) daha yoğun olarak görülmekte;
bu zekâ alanını sırasıyla Sosyal (%15,3; n:11); Mantıksal-Matematiksel (%13,9; n:10) ve
Doğacı (%9,7; n:7) zekâ izlemektedir. Bu dağılım içinde de Sözel-Dil zekâ alanının
%2,8‘de (n:2) kaldığı görülmüĢtür.
Tablo 4: Müzik öğretmeni adaylarından birinci güçlü zekâ alanı Müziksel-Ritmik
zekâ alanı dıĢında kalanların ikinci güçlü zekâ alanlarının dağılımına yönelik
frekans ve yüzde analizi
Çoklu Zekâ Alanları
f
%
Müziksel-Ritmik
14
27,5
Bedensel-Kinestetik
9
17,6
Sosyal
5
9,8
Ġçsel
3
5,9
Mantıksal-Matematiksel
2
3,9
Görsel-Uzaysal
2
3,9
Doğacı
1
2,0
Sözel-Dil
1
2,0
Müziksel-Ritmik/ Bedensel-Kinestetik 3
5,9
Müziksel-Ritmik/Sosyal
2
3,9
Müziksel-Ritmik/Doğacı
1
2,0
Müziksel-Ritmik/Görsel- Uzaysal
1
2,0
Müziksel-Ritmik/Ġçsel
1
2,0
Diğer zekâ alanları bileĢimleri
6
11,8
Toplam
51*
100
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*Tablo 2‘de Müziksel-Ritmik zekâ dıĢında 70 kiĢi kalmakla birlikte Tablo 4‘de aynı anda
üçlü ya da daha fazla zekâ alanı eĢit dağılanlar dağılıma alınmadığından hesaplamalar 51
kiĢi ile yapılmıĢtır.
Tablo 4‘de müzik öğretmeni adaylarından birinci güçlü zekâ alanı Müziksel-Ritmik zekâ
alanı dıĢında kalan 51 kiĢinin (%36‘nın) ikinci güçlü zekâ alanlarının dağılımı
incelenmiĢtir. Bu dağılımda ilk üç sırayı %27,5 (n:14) ile Müziksel-Ritmik; %17,6 (n:9)
ile Bedensel-Kinestetik ve %9,8 (n:5) ile Sosyal zekâ alanları almaktadır. Sözel-Dil alan
bu dağılımda da fark edilir bir yer almamıĢtır.
Tablo 5: Müzik öğretmeni adaylarının ikinci güçlü zekâ alanlarının dağılımına
yönelik frekans ve yüzde analizi
Çoklu Zekâ Alanları
f
%
Bedensel-Kinestetik
26
19,7
Sosyal
17
12,9
Müziksel-Ritmik
15
11,4
Mantıksal-Matematiksel
14
10,6
Ġçsel
9
6,8
Doğacı
9
6,8
Görsel-Uzaysal
8
6,1
Sözel-Dil
3
2,3
Müziksel-Ritmik/Bedensel-Kinestetik 3
2,3
Müziksel-Ritmik/Sosyal
2
1,5
Müziksel-Ritmik/Doğacı
1
0,8
Müziksel-Ritmik/Görsel- Uzaysal
1
0,8
Müziksel-Ritmik/Ġçsel
1
0,8
Diğer zekâ alanları bileĢimleri
23
17,4
Toplam
132
100
Tablo 5‘de müzik öğretmeni adaylarının ikinci güçlü zekâ alanları dağılımına genel olarak
(n:132) bakıldığında ilk dört sırayı, %19,7 ile Bedensel-Kinestetik (n:26); %12,9 ile
Sosyal (n:17); %11,4 ile Müziksel-Ritmik (n:15); %10,6 ile Mantıksal-Matematiksel
(n:14) zekâ alanlarının aldığı anlaĢılmaktadır. Diğer seçeneğinde yer alan %17,4‘lük
dağılım ise her biri en az iki zekâ alanında yer alan ve birer ikiĢer sıklıkla dağılan kiĢileri
içermektedir.
Tablo 6: Müzik öğretmeni adaylarının en zayıf zekâ alanlarının dağılımına yönelik
frekans ve yüzde analizi
Çoklu Zekâ Alanları
f
%
Doğacı
41
29,9
Sosyal
23
16,8
Sözel-Dil
20
14,6
Görsel- Uzaysal
16
11,7
Mantıksal- Matematiksel
6
4,4
Ġçsel
4
2,9
Müziksel-Ritmik
4
2,9
Bedensel-Kinestetik
2
1,5
Diğer zekâ alanları bileĢimleri
21
15,3
Toplam
137
100
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Tablo 6‘da müzik öğretmeni adaylarının en zayıf zekâ alanlarının (n:137), Doğacı
(%29,9;n:41); Sosyal (%16,8;n:23); Sözel-Dil (%14,6;n:20) ve Görsel-Uzaysal
(%11,7;n:16) alanlar olduğu anlaĢılmaktadır.
Tablo 7‘de müzik öğretmeni adaylarının ikinci en zayıf zekâ alanları (n:116) ise GörselUzaysal (%18,1; n:21); Sözel-Dil (%18,1; n:21), Doğacı (%17,2; n:20) ve MantıksalMatematiksel (%10,3; n:12) olarak belirlenmiĢtir.
Tablo 7: Müzik öğretmeni adaylarının ikinci en zayıf zekâ alanlarının dağılımına
yönelik frekans ve yüzde analizi
Çoklu Zekâ Alanları
f
%
Görsel- Uzaysal
21
18,1
Sözel-Dil
21
18,1
Doğacı
20
17,2
Mantıksal-Matematiksel
12
10,3
Bedensel-Kinestetik
10
8,6
Ġçsel
9
7,8
Sosyal
7
6,0
Müziksel-Ritmik
1
0,9
Diğer zekâ alanları bileĢimleri
15
13,0
Toplam
116
100
SONUÇ ve TARTIġMA
Tablolara genel olarak bakıldığında müzik öğretmeni adaylarının güçlü olan çoklu zeka
alanlarının Müziksel-Ritmik ve Bedensel-Kinestetik zeka alanı olduğu anlaĢılmaktadır.
Müziksel-Ritmik zekâ alanını seslerle ilgilidir. Müziğin üç temel öğesi olan ses
yüksekliği, ritim ve sesin niteliğini içerir. Gardner, düzenli olarak bir arada olan her
normal insanın, bu üç öğeyi kullanarak beste yapma, Ģarkı söyleme ya da enstruman
çalma gibi müzikal etkinliklerde sahip olduğu bazı becerilerle baĢarılı olacağını ifade
etmektedir (Demirel, BaĢbay, Erdem, 2006:33). Campbell (2002:220), çocuğun müzik,
hareket ve sanat aracılığıyla ne kadar çok uyarıcı alırsa, sonunda o kadar zeki olacağı
inancındadır. Müziksel-Ritmik zekâ alanı güçlü olan insanlar, olayların oluĢumunu ve
iĢleyiĢini müziksel bir dille düĢünmeye, yorumlamaya ve ifade etmeye çabalarlar ve
müziğin öğelerini kullanarak öğrenirler (Saban, 2005:10).
Bedensel-Kinestetik zekâ düĢünceleri ve duyguları ifade ederken, problemleri çözerken
bedeni kullanma yeteneğidir ve bu zekâ vücut ile zekâyı fiziksel bir performansta
birleĢtirir. Bu performansta zamanlama ve düĢünceyi harekete geçirme önemlidir.
(Demirel, BaĢbay, Erdem, 2006:26). Müzikte, ajilite, artikülasyon ve ses niteliğinin
geliĢmesini içeren teknik becerilerin ve devinimin öğrenilmesini ve performansını içerir
(Hallam, 1998:34).
Müzik öğretmeni adayları arasında Sosyal ve Mantıksal-Matematiksel zekâya sahip
olanların da dikkate değer bir oranda oldukları görülmektedir. Ancak müzik öğretmeni
adayları içinde Sosyal zekâya güçlü bir biçimde sahip olduğunu ifade edenler kadar
Sosyal zekâlarını en zayıf zekâ alanı olarak ifade edenler de yer almaktadır.
Sosyal zekâ bir insanın çevresindeki insanların duygularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını
anlama, ayırt etme ve karĢılama kapasitesidir (Saban, 2005:12). Sosyal zekâ alanı kuvvetli
olan öğrenciler, en iyi iĢbirliğine ve etkileĢime dayalı öğrenme etkinliklerinde öğrenirler
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(Saban, 2005:125). Müzik etkinliklerinde sosyal zekâ dinleyiciyle iletiĢim kurmak için ve
müzisyenlerin bir performansa hazırlanırken birlikte çalıĢma gerekliliği içinde
olduklarından dolayı önemlidir (Hallam, 1998:34).
Mantıksal-Matematiksel zekâ, problemlere bilimsel çözümler üretme ve kavramlar
arasındaki iliĢkileri ayırt etme, sınıflama, genelleme yapma, matematiksel bir formülle
ifade etme, hipotezleri test etme ve sayıları etkili kullanma becerilerini içerir (Demirel,
BaĢbay, Erdem, 2006:22). Pythagoras zamanından beri müzik ve matematik arasında
yakın bir ilgi var olmuĢtur. Müzikte matematiksel iliĢkiler özellikle ritimsel biçimlerde,
müziğin analizinde ve bestelemede ortaya çıkmaktadır (Hallam, 1998:35).
Müzik öğretmenlerinin en zayıf zekâ alanlarına bakıldığında ise Doğacı zekânın en düĢük
değeri aldığı görülmektedir. Ġkinci en zayıf zekâ alanında ise Sözel-Dil zeka alanı göze
çarpmaktadır. Müzik öğretmenlerinin en güçlü zekâ alanları içerisinde hiç değer almaması
ve diğer dağılımlarda da çok düĢük değerler almasından hareketle Sözel-Dil zekâ alanı
dikkat çekici biçimde zayıf görülmektedir.
Sözel-Dil zekâ anadilini ya da yabancı dili kullanma, okuyarak, konuĢarak, yazarak ve
dinleyerek iletiĢim kurma, düĢüncelerini ifade edebilme ve diğer insanları anlayabilme
yeteneğidir. Sözel-Dil zekâsı geliĢmiĢ kiĢiler, seslere, tonlamaya, sözcüklerin anlamına ve
dilin farklı iĢlevlerine duyarlıdır. Soyut akıl yürütme yoluyla anlam çıkarma, kavramsal
örüntüler oluĢturma, ses ve anlamı birlikte kullanarak anlatım yapma sözel dilsel zekânın
önemli göstergelerindendir (Ün Açıkgöz, 2008:285). Müzikte, sözel dilsel beceriler olarak
notaları okumayı, transpoze etmeyi, anahtarları ve armoniyi anlamayı, müziği analiz
etmeyi, müziğin ve bestecinin içinde yer aldığı kültürel ve tarihsel içeriği anlamayı, müzik
sesleriyle anlamı ifade etmeyi, ses niteliğini, müziği hatırlamayı v.b. sayabiliriz (Hallam,
1998:34).
Müzik dili, müziksel iletiĢim sağlamak amacıyla kullanılan müziksel semboller sistemi ve
anlatım yöntemidir. Müzik dili, temelde sesel dil üzerine kurulur-oturur, ancak estetik
boyutuyla sesel dilin ötesinde karmaĢık bir yapı oluĢturur ve sözel dil ile veya baĢka tür
diller ile birleĢince daha karmaĢık bir nitelik kazanır. Müzik dili denilince baĢlıca üç tür
dil(yapısı) akla gelir: Sesel müzik dili, sesel/sözel müzik dili, sözel/kavramsak müzik dili.
Sesel müzik dili ezgisel müzik dilidir. Normal olarak üretilen en küçük ya da en kısa
müzik (ezgi) örüntüsü gözedir (seslemdir). Her göze bir müziksel davranıĢ birimidir. Her
müziksel davranıĢ birimi aynı zamanda bir müziksel algı birimidir. Sesel müzik dilinin en
küçük müziksel algı birimi örge(motif)dir. Sesel müzik dilinde gözelerden örgeler,
örgelerden cümleler, cümlelerden dönemler oluĢur.Dönemlerden bölümleri bölümlerden
kısımlar, kısımlardan eserin tümü veya bütünü meydana gelir. Sesel /sözel müzik dili
Ģarkısal müzik dilidir. Sesel müzik dili ile sözel müzik dilinin birleĢmesinden,
kaynaĢmasından ve iç-içe iĢleyen bir bütün haline gelmesinden oluĢur. Sözel/kavramsal
müzik dili, müzik ile ilgili kavramlardan, bu kavramları karĢılayan terimlerden ve bu
terimleri ifade eden sözcüklerden oluĢur. Müzik terimleri, müzik alanıyla ilgili özel
kavramları karĢılayan sözcüklerdir. Her müzik terimi, sınırlanmıĢ, kesin ve belirgin bir
müziksel kavramı karĢılar. Müziksel kavram, ilgili müziksel terimin kapsadığı anlamdır
(Uçan, :10).
Müziksel iletiĢim sağlamada, kurmada, sürdürmede ve geliĢtirmede müziksel dil
belirleyici rol oynar. Müzik dili bilmeden, anlamadan ve kullanmadan sağlıklı bir
müziksel iletiĢlimde bulunmak olanaksızdır (Uçan, :19).
Müziksel anlam, duyuĢsal, deviniĢsel, seziĢsel ve biliĢsel görünümleriyle dört boyutlu bir
süreçtir. Müziği duyuĢsal anlama, istenç ve anlıktan ayrı olarak iĢleyen bir süreçtir. Bu
süreç, duyumlanan/duyumsanan müzikten etkilenme-duygulanma, müziğin etkisine
kapılma davranıĢıyla kendini belli eder. Müziği deviniĢsel anlama süreci,
devimlenen/devimsenen müziğin dirik etkilerini yüz, el-kol ve beden devinimleriyle dıĢa
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vurma ifade etme, davranıĢlarıyla kendini belli eder. Müziği seziĢsel anlama süreci
sezimlenen müziğin bütününü ve onunla ilgili bağlantıları, açık seçik bir belirti veya kanıt
olmaksızın bir anda fark etme, yakalama kavrayıverme, sezme, keĢfetme davranıĢlarıyla
kendini belli eder. Müziği biliĢsel anlama süreci ise biliĢsel olarak algılanan müziğe bir
yandan anlam verme, anlam yükleme; diğer yandan müziğin anlamını belirtme, ortaya
koyma, gösterme, açıklama davranıĢlarıyla kendini belli eder. Öbür yandan müziği
biliĢsel anlama, algılanan müziği ya da müziksel bildiriyi iliĢkilendirme, anlamlandırmanitelendirme, çözme, çevirme-dönüĢtürme, yorumlama, öteleme-berileme sürecidir.
Müziksel anlamanın gerçekleĢebilmesi için duyuĢsal, deviniĢsel, seziĢsel ve biliĢsel
alanlarda uygun iliĢki, bağlantı, çağrıĢım, beklenti, yorum Ģemalarının hazırlanmıĢ ve
edinilmiĢ (öğrenilmiĢ) olması, uygun anlam mdellerine sahip olunması gerekir. Uygun
anlamlandırma Ģemalarına veya uygun anlam modellerine sahip olmayanlar müziksel
anlama yeteneğine sahip olamazlar (Uçan, s.6).
Gardner‘in Doğacı zekâsıyla açıklamaya çalıĢtığı, insanların doğadaki varlıkları, bitkileri,
mineralleri, hayvanları tanıma ve sınıflandırma yetenekleridir. Bu zekâ alanında geliĢmiĢ
bireyler, doğal yaĢam içinde insanın rolü ve doğal yaĢama uyumu konusunda diğer
bireylere göre daha duyarlı ve ilgilidirler (Demirel, BaĢbay, Erdem, 2006:46).
Gardner, insan zekâsının her yaĢta değiĢtirilebilir, geliĢtirilebilir ve artırılabilir olduğunu;
insan zekâsının insanın içinde bulunduğu fiziksel, soysal ve kültürel çevre ile etkileĢim
içinde olduğunu söylemiĢtir. Zekâ çok yönlülük göstermesine rağmen kendi içinde bir
bütündür ve birey bir problemle karĢılaĢtığında bu bireyin zekâsı çeĢitli yanları ile bir
bütünlük göstererek belli bir uyum içinde çalıĢır. Bu durumda insan zekâsının güçlü
alanları karĢılaĢılan problemi çözmek için üzerlerine düĢen görevleri yerine getirirken
güçsüz alanları da eğitme eğilimindedirler. Her insan çeĢitli zekâ alanlarının tümüne
sahiptir. Ancak her insanda söz konusu olan bu zekâ alanları değiĢik düzeylerde
bulunabilmektedir. Çoklu zekâ teorisi, eğer yeterli ve uygun destek, imkân ve eğitim
sağlanırsa, gerçekte her bireyin zekâ alanlarının hepsini oldukça yüksek bir düzeyde
geliĢtirebilme kapasitesine sahip olduğunu ileri sürmektedir. Yenice ve AktamıĢ ( 2010)
da araĢtırmalarında, Anadolu lisesi öğretmen adaylarının normal lise mezunu öğretmeni
adaylarına göre Müziksel- Ritmik zeka alanlarının daha yüksek düzeyde olduğunu
bulmuĢlardır. Bu durumu Anadolu lisesinde eğitim gören öğretmen adaylarının bireysel
özelliklerinin dikkate alınarak farklı etkinlikler yaptırılmasına ve sınıf mevcutlarının az
olmasına bağlamıĢlardır. BaĢka bir araĢtırmada da (Abacı ve Baran, 2007) annesi
üniversite mezunu olan öğrencilerin Müziksel-Ritmik zeka alanlarının daha yüksek
olduğunu bulunmuĢ ve üniversite mezunu annelerin müziğe karĢı daha uygun
yönlendirmelerde bulunabilecekleri belirtilmiĢtir.
ÇeĢitli zekâ alanları bir arada ve belli bir uyum içinde çalıĢırlar. Genellikle gerçek hayatta
hiçbir zekâ alanı tek baĢına var olmaz. Dolayısıyla çeĢitli zekâ alanları birbirleri ile sürekli
olarak etkileĢim içindedirler (Saban, 2005:19). Buradan hareketle müzik öğretmeni
adaylarının tüm çoklu zekâ alanlarının geliĢtirilmesi için eğitim programları açısından
önlemler alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Özellikle Sözel-Dil zekâ alanının zayıf
olması programdaki tüm dersler temelinde hem genel olarak hem de müzikal olarak
okuma, dinleme, çalma ve söylemenin anlamlandırılmasına dikkat çekmek bakımından
önemlidir.
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OKUL ÖNCESĠ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ VE OKUL ÖNCESĠ DÖNEM MÜZĠK
EĞĠTĠMĠNĠN GELĠġĠM ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ
Kerem AVġALAK
Özet
Bireyin, içinde bulunduğu toplumda kendini kabul ettirebilmesi, başka bireylerin
varlığının farkında olabilmesi ve çevresi ile uyumlu olarak yaşayabilmesi, bu temel
ihtiyacın tam ve doğru olarak karşılanabilmesi ile mümkündür. Bu bağlamda eğitimin
başlangıç noktası olan okul öncesi eğitimi ve okul öncesi eğitimi içerisinde önemli bir
basamak olan müzik eğitiminin önemini de ayrıca vurgulamak gerekmektedir. Okul öncesi
dönemde verilecek eğitimin çocukların gelişimleri üzerindeki olağanüstü etkisinin artık
tartışılmaz olduğu gerçeği ile birlikte, ―Okul öncesi müzik eğitimcisi kimdir ve ne tür bir
donanıma sahip olmalıdır? Ülkemizde okul öncesi müzik eğitimi ve eğitimcisi
kavramlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya dahil edilmesi hangi aşamalardadır?‖
Sorularına cevap bulabilmek amacı ile bu araştırma hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, okul öncesi eğitimi, okul öncesi müzik eğitimcisi
GĠRĠġ
Okul öncesi dönemde verilecek eğitimin çocukların geliĢimleri üzerindeki etkisinin artık
tartıĢılmaz olduğu, buna bağlı olarak da programdaki eksikliklerden biri olarak
gözlemlenen, bu dönemde temel öğretim basamaklarından biri olması gerektiği halde,
müzik eğitiminin, müzik etkinlikleri adı altında sadece çocukların günlük programları
içerisinde bir eğlence saati olarak uygulandığı görülmektedir. Ayrıca Türkiye‘de “Okul
öncesi müzik eğitimi” konusuna dikkat çekilmeye çalıĢılırken “Okul öncesi müzik
eğitimcisi” kavramının da halen farkına varılamadığını belirtmek gerekmektedir.
Ġnsanoğlunun, henüz anne karnında iken seslere tepki verdiği, hatta ritim duygusunun
annenin kalp atıĢları ile birlikte geliĢtiği bilinmektedir. Anne karnında baĢlayan ve hayat
boyu devam eden öğrenme, insan hayatının vazgeçilmez bir olgusudur. Temel amaç;
çocukların doğalarında var olan potansiyellerini ortaya çıkartmak ve geliĢtirmek olduğuna
göre, bu geliĢimi desteklemek için de bir bilgi alanı oluĢturulması gerekmektedir. Bu da
ancak profesyonel bir yardımla mümkündür.
Çocuğun geliĢiminde (çevresi ile etkileĢimi, sosyal-duygusal, psiko-motor, biliĢsel ve dil
geliĢimi) müzik eğitiminin (drama, müzikli oyun, fon müziği v.b.) yadsınamayacak
katkıları, incelenen araĢtırmalar sonucunda ortaya konulmuĢtur. Anne ile bebeği arasında
kurulan ilk iletiĢim ve bu iletiĢimin de kendi içerisinde oluĢturduğu melodi, müzik
eğitiminin baĢlangıcıdır demek mümkündür.
―Yeni kuşakların müzik ile ilişkileri, ilköğretimden önce başlamalıdır. 5, 6 hatta 4 yaş bu
eğitim için en uygun çağlardır. Şarkı söylemek, solfej yapmak, müzik aletleri ile
yakınlaşmak, müzik dinlemek gibi faaliyetler ancak müzik yuvalarında gerçekleşebilir.
Müzik yuvalarının yurdumuzun büyük kentlerinde kurulması, ancak, güçlü müzik
kültürünü temsil eden elemanların, Ankara, İstanbul, gibi kentlerden ayrılıp, kendi
kentlerine dönmeleri ile mümkün olabilir.‖ (Fenmen, 1950, s.1, Aktaran: Say, 1997, s.35).
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1950‘li yıllarda Fenmen‘in ―Müzik Yuvaları‖ görüĢü belki de hayali bir yaklaĢım
olabilir. Fakat bu görüĢün paralelinde, yeni eğitim atılımları yapılması da mümkündür.
Sadece müzik eğitimi veren yuvalar kurmak ekonomik ve bürokratik sıkıntılara neden
olabilir; fakat Ģu anda ilgili kurumlarının programlarında yapılabilecek birkaç küçük
değiĢiklik ile çocuklarımızın eğitimlerinde ve geliĢimlerinde büyük katkılar sağlanması da
mümkün olabilecektir.
Aile içerisinde baĢlayan ve okul öncesi eğitim sırasında profesyonel eğitimciler tarafından
devam ettirilen kiĢisel geliĢim basamaklarının desteklenmesi ve müzik eğitiminin geliĢim
basamakları üzerindeki etkileri, Türkiye‘de okul öncesi dönem müzik eğitimi, bu alanda
öğretmen yetiĢtirilmesi ve ülkemizde yapılan çalıĢmalar bu bildiri ile ortaya konulacaktır.
OKUL ÖNCESĠ DÖNEMDE MÜZĠK EĞĠTĠMĠ VE ÖNEMĠ
Okul öncesi eğitim; çocukların geliĢim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun,
sağlıklı ve zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan, onların bedensel, duygusal ve sosyal
yönden geliĢimlerini destekleyen ve ilköğretime hazırlayan bir eğitim süreci olarak
tanımlanmaktadır. (Artut ve Tarım, 2004,s.1).
Çocuklar, davranıĢları, duygu ve düĢünceleri ile geliĢim özellikleri bakımından
yetiĢkinlerden farklı ve değiĢime son derece açık varlıklardır. Zihinsel geliĢimin
%50‘sinin 17 yaĢına kadar, %30‘unun ise 4 yaĢından 8 yaĢına kadar oluĢtuğunu, 18
yaĢına kadar gösterilen okul baĢarılarının, %33‘ünün 0-6 yaĢına kadar aldıkları eğitime
bağlı olduğu belirtilmektedir. (Tekiner, 1996, Aktaran: Koçak, 2001,s.1).
Okullarda verilen sanat eğitimi ile ilgili olarak, eğitimciler ve aileler arasında çeĢitli yanlıĢ
düĢünceler görülmektedir. Bunun nedeni olarak, anılan derslerin diğer akademik dersler
gibi yerleĢmiĢ, tutarlı bir yapı oluĢturamamasıdır. Sanat eğitimi alan dersleri, öğrenciler
ve bazı öğretmenler tarafından boĢ zamanları değerlendirme olarak görülmekte ve bu
nedenle eğitim tam manası ile gerçekleĢememektedir. (Uysal, 2005, s.1).
Toplumun sanat eğitimine bu denli yanlıĢ yaklaĢmasının sebebi; eğitim ortamlarının
dengeli Ģekillendirilmemesi ile doğru orantılıdır. ―Biz bu kadar eğitim aldık, çocuklarımız
da var olan eğitim ile yetinsinler‖; düĢüncesi ile çocukların geliĢimlerinde büyük bir engel
olmamız kaçınılmazdır. Akademik eğitimin okul öncesi eğitimi ile baĢladığı doğrusu ile
okul öncesi dönemde sanat eğitimini de aileler ve eğitimciler olarak desteklememiz
gerekmektedir. Aileleri okul öncesi eğitiminin önemi hakkında bilinçlendirirken, bir
yandan da sanat eğitiminin program içerisindeki önemi konusunda, ısrarcı olunması
gerekmektedir.
YaĢamın devam edip gittiği evren, müzikal ve ritmik hareketleri içerisinde
barındırmaktadır. Zamanın belirli bir ritim içerisinde sürmesi, evrenin doğal yapısının
düzenli bir ritme sahip olduğunun belirgin bir göstergesidir. Doğada var olan bir ritmin
bozulması, diğer ritimlerin de bozulmasını beraberinde getirebilir. Birbirinin yaratıcısı ve
tamamlayıcısı olan ritimlerin beraberliğindeki uyum; ahenk ve estetiktir. Bu estetik
bütünlük, denge ve ritmik uyum, insana her zaman güven ve yaĢama gücü vermiĢtir.
(Morgül, 2004, s.1).
Bu ritim döngüsü içinde varlığımızın meydana gelmesi ve hayatımızın devam etmesi,
bizlerin istem dıĢı uymak zorunda olduğumuz, belirli bir ritmin içinde olmamız,
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hayatımızın her aĢamasında bizlerin bir müzikal çevre ile beraber yaĢamamız gerektiğini
göstermektedir. Ritmik hareketler içerisinde zaman ile algılarımızın daha fazla
güçlenmesi ve çevremizde duyduğumuz sesler ile bağlantı kurmamız, taklit etmemiz,
müzikal duyarlılığımızın artmasına da neden olmuĢtur.
Müzik ve ritim, çocukların sosyal ve duygusal yönden kendilerini ifade etmelerinde
yardımcı bir kaynak olarak belirtilmektedir. Duygularını ifade etmeleri, enerjilerini doğru
olarak tüketebilmeleri ve yaratıcılıklarını geliĢtirebilmeleri açısından da müzik eğitimi
önemli bir konudur. Kendi baĢlarına ya da arkadaĢları ile birlikte akıllarını ve vücutlarını
kullanabilmeleri ve bu durumun farkına varabilmeleri, öz güven kazanabilmeleri
bakımından
müzik
eğitiminin
önemi
ayrı
ayrı
vurgulanmaktadır.
(http://search.colostate.edu/index.asp. 07/12/2006).
Erken çocukluk döneminde müzik ve oyun, çocukların ortamlarını düzenlemeye yardımcı
olmaktadır. Müzik eğitimi çocukların pozitif davranıĢlarını desteklemekte ve estetik
duygularının geliĢmesini sağlamaktadır. Müzik ve çocuk doğal bir ortaklık
içerisindedirler. (http://www.uwex.edu/ces/flp/ece/insights/pdfs/oct00. 07.08.2007).
Çocukların bulundukları ortamlarda onlara sunulan olanakların ve öğelerin içerisinde
müziğe rastlamak mümkündür. Bundan dolayı da dikkat edilmesi gereken konulardan
birisi de doğalarının bozulmamasının sağlanmasıdır. Kurumlarının gerekli donanıma
sahip olması son derece önemli bir konudur. Özellikle hassas oldukları bu evrede
çocukların duygularına hitap eden müzik derslerinin dikkatli bir Ģekilde iĢlenmesi
çocukların geliĢimleri için önemli bir konudur. (Malkoç, 2006, s.103-108).
Okullarımızda uygulayacağımız müzik programı içerisinde kullanacağımız çeĢitli etkinler
sırasında, çocuklara vereceğimiz bireysel ya da toplu roller ile onların grup içinde ya da
toplum önünde oluĢabilen sorunlarını da bertaraf edebiliriz. Bu motive edici ortamlar,
ailelerin çocuklarının bireysel yeteneklerinin de farkında olmaları açısından da son derece
önemlidir. Okul öncesi dönemde müzik eğitiminin geliĢim üzerindeki etkilerini,
Bilgi Kazanma ve Kavram Öğrenme
Dil GeliĢimi
Güven Duygusu Kazanma
Tartım ve Estetik Duygusu GeliĢtirme
Ses ve Kulak Eğitimi
Psiko- Motor GeliĢim ve Dikkat GeliĢimi, olarak sıralamak mümkündür.
Okul Öncesinde Müzik Eğitimi ÇalıĢmaları
Ses eğitimi, okul öncesi müzik eğitiminde önemli bir basamaktır. Amaç, çocuklara
profesyonel Ģarkı söylemeyi öğretmek ya da akademik olarak alacakları bir eğitimin
baĢlangıcını yapmak değildir. Ses eğitiminin amacı; doğru nefes alma, doğru telaffuz
edebilme ve ileride karĢılaĢacağı fiziksel problemleri aza indirgeme olarak sıralanabilinir.
Okul öncesi ses eğitiminde en çok baĢvuracağımız Ģarkı söyleme etkinlikleri ile ilgili
olarak, okul öncesi çocukların, Ģarkı söylemekten son derece zevk aldıkları, çocuklar için
seçilecek olan Ģarkıların, onların günlük yaĢamlarından aĢina oldukları konular ile ilgili
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olmasının daha etkili olacağı dikkate alınmalıdır. (http://search.colostate.edu/index.asp.
07/12/2006).
Bir baĢka önemli basamakta kulak eğitimidir. KiĢinin sesleri doğru olarak duyabilmesi,
duyduğunu algılayabilmesi için verilen eğitime kulak eğitimi denir. Okul öncesi eğitim
kurumlarında kulak eğitimi için elbette çocuklara iĢitme eğitimi vermek doğru ve
mümkün değildir. Bu eğitimi ancak iyi eğitilmiĢ bir kulağa sahip öğretmenin kurumda
müzik dersi çalıĢmalarına katılması dolaylı yoldan kazanım sağlanması için yeterli
olacaktır.
Bu dönemde özellikle ritim çalıĢmaları ile çocukların algılarının güçlendirilmesi
gerekmektedir. Kurumlarının, müzik programı uygulayabilecek yeterli materyale sahip,
görev yapan öğretmenlerin müzik eğitiminin önem ve yararlarına iliĢkin gerekli donanıma
sahip olması, müzik becerilerinin sadece kendisi ile sınırlı olmadığının diğer geliĢim
basamaklarını da olumlu Ģekilde desteklediğinin bilinmesi, bu dönemde çocuklara
verilecek okul öncesi eğitiminin kalitesinin artmasında da etken olacaktır. (Aydın,
Mertoğlu; 2006, s.94-103).
Okul öncesi dönemde verilen ritim eğitiminde amaç; çocuklara belirli ritim kalıplarını
öğretmek değildir. Çocukların ritim duygularının ve yeteneklerinin farkına varmalarına
yardımcı olmaktır. Ritim eğitimi ile ritim duygusunun geliĢmesinin yanı sıra, denge,
dikkat, tepki, büyük ve küçük kasların geliĢimleri ve birbirleri ile olan
koordinasyonlarının sağlanması da amaçlanmaktadır. (Sun ve Seyrek:1998, Aktaran:
Sığırtmaç, 2006, s.186-197).
Dramatize çalıĢmaları, müzik dersi etkinliklerinin vazgeçilmez parçalarındandır.
Öğretmen, çocuklara konu vererek dramatize etmelerini isteyebileceği gibi, çalıĢılan
Ģarkının sözlerinden de yola çıkarak, yeni bir drama yaratılabilir. Bu nedenle de okul
öncesi müzik eğitimcisinin dersi aktif bir Ģekilde iĢlemesi, konunun doğaçlama ya da
çalıĢılmıĢ bir drama ile anlatılması pekiĢtirenlerin daima devrede olmasını sağlayacaktır.
Müzik dersinde kullanılan drama ile;
Konular üzerinde düĢündürerek dikkatini geliĢtirir
DüĢüncelerini davranıĢa dönüĢtürme becerisi kazandırır
Öğrenilen bilgileri ve davranıĢları pekiĢtirir
YaĢadığı çevreyi algılamayı öğrenir ve özgüvenini geliĢtirir
Toplumun bireyi olduğunun farkına varır (Dinçer, 2000, s.77).
Türkiye‟de Okul Öncesi Dönem Müzik Eğitimi
Yapılan literatür tarama çalıĢmalarından da anlaĢıldığı üzere, dünyada okul öncesi eğitimi
ve müzik eğitiminin bu dönem içerisindeki önemi açık bir Ģekilde görülmektedir. BaĢlıca
öğretim yöntemleri olarak bizim henüz çok yeni bir Ģekilde programlarımıza dahil
ettiğimiz ―Kodaly, Orff, Dalcroze‖ müzik eğitim yöntemlerinin doğdukları topraklarda
nerede ise artık tek baĢlarına bir öğretim yöntemi olmak yerine, tümünün sentezlenmesi
ile uygulama alanlarına aktarılmaya baĢlandığı görülmektedir. Tüm bunların paralelinde
bizim topraklarımızda da çocukluk çağının öneminin 16.yy da belki de Avrupalıların okul
öncesi eğitimini fark etmelerinden önce anlaĢıldığını söylemek de mümkündür. Fakat
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nedendir ki Türkiye‘de bu evrede müzik eğitiminin farkına varılmasının maalesef birkaç
kurum bünyesinde sınırlı kaldığı görülmektedir. Fenmen tarafından ortaya atılan “Müzik
Yuvaları” düĢüncesinin paralelinde çeĢitli araĢtırma ve çalıĢmalar yapılmaya baĢlandığı
da tespit edilmiĢtir. Fakat yapılan akademik çalıĢmaların uygulama sahalarında hayata
geçirilmediği ya da konun öneminin halen ülkemizde tam olarak anlaĢılmadığını
belirtmek mümkündür.
Müzik eğitimi, ülkemizde eğitim veren okul öncesi kurumlarında halen etkinlik adı
altında ve yetersiz düzeyde verilmektedir. Bu yetersizliğin en büyük sebepleri ise;
üniversitelerin okul öncesi öğretmeliği programlarında verilen müzik eğitiminin eksik
kalması ve buna paralel olarak, müzik eğitim anabilim dallarında da okul öncesi müzik
eğitimi ile ilgili yeterli donanıma sahip öğretmen yetiĢtirilmemesi olarak söylemek
mümkündür.
Anaokullarında müziğin sürekli ve yoğun olmasının önemli olduğunu ve bu nedenle de
eğitimcinin her Ģeyden önce iyi bir müzik bilgisine ve tecrübesine sahip olmasının
gerekliliğini belirtmiĢtir. Eğitimci, okul öncesi müzik eğitiminin amaçlarını
gerçekleĢtirmek için çaba harcamalıdır. Müziğe yaklaĢımı bilinçli olmalı, programda
müziğin yerini tam olarak belirlemelidir. Ayrıca okul öncesi dönemde verilecek müzik
eğitiminin geliĢim alanlarını destekleyici nitelikte olmasına da dikkat edilmelidir. (AkkaĢ
1993, Aktaran: Bal ve Artan,1995).
Okul öncesi eğitimin, bütün eğitimlerin temeli olarak ne kadar önemli olduğunu yıllar
önce kavrayan geliĢmiĢ dünya ülkelerinde, bu alana hizmet edecek müzik eğitimcileri
yetiĢtiren birçok kurum, enstitü ve bölüm bulunmaktadır. Örneğin Finlandiya‘da okul
öncesi eğitimde görev yapan müzik öğretmenleri, üniversitelerin okul öncesi müzik
öğretmenliği bölümlerinden mezun olmaktadır. Bu bölümler, baĢta ―Sibelius Academia‖
ve Helsinki Üniversitesi‘nde olmak üzere birçok yüksek öğretim kurumunda yer almaktadır. (Tufan 2006, Aktaran: Özal, Göncü, 2010,s.355-362).
Ülkemizde ise bu konuyla ilgili olarak yapılan çalıĢmalar akademik ortamlarda görüĢ ve
öneri olarak konuĢulmakta fakat bir türlü hayata geçirilememektedir. Müzik eğitim
anabilim dalları ders programına henüz ilave edilen ―Okul Öncesi Müzik Eğitiminde
Genel YaklaĢımlar‖ dersi ile konunun farkına biraz da olsun dikkat çekildiğini söylemek
mümkündür. Fakat programa bakıldığında da bu dersin için ayrılan sürenin yetersiz
olduğu görülmektedir.
Programındaki bu eksikliklere paralel olarak, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk
GeliĢimi ve Eğitimi bölümlerindeki ders programında da konu ile ilgili eksiklikler göze
çarpmaktadır. Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi bölümünde ―Çocukluk Döneminde Müzik‖,
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde ―Müzik Eğitimi‖ dersleri yetersiz ders saati ile
okutulmaktadır. Ayrıca ilgili bölümlerin bu dersleri verecek donanımlı öğretim elemanını
temin etmeleri de bir baĢka sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
Okul öncesi eğitiminde müzik eğitiminin geliĢim basamakları üzerindeki etkilerinin
incelendiği, gerek yurtiçinde gerekse yurtdıĢında yapılmıĢ bazı araĢtırmalar ile de okul
öncesi dönemde alınan müzik eğitiminin önemi ortaya konulmuĢtur.
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Okul öncesi dönemde verilen müzik eğitiminin kavram geliĢimi üzerindeki etkileri ile
ilgili yapılan bir araĢtırmada, deney grubuna özel olarak hazırlanan müzik dersi
çalıĢmaları, kontrol grubuna ise geleneksel öğretim yöntemleri ile belirlenen kavramlar
öğretilmeye çalıĢılmıĢtır. Deney grubu ön test-son test sonuçları arasında yapılan t test
sonucunda p<0,01 düzeyinde anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür (AvĢalak, 2008).
Mc Master Enstitüsü bünyesinde yapılan araĢtırmaya göre, müzik eğitimi alanların
almayanlara oranla IQ seviyelerinin daha yüksek çıktığı görülmüĢtür. Müzik eğitimi alan
çocukların almayanlara oranla daha erken okuma yazma öğrendiği, hafızalarının da daha
fazla geliĢtiği görülmüĢtür. Ayrıca müziğin çocukların idrak etmeye iliĢkin geliĢmelerinde
de büyük etkisinin olduğu da belirtilmiĢtir. (http://www.oxfordjournals.org/ 07.11.2006)
Weinberger tarafından müzik eğitiminin çocukluk dönemindeki etkileri ile ilgili olarak
1994 yılında Kaliforniya Üniversitesinde bir araĢtırma yapılmıĢtır. Kodaly müzik eğitim
yöntemleri kullanılan araĢtırmada, deney grubunda bulunan çocukların okuma ve algı
baĢarılarının yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.
(http://www.musica.uci.edu/mrn/V1I2F94.html. 07.12.2007).
Okul öncesi dönemde müzik eğitiminin etkileri ile ilgili olarak Choi tarafından yapılan
araĢtırmada; 5-6 yaĢ çocuklara yönelik olarak hazırlanan ritim eğitiminin çocuklarda ritim
duygusunun geliĢmesine etkileri incelenmiĢtir. Son test sonucunda, araĢtırma baĢında
düĢük puan elde eden grup verilen ritim eğitimi ile yüksek puan alan grubun seviyesine
ulaĢmıĢtır. (Choi; 2007).
Whittell tarafından müzik eğitiminin biliĢsel geliĢime etkileri ile ilgili olarak yapılan bir
baĢka çalıĢma da; altı ay süresince 4 yaĢındaki 2 çocuk gurubundan birine piyano dersi
diğer gruba da bilgisayar dersi verilmiĢtir. Piyano dersi alan grupta %34‘lük daha fazla
geliĢme görülmüĢtür. Aynı çalıĢma California Wisconsin Üniversitesi nöroloji uzmanları
tarafından farklı sosyo-ekonomik sınıflardan gelen 78 çocuk üzerinde denenmiĢ ve
―Müzik Nörolojik Sistemin Evrenini GeliĢtirir‖ Ģeklinde sonuca varılmıĢtır. (Çilden, 2001,
s.1-8).
Mitchell, D.L tarafından yapılan araĢtırmada, müzik eğitiminin akademik baĢarıya etkisi
incelenmiĢtir. AraĢtırmaya yaĢları 6 ile 7 arasında değiĢen 138 çocuk dahil edilmiĢtir.
Müzik yeteneğinin akademik baĢarıya olan etkisinin tespit edilebilmesi için ―Rhytmic
Competency Analysis Test‖ ölçeğinden yararlanılmıĢtır. Test sonucunda elde edinilen
sonuçlar neticesinde, müzik yeteneği olanların akademik baĢarısı, olmayanlara oranla
daha yüksek çıkmıĢtır. (Mitchell, 1994).
Müziğin dil geliĢimine etkisinin ile ilgili olarak yapılan bir araĢtırmada, deney ve kontrol
gruplarının günlük faaliyetleri içerisine yerleĢtirilen ―ritmik tekrarlama‖, ―müzikal hafıza‖
ve ―ses renklerini tanıma‖, çalıĢmaları uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda; müzik
eğitiminin dil geliĢimi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiĢtir. (Moyeda, 2006).
Hurwitz, Wolf, Bortnick ve Kokas tarafından yapılan araĢtırmada; birinci sınıf
öğrencilerine verilen müzik eğitiminin okuma performansları üzerindeki etkileri
incelenmiĢtir. Deney grubuna Kodaly Tekniği ile müzik eğitimi verilmiĢtir. ÇalıĢma
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sonucunda deney grubunun okuma puanlarının kontrol grubuna oranla daha yüksek
olduğu tespit edilmiĢtir. (Weinberger, 1994).
Bilhartz ve arkadaĢları tarafından yapılan bir araĢtırmada; müzik eğitiminin biliĢsel
geliĢim üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Çocukların biliĢsel geliĢimlerinin tespiti için
―Stanford-Binet Intelligence Scale‖ testi, müzik yeteneği geliĢimi için ―Young Child
Music Skills Assesment‖ testi uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda deney grubunun
kontrol grubuna oranla daha fazla baĢarı elde ettiği görülmüĢtür. (Bilhartz, Bruhn, Olson;
2000).
Gilleece tarafından yapılan araĢtırmada müzikal yetenek ile yabancı dil geliĢimi
arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Bentley ölçeği kullanılarak 149 denek bu araĢtırmada
değerlendirmeye alınmıĢtır. Uygulamada örneklem grubuna 41 farklı ritmik çalıĢma
verilmiĢ bunlar dil geliĢimi ile sentezlenerek değerlendirmeye alınmıĢtır. AraĢtırma
sonucunda müzik eğitiminin yabancı dil geliĢiminde etkisinin olduğu sonucuna
varılmıĢtır.(Gilleece; 2006).
Mertoğlu ve Aydın tarafından müzik eğitiminin biliĢsel geliĢime etkileri ile ilgili olarak
yapılan bir baĢka araĢtırmada ise, 5-6 yaĢ çocukların akıl yürütme yetenekleri ile ritim
algıları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Örneklem grubuna anaokuluna devam eden 157
çocuk seçilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda 5 yaĢ çocukların akıl yürütme yetenekleri ile ritim
algıları arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢ; 6 yaĢ çocuklarda ise anlamlı bir iliĢki
belirlenmiĢtir. (Aydın ve Mertoğlu; 2006).
SONUÇ VE ÖNERĠLER
AraĢtırma için yapılan literatür tarama çalıĢmalarında da tespit edildiği üzere, okul öncesi
dönem eğitiminde bu derece etkili olan bir bilim dalı ile ilgili akademik çalıĢmaların
sınırlı olduğu ve bu alanda yapılacak akademik çalıĢmaların desteklenmesinin gerekliliği
görülmektedir. Okul öncesi eğitim programının içerisinde halen müzik etkinlikleri
Ģeklinde belirlenen müzik eğitiminin, ayrı bir ders programı olarak uygulamaya
alınmasının gerekliliği bu araĢtırma ile tespit edilmiĢtir.
Bu sonuçlara bağlı olarak okul öncesi eğitim programı hazırlanırken Milli Eğitim
Bakanlığının bu sonuçları dikkate alması, istenilen akademik baĢarıya ulaĢmada etkili
olacaktır. GeliĢmekte olan teknoloji ile eğitim ortam ve materyallerinde de bu geliĢmenin
daha etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Ġnsanoğlunun hizmetine sunulan bu
geliĢmelerin paralelinde de müzik öğretim yöntemlerinin teknolojik geliĢmeleri takip
etmesinin, eğitimi ne derece etkilediğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
Bu bakımdan halen Müzik eğitimi anabilim dallarında yürütülmekte olan ―Müzik
Öğretmenliği‖ programlarında, öğretmen adayları genel olarak eğitim almaktadırlar. Fakat
yapılan araĢtırmalardan da yola çıkarak ―Müzik Öğretmeliği‖ programında da, diğer
öğretmelik programlarında olduğu gibi ―Okul Öncesi‖, ―Ġlköğretim‖ ve ―Ortaöğretim‖
müzik öğretmenliği Ģeklinde branĢlaĢmanın, programın müzik öğretmeni yetiĢtirme amacı
ile daha da örtüĢeceği ve okul öncesi eğitiminde branĢ öğretmeni ihtiyacının bu yolla
kapatılacağı düĢünülmektedir.

598

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Müzik eğitim anabilim dalı birinci yıl programından kaldırılan ―Okul Deneyimi‖ dersinin
tekrar dahil edilmesi gerekmektedir. Bu ders ile öğretmen adayları yalnızca ilköğretim ve
orta öğretim kurumlarına değil, okul öncesi kurumlarına hatta özel eğitim kurumlarına da
tam zamanlı olarak gözlem yapmaya gitmelidirler. Yapılan bu gözlem sonucunda
öğretmen adayları ikinci yılın baĢından itibaren uzmanlaĢmak istedikleri kademe ile ilgili
olarak bir seçim yapacak ve genel müzik eğitimi yanı sıra alan derslerini de alarak, ilgili
alanın müzik öğretmeni ünvanı ile mezun olması belki de yaĢanılan bazı eğitim
sorunlarının çözülmesine yardımcı olacaktır.
Okul öncesi müzik eğitimi çerçevesinde belirlenen hedef doğrultusunda amaçlara
ulaĢılırken müzik öğretmenin alan bilgisinin yanı sıra Drama, Doğaçlama, gibi bedensel
ve görsel alanlarda da yetiĢmesi gerekmektedir. Bu bakımdan anabilim dalı programının
içerisine bu alanlar ile ilgili dersler de ilave edilmelidir.
Yapılan literatür tarama çalıĢmalarında araĢtırmaya yön verecek okul öncesi müzik
eğitimi ile ilgili Türkçe yayınların yetersizliği tespit edilmiĢtir. Bu bakımdan konu ile
ilgili akademik yayınların arttırılması amacı ile araĢtırmacılar teĢvik edilmelidir. Müzik
eğitiminin okul öncesi dönem eğitiminde ne derece etkili olduğu bilinmekte ve Yüksek
Öğretim Kurumu tarafından, okul öncesi öğretmenliği lisans programlarında konu ile
ilgili akademik eğitimin verilmesinin gerekli olduğu belirtilmiĢtir. Fakat halen
yürütülmekte olan okul öncesi öğretmeliği lisans programlarında, dört yıllık akademik
eğitimin içerisinde müzik eğitimine ayrılan ders süresinin yetersiz olduğu görülmektedir.
Program dikkatli bir Ģekilde incelendiğinde, okul öncesi öğretmenin en az bir müzik
öğretmeni kadar bilgi ve birikime sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Fakat
yürütülen lisans programı çerçevesinde bunun mümkün olamayacağının altının çizilmesi
de gerekmektedir.
Buna bağlı olarak okul öncesi öğretmenliği bölümlerinde öğretmen adaylarının yeterli
donanıma sahip olabilmeleri için, üniversitelerin ve akademisyenlerin gerekli bilgi ve
donanıma sahip olması da önemli bir konudur. Bundan dolayı da müzik eğitim ve okul
öncesi öğretmenliği bölümlerinin konu ile ilgili donanıma sahip akademisyenlerin
çalıĢmalarını desteklemeleri gerekmektedir.
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KÖKLÜ BĠR MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN “ĠLKÖĞRETĠM”
Kerime ÇOġKUN
Toplumun ayrılmaz bir parçası olduğu kuĢku götürmeyen müzik, toplumu oluĢturan
bireylerin eğitiminde de yadsınamaz bir öneme sahiptir. Bu önem bugün için ülkemizde
bakanlar, bürokratlar, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından iyi
algılanmamıĢ olabilir. Ama bilimsel veriler, geliĢmiĢ ülkelerde müzik ve eğitimine ayrılan
bütçe ve mekânlara verilen önceliklerde konunun ne denli önemli olduğunu
göstermektedir. Örneğin, ABD‘nin tüm eyaletlerinde müzik eğitimi, kendisine ayrılan
geniĢ mekânlarda verilmekte ve bu mekânlar okulun yaklaĢık üçte birini kapsamaktadır.
Müzik eğitimi, gerek yerel gerekse evrensel çeĢitlilikle hazırlanmıĢ programlarla
sürdürülmektedir. Hemen her öğrenci aldığı sanat eğitimiyle müziğin her dalında
performansını sergileyebilmektedir. Müziğin seçilmiĢ, Allah vergisi yetenekle donanmıĢ
insanların elinde yüceleceğini biliyoruz ancak doğru dürüst eğitim görmemiĢ, yetenekli
ama sağduyusu geliĢmemiĢ, sığ düĢünen, estetik anlayıĢtan uzak insanların elinde de
yozlaĢacağını unutmamalıyız.(Filiz Ali,1983) Bu düĢünceyle yola çıkarak sanat eğitiminin
küçük yaĢlarda kazandırılması gerektiğine inanmaktayım. Bununla ilgili çalıĢmalar
dünyada son 50 yıl içinde, küçük yaĢ gruplarının geliĢiminde, müziğin önemini ortaya
çıkaran pek çok yöntem ve kavram geliĢtirilmiĢ, uygulanmıĢ ve kesin baĢarı sağlanmıĢtır.
Konuyu bir an önce ciddi ve bilimsel biçimde ele alarak ―Zararın neresinden dönersek
kârdır.‖ kuralını anımsamak gereğini duyuyorum. Tabii ki burada iĢ, temelden yetiĢen ve
yetiĢtirilen öğretmenler üzerine düĢmektedir. Müzik eğitiminde öğretmenin rolü çok
fazladır. Hatta Müzik Eğitimci Zoltan Kodaly bu konuda düĢüncesini Ģu sözlerle dile
getirmiĢtir: ― Bana göre Kisvarda‘daki müzik öğretmenliğine kimin getirileceği,
BudapeĢte Operasının müdürlüğüne kimin atanacağından daha önemlidir.
Çünkü kötü bir opera yöneticisi bir kez hata yapar ve iĢinden olur ama kötü bir müzik
öğretmeni, otuz yıl hata yapmayı sürdürür ve otuz kuĢak, otuz tümen öğrencinin müzik
sevgisini öldürebilir.‖ "Kısaca öğretmenin de rolüne değindikten sonra konuma devam
etmek istiyorum. Eğitimde öğretmenin rolü farklı etkinlikler ve yaĢ gruplarına göre
değiĢir ama elementir (temel) müzikte en önemli yaĢ gurubu ilköğretim yaĢıdır. "
Ġlkokulun amacı kiĢiliğin tam olarak oluĢması yönünde temeller atmaktır. Müziksiz tam
kiĢi yoktur... Bir kiĢi, on beĢ yaĢına kadar onun hakkında düĢünmezse bile iyi bir
mühendis, kimyacı vb. olabilir. Ama eğer kulağı altı yaĢından beri (hatta daha önceden...)
düzenli olarak eğitilmezse müzik anlayıĢına sahip olamaz. Ġlkokuldaki müzik öğretimi
konusu, müziğin kendinden çok daha fazla Ģeyle ilintilidir. Müzik dinleyicisi / izleyicisi
yetiĢtirmek bir toplum yetiĢtirmektir. Oysa bizim ilkokullarımızda müzik öğretimi pek
sınırlıdır. Bazı özel durumlar dıĢında hemen hemen hiç yapılmamakta, müzik eğitimi onu
almaya en uygun olduğu bir çağda çocuklarımıza verilememektedir. 7–12 yaĢ arasında,
eğitime en uygun eĢsiz değerde koca bir beĢ yıl, hiçbir zaman giderilmeyecek bu büyük
fırsat elden kaçırılmaktadır. Bugün ilköğretimde ―müzik öğretimi‖ sorunu vardır ve bu
sorunu çözmek en önemli iĢimizdir.
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Müzik eğitimini yalnızca okulda verebileceğimizi de unutmamalıyız. Çocuklarımızı sanat
alanında iyi yetiĢtirmek istiyorsak bunu okulda ve küçük yaĢlarda verebileceğimizi
düĢünüyorum. Sanat, ancak sanat kültürüyle yetiĢmiĢ aydınlara sahip toplumlarda rahat
soluk alır ve geliĢir. Avrupa'da müzik sanatı, son yüzyılındaki büyük geliĢmesini, geniĢ
ölçüde, ilköğretimde iyi bir müzik eğitimine baĢlamasına borçludur. Almanların müzikçi
ulus olarak algılanmasının bir nedeni de okulda müzik eğitimine belki her ulustan önce ve
daha fazla önem vermelerindendir. Avrupa uygarlık topluluğunda yaĢayan uluslar
arasında, bizim kadar sanat eğitimine çok önem vermek zorunda olan baĢka bir ulus
yoktur. Müzik eğitiminin alındığı öteki iki çevrenin yani aile ve gündelik yaĢam
çevrelerinin bizim ülkemizde ne kadar yoksul bir durumda olduğu bilinmektedir. Onun
içindir ki biz müzik eğitimcileri, sanat adına ne verirsek hep okulda vereceğiz. Bu
eğitimle yetiĢen nesiller, radyoda batı müziği baĢladığı zaman kanal değiĢtirmeyecek,
konser ve opera salonlarımız dolup taĢacak, Türk icracılarımız takdir edilecek, amatör
korolar ve orkestralarımız onlarla beslenecektir. Küçük yaĢlarda bu bilinçle büyüyen
çocuklarımızı yetiĢtireceğiz. Böylece müzik eğiticisi yetiĢtiren kurumlara girmeye
hazırlanan öğrenciler, ilköğretimden baĢlayan bir bilgi birikiminin dolgunluğuyla eğitim
almaya baĢlayacaklardır. Küçük yaĢlarda ilköğretimde kazandırılan müzik anlayıĢı ve
beğenisi gitgide ailede ve toplumda da yerleĢecek, bütün toplum kesimlerince yaĢanılır
olacaktır. Bunun sonucunda da eğitsel müzik öğretimi köklü bir dönüĢüm yaratıp, yurt
çapında müzik sanatında kalkınma sağlanacaktır.
Ġlkokulda müzik dersini artık ne yapıp edip okutulur bir ders haline getirmek zorundayız.
Eğitim formasyonunda da gördüğümüz Piaget'e göre çocuk, ne kadar çok yeni Ģey görür
ve duyarsa o kadar daha fazlasını öğrenme merakıyla dolar. Bu, çocuğun doymak bilmez
bir öğrenme içgüdüsüyle dolu olduğunu gösteriyor. Çocuk dediğimizde yaratıcı, sınır
tanımayan, kurallara bağlı kalamayan, tamamen içgüdüsel hareket eden bir birey akla
gelir. Bunu doğru yönlendirmek ve Ģekil vermek küçük yaĢlarda gerçekleĢir. Buna güzel
bir örnek de Japon eğitimci Suzuki‘nin geliĢtirdiği ve dünyaya yaydığı keman eğitimi
sistemidir. Bu felsefeye göre çocuk beyni verilen her bilgiyi sünger gibi emmektedir.
Sonuç
Sonuç olarak yaratıcılık için gerekli olan merak, ilgi, kuĢku gibi özelliklerin çocukların
doğasında olduğu bilinen bir gerçektir. O halde insanın doğuĢtan sahip olduğu bu
özellikleri kaybetmeden daha ilk yaĢlarda yaratıcılığa ve hatta estetik yaratıcılığa yatkın
bir kapasite oluĢturulmalıdır. Küçük yaĢlarda sanat eğitimi alan çocukların kiĢilikli
bireyler olma yolunda adım attıkları, birbirleriyle dayanıĢma ve yardımlaĢmaya özen
gösterdikleri gözlenmiĢtir. Birlikte yaĢanan müzik deneyimlerinin getirdiği coĢku ve
mutluluk öteki konularda da baĢarılı olmalarını sağlamıĢtır. Bu çocuklar büyüdüklerinde
isterlerse müziği uğraĢ seçerler ya da baĢka dallara ayrılsalar bile öğrendikleriyle bilinçli
bir dinleyici kitlesi oluĢtururlar. Ünlü piyanistimiz Fazıl Say‘ın dediği gibi: ― CD
dinlemek yetmez, yaylıların cila kokusunu, alkıĢları, arĢelerin hep birlikte hareketleri, o
büyülü dünyayı yaĢamak gerek. Bunun için de okul sıralarında doğru dürüst bir müzik
eğitimi Ģart. Biz müzik eğitimi görmedik, kelle gezdirdik. Müzik adına ne öğrendiysem
okula rağmen ve okuldan sonra öğrendim. ‖ Ne kadar acı da olsa bu durumu değiĢtirmek
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bizlerin elinde. Küçük yaĢlarda müzik iletilerine açık ve hazır, alıcı durumda olan bu
çocuklara köklü bir müzik eğitimi için ilköğretimin önemli olduğunu savunuyorum.
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MÜZĠKTE BRAILLE: GÖRMEYENLERĠN EĞĠTĠMĠNDEKĠ YERĠ ve
KURUMSAL ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ
Doç. Dr. Koray SAZLI, Yıldız Teknik Üniversitesi
Gürsel YURTSEVEN, Yıldız Teknik Üniversitesi
Özet
Bu bildiride, Müzik Braille‘nin (Kabartma Müzik Notasyonu) kısa tarihçesi ve genel bir
bakış çerçevesinde konunun eğitim içerikli yönü vurgulanacaktır. Altı nokta yazı esasına
dayanan müzik braillenin bir görme özürlünün örgün ve akademik eğitim hayatındaki yeri
ve önemi, eğitimci bir kişinin bu durumdaki öğrenciye yaklaşımı ve hangi bilimsel
metotları kullanabileceği konusu ele alınacaktır. Özel bir eğitim aracı olan ―kabartma
müzik‖ yazımı ve kullanımı sırasında hangi teknik olanaklardan yararlanılabileceği ifade
edilecektir. Genellikle ezbere dayalı bir eğitim anlayışına sahip olan görme engelliler ve
onları eğitenlere, yazılı bir materyalden nota okumanın ve analiz yapabilmenin
kazançları bildirinin hedef noktalarından biri olacaktır. Ele alınan ve çoğu eğitimci
tarafından da yeterince bilinmeyen bu konudaki eksikliklerin saptanması ve öneriler,
bildiride vurgulanacaktır. Hem ulusal hem uluslararası alanda izlenen yöntemler bilimsel
bir çerçevede aktarılacaktır. Türkiye‘de ve Amerika Birleşik Devletleri‘nde müzik eğitimi
almış görme özürlü bir besteci olarak, eğitim sürecinde gözlemlediklerim ışığında yaşantı
ve deneyimlerimi paylaşmak, bildiri ve sunumu şekillendirecektir. Bu alanın kurumsal
düzeyde ele alınmamış olması önemli bir boşluk yaratmaktadır. Bu nedenle eğitim
fakültelerinin müzik bölümlerinde bir ya da iki dönemlik bir ders açılarak bu açığın
kapatılması sağlanabilir. Bu ders için öngörülen program taslağı bu bildiriyle birlikte
sunulacaktır.
GiriĢ
Braille (Kabartma) yazı ve müzik notasyon yazısı yirminci yüzyılın en önemli
geliĢmelerinden biridir. Günümüzde bu yazı sistemine dair karĢımıza çıkan en büyük
sorunlar arasında, materyal eksikliği, normal (print) yazıdaki bir materyalin kabartma
yazıya aktarılması gelmektedir. Görme özürlü bireylerin bu yazıyı yeterince
kullanmaması veya kullanamaması, özellikle örgün ve akademik eğitim süresince
eğitimciler tarafından bu yazı metodunun zorunlu tutulmaması sorunun diğer bir boyutunu
oluĢturmaktadır. Ülkemizde de, ya örgün ya da akademik eğitim sürecinde bulunan
onlarca görme engelli öğrenci vardır. Bu ve benzeri sorunları anlamak için kısaca da olsa,
kabartma yazının geçmiĢine bir göz atmak yararlı olacaktır. Yüz yılı aĢkın bir süredir,
birçok görme özürlü müzisyen, kabartma müzik notalarını bağımsız (ikinci bir kiĢiye
ihtiyaç duymaksızın) olarak kullanmaktadır.
Kısa Tarihçe: Kabartma yazı, altı nokta esasına dayanan, toplam 63 karakter
kombinasyonundan oluĢan ve görme özürlüler tarafindan parmakla okunan bir yazı
sistemidir. Geleneksel olarak, kabartma yazı, kalın bir kağıt ya da karton üzerinde darbe
ile oluĢturulan kabartma noktaların bütünlük teĢkil etmesi ile anlamlı bir döküman haline
gelmesi esasına dayanmaktadır.
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1819 yılında, Kaptan Charles Barbier adlı Fransız bir ordu mensubu, 12-nokta
konfigürasyonuna dayalı kabartma bir yazı sistemi düzenlemiĢtir. Bu yazı, ordunun gece
haberleĢme kullanımı için tasarlanmıĢtır. 1824 yılında, bu yazı metodu, üç yaĢından beri
görme özürlü olan Louis Braille (1809-1852) tarafından Paris‘te 6 nokta konfigürasyonu
olarak sadeleĢtirilmiĢtir.

1829‘da, bu yazı sistemi kullanılarak ilk kez bir kabartma materiyal ―Procede pour Ecrire
les Paroles, la Musique et la Plain-Chant au Moyen de Points‖ adıyla basılmıĢtır. Bu
döküman, braille müzik notasyon ve düzyazı alfabesi karakterlerine ait önermeleri
içermiĢtir. Alfabe karakterleri, bugün kullanılan karakterlerle aynıdır. Ancak müzik
kodları, Braille tarafından anılan basımı takip eden ilk beĢ yıl içerisinde tümüyle tekrar
gözden geçirilip yenilenmiĢtir. Söz konusu yazı sistemi, resmi olarak ancak 1854 yılında,
Louis Braille‘in ölümünden iki sene sonra, onun da öğrenci olarak gittiği körler okulu
tarafından kabul edilmiĢtir. Fransa‘da dahi kademeli olarak kabul edilen L. Braille‘in
sistemine dair normal yazıda herhangi bir açıklama belgesi 1871 yılına kadar hiçbir dilde
yayınlanmamıĢtır. Paris‘ten elde ettiği bilgilerle, Dr. Armitage of London ―A Key to the
Braille Alphabet and Musical Notation‖ adlı dökümanı yayınlamıĢtır. Her ne kadar ondokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren çeĢitli konferanslar düzenlense de, Braille‘in
geliĢtirdiği bu kabartma yazı kodlarının, evrensel bir yazı biçimi olarak kabulü ancak
1932 yılında resmi Körler Birlikleri‘nin anlaĢması sayesinde mümkün olmuĢtur. Buna
göre kabartma yazının Ġngilizce harf karĢılıklar Ģöyledir:

Eğitim Yönü ve Yazılı Materyallerin Önemi:
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Sadece ülkemizde değil, dünyanın pek çok yerinde, görme özürlüler seslendirilmiĢ
kitaplar veya birinin okuması esasına dayalı olarak eğitimlerini sürdürmektedir. Bu
durum, doğal olarak ezbere dayalı eğitim gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bireylerin,
iĢitsel ya da görsel (ki görmeyenler için parmakla okumak) olarak mı daha iyi
öğrenebildikleri tartıĢılagelen ve sempozyum kapsamında ele alınabilecek bir baĢka bildiri
konusudur. Ancak bir gerçek varki; kulak hiçbir zaman göz kadar hızlı bir organ değildir.
Mekansal ve Ģekilsel kavramları anlamak için görselliğin değeri büyüktür. Örneğin; L
Ģeklinde salon, T biçiminde anten, U dönüĢü vb. Bu kavramlar, pek çoğumuzun artık
farketmeden kliĢe olarak kullandığı benzetmelerdir. Çocukluğumuzda, masal dinlediğimiz
kadar, resimli kitaplara da bakmıĢızdır ve birçok Ģekilsel kavramı bu sayede anlamıĢızdır.
Hatta, bazılarımızın hayal dünyası bu resimler sayesinde daha ileri noktalara ulaĢmıĢtır.
KiĢisel olarak, deneyimlerim bana gösterdi ki bireyin kendi okuduğu veya gördüğü Ģey,
beyinde Ģablon olarak daha canlı kalmaktadır. Bu, görmeyenler için parmakla okuma veya
dokunduğu Ģeyi daha iyi anlama olarak açıklanabilir. Bu durum, nota okuma açısından da
aynıdır. Çünkü, birey kendi okuduğu sayfanın Ģeklini, kitabın yeni veya eski oluĢunu, 6
nokta ile yazılan notaların daha silik veya kabarık oluĢu bilgilerini, hatırlama konusunda
ikincil bir veri olarak kullanacaktır. Hatırlama metodları, bu bildirinin konusu
olmadığından; konu, söz konusu alanda uzman olan kiĢilere bırakılmakta ve bu bildirinin
baĢlıklarından biri olarak ele alınmamaktadır.
Birey kendi arkadaĢ, öğretmen veya kayıttan dinleyerek ezberlemeye çalıĢtığı bir müzik
eserini, ancak bağlı olduğu bu unsurları taklit ederek ya da kendisine söylenen önerilerle
gerçekleĢtirebilecektir. Oysa, müzik eğitimi, teknik bilgilere dayalı olduğu kadar, yorum
bilgisine de dayanmaktadır. Çevredeki kiĢi ve kiĢilere bağlı olanaklarla ezberlenen eserler,
yapıtların seviyesi arttıkça sorun teĢkil etmeye baĢlayacaktır. Özellikle çağdaĢ müzik
alanına gelince, iĢin içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Ritim, artikülasyon, nüans ve
benzeri müzikal ögeler, dinleyerek çalındığında ancak belli bir yorumcu ya da öğretmeni
taklit etmenin ötesine geçemeyecektir. Eğer kiĢi, bir oda müziği topluluğunda çalıyorsa;
diğer partileri ancak duyabildiği oranda anlayabilecektir. Elde yazılı bir kaynak olması,
hem eseri daha iyi tanımak, analiz yapabilmek ve en azından merak ettiği nota yazısını
görebilmek için önemli bir unsur teĢkil ettiği gibi somut bir veri olanağı da sağlayacaktır.
Hele kompozisyon, müzik kuramı veya müzikoloji alanlarını kendine meslek edinen
kiĢilerin kaçınılmaz olarak yazılı kaynaklara ihtiyacı olacaktır. Basit iki örnek vermek
gerekirse:
1- J. S. Bach Sol Minör Solo Keman Sonatı No. 1 bölüm IV Presto,
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2- J. S. Bach Ġyi DüzenlenmiĢ Klavsen için Prelüd ve Füg albümünün birinci kitabından
Si Minör Prelüd No. 24

Ġlk örnekte, kiĢi; ritim, vuruĢ, ölçü zamanı ve cümle yapısı v.b. konularda Ģüphede kalacak
ve hatta büyük olasılıkla yanlıĢ yorumlayacaktır. Ġkinci örnek ise, kontrapuntal parti
hareketleri, ses iliĢkileri, ritmik (senkop) konfigürasyonlar, armonik ritim ve cümle yapısı
bakımından yine sorunlar içerecektir. Yazılı bir materyale sahip olmak; zaten çalgı ile icra
için kaçınılmaz olarak ezberlemek zorunda kalan görme özürlü müzisyenlerin, hem esere
daha sonra tekrar tekrar dönebilme, hem de dinledikleri eserlerin notasyon yazımlarını
görüp anlama olanağı vermesi bakımından son derece önemlidir. Bu somut kaynak
sayesinde, kısıtlı bir zaman çerçevesinde kiĢiye bağımlı olarak ezberlemek zorunda
kaldığı yapıtı, daha verimli bir Ģekilde çalıĢma Ģansına sahip olacak, kendi öğretmeni ile
de eser üzerine tartıĢabilecek ve bilgi seviyesi arttıkça eseri yeniden ele alıp
değerlendirebilecektir. Örgün eğitim bünyesindeki sınıf müzik derslerinde ise; birey bir
yandan Ģarkı, parça, temel müzikal bilgi ve kavramları daha verimli öğrenme, bir yandan
da öğretmenin kiĢi ile iletiĢimini kolaylaĢtırma, daha sağlıklı bir düzeye getirme ve
öğrencinin kendisini sınıfın gerçekten bir parçası olduğunu hissetmesi bakımından çok
önemli katkılar sağlayacaktır. Ses eğitimi yapan kiĢinin ise özellikle meslek dersi
açısından ezbere dayalı eğitimi hemen hemen ortadan kalkacak ve kendi sınıf arkadaĢları
düzeyinde olacaktır.
Kütüphane Olanakları:
Özellikle klasik batı müziği açısından bu tür yazılı kaynaklar, yurtdıĢındaki kabartma
materyal barındıran kütüphanelerde mevcuttur. ABD, Ġngiltere, Fransa, Ġtalya, Almanya,
Ġspanya, Danimarka, Rusya, Japonya, Brezilya ve daha pek çok ülke bu tip kütüphanelere
sahiptir. Ancak maalesef, ülkemizde böyle bir kütüphane bulunmamaktadır. Bu eksiklik,
yukarda da değinilmeye çalıĢıldığı üzere; hem örgün, hem de akademik eğitimde büyük
sorun ve ne yapılacağı bilinemeyen durumlara yol açmaktadır. Eğitimciler de pek çok
zaman, çaresiz kalmaktadır. KiĢisel olarak birkaç arkadaĢım ile birlikte kurmaya
çalıĢtığım kabartma müzik kütüphanesi; fikirsel bazda projesi tamamlanmıĢ, ancak maddi

607

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

olanaksızlıklardan ötürü henüz hayata geçememiĢtir. Böyle bir kütüphane, bir yandan
varolan yurtdıĢı materyallerini ülkemize kazandırmak amacı güderken, bir yandan da
özellikle örgün eğitime son derece büyük yararı olacak nota basım ünitesine de sahip
olmayı hedeflemektedir. Bu faaliyet için sadece cihaz ve donanım değil, yetiĢmiĢ insan
gücüne de ihtiyaç duyulmaktadır. Donanımın pahalı ve müzik notasyon
transkripsiyonunun zor bir iĢ olması en büyük engeli teĢkil etmektedir. Bu bağlamda,
normal yazıdaki bir materyalin kabartmaya çevrilirken yaĢanan aĢama ve zorluklara
değinmek yararlı olacaktır.
Print Notanın Kabartmaya Aktarılması:
Kabartma müzik nota yazımı, dikey değil, yatay bir anlayıĢla kağıda geçirilmektedir. Bu
yüzden, normal yazıda akor veya altalta gelen notaları kabartma versiyonunda aynen
yansıtmak esasen mümkün değildir. Kabartılan her müzik karakteri, birbirleriyle yanyana
olmak durumundadır. Nokta konfigürasyonları, söz konusu karakter kaç nokta içerirse
içersin, eĢit oranda bir hücre birimine sahiptir; yani nokta sayısının artımı kapladığı alanı
geniĢletmez veya daraltmaz. Bu nedenle, kabartmaya aktarılmıĢ herhangi bir müzik
partisyonu, hatta düz yazı materyali kütüphane raflarında oldukça geniĢ bir yer iĢgal
etmektedir. Örneğin, L. Van Beethoven‘in 9. Senfonisi‘nin orkestra partisyonu
kabartmaya çevrildiğinde 15 cilt, Walter Piston‘ın Orkestrasyon kitabı 19 cilt olmaktadır.
Bir basılı sayfa, yoğunluk derecesine göre 3-4 hatta beĢ kabartma sayfaya tekabül
etmektedir.
Kabartma müzik notasyonunda, her nota ismi ve nota değeri, 6 nokta konfigürasyonundan
oluĢan belli bir karakter tarafından yansıtılmaktadır. Bu konfigürasyonların çoğu, düz
yazıdaki harf kodlarına da karĢılık gelmektedir. Örneğin, ―N‖ harfini gösteren nokta
kombinasyonu, müzikte ―Ġkilik Do‖; ―Y‖ harfi – ―Birlik Do‖; ―J‖ harfi – ―Sekizlik Si‖ ile
aynıdır.
Braille müzik iĢaretleri notalar ve değerleri
Birlik nota:

Tam nota

(Dört vuruĢluk)

Ġkilik Nota:

Yarım nota

(Ġki vuruĢluk)

Dörtlük nota:

Çeyrek nota

(Bir vuruĢluk)

Sekizlik nota:

(Yarım vuruĢluk)
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Kabartma müzik yazım sistemi normal yazıda kullanılan porte kavramından yoksun
olduğundan, her bir braille hücre, müzik iĢaretlerini tek tek yansıtmak zorundadır: ritmik
kalıp, artikülasyon, nüans, nota değeri, müzikal ifade terimleri vb.
Print müzik yazısındaki ayni nota değerlerinden oluĢan bir akoru kabartmada ifade etmek
için ―aralık iĢaretleri‖ kullanılmaktadır. Söz konusu akorun en alt sesi temel alınarak
hemen yanına akorun diğer seslerini oluĢturan aralıklar, temel alınan sesin yanına konan
aralık iĢaretleri ile düzenlenmektedir. Bu aralık iĢaretleri, nota isimlerini yansıtan 6 nokta
konfigürasyonları değil, kendine özgü sembollerden oluĢmaktadır. Örneğin; iki ve üçüncü
nokta kombinasyonu: ikili aralık, nokta 2-3-6: üçlü aralık ve nokta 3-5 = beĢli aralık
anlamına gelmektedir. Ġkilik nota değerlerinden oluĢan ―Do-Mi-Sol‖ akoru, kabartma
yazıda Ģu Ģekilde gözükmektedir: ikilik ―do‖ anlamına gelen ―N‖ harfi – nokta 1-3-4-5,
ardından nokta 3-4-6 (üçlü aralık) ve nokta 3-5 (beĢli aralık). Söz konusu ―Do‖ notasının
hemen önüne bir de oktav iĢareti koymak gerekmektedir. Görüldüğü üzere, yukarıdaki
örnekte yer alan akoru oluĢturan notaların her biri belirlenmiĢ nota sembolleri ile
yansıtılmamakta, sadece kavram olarak Ģekillendirilmektedir. Bu okuma tekniği kavramı
her zaman aynı biçimde uygulanmamaktadır; bu da özellikle transkripsiyon konusunda
çoğunlukla bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Akor yazılıĢındaki aralık sembolleri
bazen ―aĢağıya doğru‖, bazen de ―yukarıya doğru‖ okunabilmektedir. Bir baĢka deyiĢle;
bazen en kalın, bazen de en tizdeki ses ilk nota sembolü olarak yazılabilmektedir.
Kabartma nota okuyan bireyin, söz konusu nota transkripsiyonunu gerçekleĢtiren kiĢinin
seçimi ya da o kiĢinin o tarihte temel aldığı kabartma müzik kurallarına göre yaptığı bu
tercihi okurken aklında tutmak zorundadır. Bu tercih, her zaman olmasa bile, çoğu zaman
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kabartmaya çevrilen nota kitabının baĢında okuyucuya not olarak aktarılmaktadır. Bir
örnek vermek gerekirse:
―Numbers written in print as subscripts to note names are Brailled immediately after the
note. Ex.: ―c2‖ the letter C and the number 2 require this configuration: dots 5-6, 1-4, 3-45-6, and 1-2. A transcriber‘s note in music sections is preceded and closed with square
brackets symbols. When no particular pitch is given in music portions, a c-note is
transcribed. Intervals are always read upward.‖ (Marjorie Merryman, The Music Theory
Handbook, s. 3.)
Bu açıklama Türkçeye Ģöyle çevrilebilir:
―Normal yazıda nota isimlerinin altına konulan rakamlar, nota isimlerinden hemen sonra
gelen sayılar ile kabartmaya çevrilmiĢtir. Örneğin: c2. Çeviren kiĢinin müzik kısımları
içindeki notu, sonda ve baĢta köĢeli ayraç sembolleri kullanılarak yansıtılmıĢtır. Müzikal
kesitlerde herhangi bir belirli nota dikliği kullanılmadığında, bu ifade ―c‖ notası
kullanılarak kabartmaya aktarılmıĢtır. Aralık iĢaretleri daima yukarı doğru okunur.‖
Diğer bir sorunlu durum ise, aĢağı yukarı her ülkenin kendi kabartma nota yazım sistemini
kullanması olarak karĢımıza çıkmaktadır. Her ne kadar birçok notasyon sembolü evrensel
olarak kabul edilmiĢ olsa da, sayfa düzeni ve notasyon organinazyonu büyük farklılıklar
gösterebilmektedir. Örneğin, bir besteci olarak, özellikle Amerikan piyano notası yazım
sistemini en mantıklı teknik olarak bulmaktayım. Bu sistemde, hemen hemen her ölçü
rakamı sağ-el iĢaretinden önce konulmakta ve sol el, sağ elin altına gelecek Ģekilde
yazılmaktadır. Buna karĢın Ġngiliz yazım sisteminde, her beĢ ölçüde bir ölçü rakamı
konulmakta ve sağ el, sol elden hemen sonra yazılmaktadır. Yani düzen olarak sağ ve sol
el partileri ayrı satırlarda yeralmamaktadır. Kullandıkları kısaltmalar hariç, Fransız ve
Alman yazım sistemleri daha çok birbirine benzemektedir. Almanlar, sağ el için ―r.h.
(rechte hand)‖, sol el için ―l.h. (linke hand)‖ harflerini kullanırken, Fransızlar ‖m.d. (main
droite) ve m.g. (main gauche)‖ harflerini kullanmaktadır. Her iki sistem de, belli sayıda
ölçüyü sağ el, sonra aynı ölçüleri sol el partisinde yansıtmakta; çoğu zaman bir el partisi,
tüm sayfayı kaplamaktadır. Diğer el partisi takip eden sayfada gösterilmektedir. Bu sistem
bazen büyük güçlüklere yol açmaktadır çünkü ölçü rakamı belirtilmediğinden, bir el
partisinde yer alan herhangi bir ölçünün, diğer el partisinde ayni ölçüye tekabül ettiğini
bulmak sorun olabilmekte; en azından büyük vakit kaybına yol açmaktadır. Sayılan bu bir
kaç örnekten dolayı, Amerikan ―ölçü üstünde ölçü (bar over bar)‖ sistem formatı
kabartma müzik okuyucuları için daha rahat ve mantıklı gözükmektedir. Analiz
yapabilmek ve parçayı takip edebilmek bu sistemde daha hızlı olabilmektedir. Alman ve
Fransız sistemleri hem basitlik, hem de hızlı kullanabilirlik açısından tercih
edilmeyebilmektedir. Unutmamak gerekirki, parmak bir kerede tek bir karakteri
tanımaktayken, göz birçok Ģeyi ayni anda algılayabilmektedir.
Deneyim:
Görme özürlü bir besteci olarak, transkripsiyon konusunun ne kadar zor ve zahmetli
olduğunu bilmekteyim. Geleneksel yazım araçlarını kullanmak en zor olanıdır çünkü
karton kullandığınızda, darbe ile yaptığınız kabartma karakteri silmek neredeyse
imkansızdır. Bu yazım araçları kullanılarak yapılan bestelerde, herhangi bir düzeltme,
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değiĢiklik yapma ya da aradan bir Ģey çıkartıp eklemek mümkün olmamaktadır. Oysa
kağıt-kalem kullanıldığında, silmek ve bir Ģeyler eklemek son derece rahat olmaktadır. Bu
yüzden kör bir bestecinin en doğru transkripsiyona sahip olabilmesi için tüm bu
değiĢiklikleri hatırlaması ya da aldığı notları eksiksiz takip etmesi gerekmektedir. Bu
durum, ―Braille Lite‖ ve ―Braille Note‖ gibi dijital cihazlarla aĢılmıĢ gözükmektedir.
Günümüzün en büyük sorunlarından biri ise, çağdaĢ Müzik‘te kullanılan sembol ve yeni
teknikleri kabartma yazıda yansıtamamaktır. Göreceli olarak az sayıda ÇağdaĢ Müzik‘le
uğraĢan görme özürlü besteci olması, kurumların ve kuruluĢların yeterince bu konuya
eğilmemesine yol açmaktadır. Bu durum temel olarak iki sorun doğurmaktadır: ilki, kör
bir bestecinin yeni teknikleri yeterince öğrenememesi ya da kavrayamaması; ikincisi de
herhangi bir Ģekilde bu tekniklerden haberdar olup, duydukları ya da öğrendiklerini kendi
yöntemleri ile icat ettiği sembollerle ifade etmeye çalıĢmak zorunda kalmasıdır.
Görmeyen bir besteci her nota, artikülasyon, nüans; kısacası tüm müzikal detayları,
eserini normal yazıya çevirmek için kendisine yardımcı olan kiĢiye eksiksiz aktarmak
durumundadır. Bu bile, her zaman eserin doğru Ģekilde transkripsiyon edildiğini garanti
etmemekte çünkü yardımcı kiĢinin müzik veya notasyon bilgisi de belirleyici
olabilmektedir. Örneğin; gitar, arp ya da vurmalı çalgılar notasyonunu bilmeyen bir
kiĢinin yardımları sınırlı ve hatta imkansız olacaktır. Parça uzunluğu, orkestrasyondaki
çalgı sayısı ve sahip olabileceği kompleks yapı, söz konusu transkripsiyonun süresini
belirleyen en önemli unsurlar arasındadır. Böylesine bir durum için, en geçerli çözümlerin
baĢında, görme özürlü bestecinin geleneksel daktilo ve kartona olan bağımlılığının hiç
olmaması ya da asgari düzeyde olması gerekmektedir. ġüphesiz bu, görmeyen tüm
müzisyenler için de geçerlidir.
Teknolojik Olanaklar:
Henüz çağdaĢ müzik kompozisyonları için tasarlanmıĢ olmasa da büyük bir Ģans olarak,
yukarıda da isimleri geçen braille cihazlar, bilgisayar nota yazım programları (Sibelius,
Finale gibi) ve bu programları görme özürlü bireyin kullanabilmesi için üretilen ara
program veya yazılımlar mevcuttur. Braille Lite adlı cihaz bir satırlık bir kabartma ekrana
sahiptir ve her türlü silme, ekleme ve düzeltmeye dijital ortamda izin vermektedir.
Bilgisayar mantığı ile çalıĢan bu cihazda yazılan bir notanın, daha sonra kabartma
yazıcılar sayesinde karton sayfalar halinde çıktısını almak mümkündür. Ne yazık ki,
kabartma bir yazıcının fiyatı 2-3 bin Amerikan dolarından baĢlayarak 13-14 bin Amerikan
dolarına kadar ulaĢabilmektedir. Braille Lite gibi bir cihazın maliyeti ise, altı-bin
Amerikan doları civarındadır. Üretici firmalar doğal olarak daha az sayıda müĢteriye
sahip olduğundan, pazar payları daha düĢüktür. Sibelius veya Finale gibi nota-yazım
programlarında yazılan notaların düzgün en son haline gelebilmesi, görsel tasarımı da
yakından ilgilendiren fare (mouse) müdahaleleri ile olanaklıdır. Eğer, tam anlamıyla
kısayol tuĢlarını kullanarak fare zorunluluğu ortadan kaldırılırsa, görme özürlü
müzisyenler de kendi eserlerini ya da yazmak istedikleri notaları bağımsız bir Ģekilde
ortaya çıkarabilecektir. Son yıllardaki en önemli geliĢme, bir Amerikan kuruluĢu olan
Dancing Dots‘ın ürettiği ―Goodfeel‖ adlı programdır. Kabartma nota dönüĢtürücüsü olan
bu program, bilgisayar ortamında yazılmıĢ bir notayı, kabartma notasyona
çevirebilmektedir. Bununla beraber, ne yazıkki, henüz 20. yüzyıl müziğini doğru olarak
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yansıtamamaktadır. Çünkü bu müzik teknik, sembol veya müzik iĢaretleri print nota
yazısında dahi bir standardizasyona kavuĢamamıĢtır. Besteciler, kendi tercih ettiği sembol
ve benzeri iĢaretleri eserlerinin baĢında yorumcuya hitaben hazırladıkları açıklama
sayfalarında belirtmektedir.
Çözüm Önerileri:
1- Eğitim fakülteleri müzik bölümleri beĢ ve altıncı yarıyılların ders müfredatlarında,
önerilen ders programlarının uygulanması.
2- Üniversitelerde, özürlüler merkezi adı ile birimler kurulması.
3- Eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan yüksek lisans ve doktora programlarında
"Braille Müzik" adı altında; transkripsiyon, braille müzik editörlüğü, görme özürlü
bireylerin kullanabileceği bilgisayar yazılımları kullanımı ve geliĢtirilmesine yönelik tez
ve araĢtırma projesi olanaklarının sağlanması.
4- Kütüphanecilik alanında, kabartma kitap ve özellikle kabartma müzik nota ve tekst
kitapları konusunda uzman yetiĢtirilmesi.
5- Braille müzik birliği veya federasyonu kurulması.
6- Devletin, sosyal devlet anlayıĢı çerçevesinde özürlüler açısından kültür ve sanata
yönelik bütçe ayırması.
7- Kültür veya Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'te sorunların tespiti ve çözümlerinin ele
alındığı bir birim kurulması.
8- YÖK kurumunun, en azından, yeni kurulan üniversitelerde, özürlüler merkezini
zorunlu kılması ve eğitim fakültesi müfredatlarında ulusal bazda, uluslararası gerçeklere
uygun güncelleme yapılması.
9- Görme özürlü öğrencilerin, eğitim kurumları dıĢında kalmaması ve eğitim alan
öğrencilerin, sınıfa olan intibaklarının sağlanması.
10- Üniversitelerde kabartma kitap ve kabartma müzik kütüphanesinin kurulması ya da
seçilen bir üniversitenin çevre üniversitelere de hizmet verecek imkanların araĢtırılıp,
oluĢturulması ve kamu desteği sağlanması.
11- Ġhtiyaç olan üniversitelerde veya fakülteler/bölümlerde, asistan öğrencilerin daha
etkin kullanılması ve nota yazım konusunda görme özürlü bireye yardımcı olunması.
13- AraĢtırma görevli kadrosu bünyesinde, söz konusu alan veya alanlara yönelik etkin
araĢtırmalar yapılmasının teĢvik edilmesi.
14- Türkiye'de, akademik diploma ve ünvanlı görme özürlü kiĢilerin belirlenmesi.
15- Benzer çalıĢmanın örgün eğitim kurumlarında da yapılması ve sorunların tespit
edilmesi.
16- Akademik çatılar altında, sözü edilen alanlarda; seminer, panel, sempozyum
etkinliklerinin artırılması.
Sonuç:
Örgün ve akademik eğitimin ileri gitmesi, daha sanatsal ve bilimsel çalıĢmaların
yapılabilmesi için kurum ve kuruluĢların söz konusu sorunlara ve çözüm önerilerine
ivedilik ve ciddiyet ile eğilmesi gerekmektedir. Birçoğumuz müzik sanatını, tamamen
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duysal bir sanat olarak düĢünmekte olabiliriz ama bu sanatın içerisinde birçok görsel öge
de yeralmaktadır. Bu bildiride kısa da olsa değinilmeye çalıĢılan sorunlar, henüz ilgili
kurum ya da kuruluĢlar tarafından bile yeterli düzeyde ilgi çekememektedir. Teknolojik
cihazların yüksek maliyeti, bu cihazların kullanımında ihtiyaç duyulan yetiĢmiĢ insan
gücü ve bilgi eksikliği, bu alanın geliĢimindeki en büyük engel olarak gözükmektedir.
Her Ģeye rağmen, teknolojik dünyada yaĢanan hızlı geliĢim ve genç beyinler, geleceğe
umutla bakabilmemizin en büyük dayanağını teĢkil etmektedir. Marmara Üniversitesi‘nin
böyle bir sempozyum düzenlemesi ve bu sempozyum çerçevesinde ―Özel Eğitim‖ adlı bir
oturuma da yer vermesi son derece önemli bir geliĢmedir.
Önerilen Ders Programı Üzerine:
Ġki dönem olarak düĢünülüp hazırlanan Kabartma Müzik derslerinin amacı, öğretim
elemanlarını meslekleri sırasında karĢılaĢabilecekleri görme özürlü öğrenciler ile
kuracakları iletiĢimi kolaylaĢtırmak, güncel bilgiler ve teknolojik geliĢmelerden haberdar
olmalarını sağlamak ve meslek seçimlerinde düĢünebilecekleri özel eğitim imkanları
kapısını açmaktır. Bu çerçevede, iki dönem düĢünülerek programı hazırlanan bu dersler,
üniversite yetkili kurullar ve öğretim elemanlarının düĢünceleri doğrultusunda tek döneme
sığdırılabilir ya da özel eğitim dersleri içersinde ele alnınan konulardan biri olabilir.
DüĢüncemize göre; en sağlıklı olanı, iki yarıyılı kapsayan biçimi ile uygulamaya
geçmesidir çünkü programa göz atıldığında anlaĢılacağı üzere, söz konusu ders
konularının pedagojik olarak da bir eğitim fakültesi müzik bölümü bünyesinde öğretilen
veya öğretilmesi gereken akademik ve bilimsel unsurlar göz önünde bulundurularak
hazırlandığı görülecektir.
Bu derslerden ilk yarıyılda olanı ―Braille Müzik Esasları‖, ikincisi ise ―Braille Müzik
Teknikleri‖ olarak adlandırılmıĢtır. Bu isimler, Avrupa Bologna süreci temel alınarak, her
iki yarıyılda da ayrı isimler olması gerektiği için bu Ģekilde sunulmuĢtur ve isimlerin
herhangi bir bağlayıcı özelliği bulunmamaktadır.
BRAĠLLE MÜZĠK ESASLARI
Birinci Yarıyıl
Hafta 1- Braille yazı sistemine genel bakıĢ: Tarihçe, amaç ve 6 nokta yazım anlayıĢı.
Tablet, kalem Karton ve daktilo kullanımı ve yazım ilkeleri.
Hafta 2- Kabartma (braille) Yazım Temel Ġlkeleri, alfabe.
Hafta 3- Temel Müzik ĠĢaretleri: Rakam iĢareti ve rakamlar, ses ve es nota değerleri, genel yazım
ilkeleri.
Hafta 4- Oktav, arıza iĢaretleri, ölçü rakamı ve donanım yazım ilkeleri.
Hafta 5- Ölçü çizgisi, anahtar ve aralık iĢaretleri, ölçü yazım ilkeleri.
Hafta 6- Çift çizgiler, puandorg-puandore ritmik gruplama, değiĢik ritim yazım ilkeleri.
Hafta 7- Ġlk altı haftada öğretilen iĢaretler ve yazım ilkeleri ile oluĢturulan müzik örnekleri üzerine
tartıĢma ve yorumlar.
Hafta 8- Aynı nota değerleri ile olan akor yazılım ve bir akor içindeki farklı partilerin değiĢik nota
değerleri ile ifade edilme yazımı, hareket eden ve durağan olan partilerin yazım ilkeleri.
Hafta 9- Piyano ve gitar gibi çalgıların akor yazım anlayıĢı ve ifade yöntemleri.
Hafta 10- Farklı deyim ve uzatma bağ iĢaretleri ve kullanım ilkeleri.
Hafta 11- Parmak ĠĢaretleri: tuĢlu, yaylı, telli ve nefesli çalgılar için yazım ilkeleri, sağ ve sol el
iĢaretleri.
Hafta 12- Nüans iĢaretleri ve yazım ilkeleri.
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Hafta 13- Tremolo, tekrar, röpriz iĢaretleri ve yazım ilkeleri.
Hafta 14- Genel değerlendirme: Onüç haftalık program içerisinde öğretilen yazım ilkeleri esasasına
dayanan müzik örnek üretimleri üzerine tartıĢma ve yorumlar.
BRAĠLLE MÜZĠK TEKNĠKLERĠ
Ġkinci Yarıyıl
Hafta 1- Format: Farklı ülkelerde kullanılan değiĢik format anlayıĢları, temel ayrıcalık ve
benzerlikleri, kullanım özellikleri: kısım-kısım ve paragraf format yazımı.
Hafta 2- Format: Üstüste ölçü ve parti-parti yazım ilkeleri.
Hafta 3- TuĢlu çalgılarda pedal, yaylı çalgılarda arĢe, yaylı ve telli çalgılarda flejöle iĢaretleri.
Hafta 4- Temel Süsleme ĠĢaretleri: Tril, mordant, gurpetto, çarpma, apajatür biçimleri ve temel yazım
ilkeleri.
Hafta 5- Kuramsal kavramlar, analiz yapma temel ilke ve iĢaretleri, Roma rakamları.
Hafta 6- Analiz: Dört partili J. S. Bach koral örneği armonik analizi.
Hafta 7- Vokal Müzik: Genel yazım ilkeleri ve müzik örnekleri üzerine yorum, tartıĢma.
Hafta 8- Piyano Müziği: Genel yazım ilkeleri ve müzik örnekleri üzerine yorum, tartıĢma.
Hafta 9- Klasik Gitar ve Yaylı Çalgılar Müziği: Genel yazım ilkeleri ve müzik örnekleri üzerine
yorum, tartıĢma.
Hafta 10- Nefesli Çalgılar Müziği: Genel yazım ilkeleri ve müzik örnekleri üzerine yorum, tartıĢma.
Hafta 11- Akordiyon ve Vurmalı Çalgılar Müziği: Genel yazım ilkeleri ve müzik örnekleri üzerine
yorum, tartıĢma.
Hafta 12- Caz ve popüler müzikte kullanılan akor Ģifreleri, iĢaretleri ve temel yazım ilkeleri.
Görmeyenlerin Kullanabileceği Teknolojik cihazlar ve Programlar: Braille Lite/Braille Note/Pack
Mate, Tarayıcı, dijital ses kayıt cihazları gibi.
Hafta 13- Türk Müziği iĢaretleri ve temel yazım ilkeleri.
Görmeyenlerin Kullanabileceği Teknolojik cihazlar ve Programlar: Jaws (ekran okuyucu), Open
Book (tarayıcı programı), Good Feel (müzik notasyonları için çevirici program), Doxberry (edebi
metinler için çevirici program), Sibelius/Finale, ve Jaws ―scrıpt‖ ‗leri (Sibelius programını ekran
okuyucu ile kullanabilmek için).
Hafta 14- Genel değerlendirme, sonuç ve yorumlar.
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TÜRK MÜZĠĞĠ ÖĞRETĠMĠNDE BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMI
M. Kemal KARAOSMANOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi
Özet
Bilgi teknolojilerinin ulaştığı düzey, müzik eğitiminde bu tekniklerden başarıyla
yararlanmayı mümkün kılmıştır. Basılı notalar hazırlama ve bunları seslendirme gibi
teknikler Batı müziği için bilgisayar destekli olarak öteden beri uygulanmaktaydı. Bu
bildiride, benzer ve yeni teknikleri klasik Türk musikisi (KTM), Türk halk müziği (THM)
ve çoksesli Türk müziği (ÇTM) öğretiminde kullanan yazılımlar olan Mus2okur ve Mus2
anlatılmış, yararlanılan / geliştirilen teknikler açıklanmış ve atılabilecek yeni adımlar için
perspektifler çizilmiştir. Bu iki bilgisayar programı ansiklopedik, görsel ve işitsel
anlatımlar içermektedir; bu özellikleriyle, bir kitaba göre birçok üstünlükleri vardır ve
kullanıcı profilleri, Mus2okur için yaygın, Mus2 için örgün eğitim kitlesi tanımına
uymaktadır. Bildirideki son bölüm, Mus2okur veritabanının Türk müziği üzerine
araştırma yapmak isteyenlere sunduğu olanaklarla ilgilidir. Buna bir örnek olarak
4/4‘lük Sofyan usulünün kuramsal ritmik yapısı ile bu usulle bestelenmiş 250 eserin
notasyonundaki öbekleme istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
ÜLKEMĠZDE ĠLK VE ORTAÖĞRETĠMDE MÜZĠK EĞĠTĠMĠ
Ülkemizdeki müzik eğitimi müfredatı –zaman zaman Ģu ya da bu yönde değiĢiklikler
yapılsa da– esas olarak Batı müziği, kısmen de Türk müziğiyle ilgili temel bilgileri
vermeyi ve olabildiğince uygulamayı amaçlar. DüĢünülen ile gerçekleĢenin yeterliliği /
yetersizliği ayrı tartıĢma konusudur. Bizce yerinde bir kararla konulan bu temel evrensel
ve ulusal müzik bilgisi verme ve uygulama hedefi birtakım zorlukları beraberinde
getirmiĢtir. Müzik öğretmenlerinin bu iki tür müziği bilme ve icra edebilme zorluğu baĢta
gelen sorundur. KiĢisel çabalarla bu sorunlar kısmen aĢılsa bile, sözgelimi, iki tür müziğin
icra edilebileceği çalgıların okullarımızda bulunması engeline takılmak adetâ
kaçınılmazdır… Bu bildiride, sözü geçen sorunları aĢmada bilgi teknolojilerinden
yararlanılabileceği savunulmakta, bu amaca hizmet etmek üzere hazırlanmıĢ yerli iki
bilgisayar yazılımı olan Mus2 ve Mus2okur‘un özelliklerinden sözedilmektedir.
Bilgi ve Internet teknolojilerinin günümüzde ulaĢtığı düzey, müzik eğitiminde bu
tekniklerden baĢarıyla yararlanmayı iyice olanaklı hale getirmiĢtir. Esasen, basılı notalar
hazırlama ve bunları seslendirme; çeĢitli ritmik yapıları dinleterek ve tekrarlatarak ölçme
ve değerlendirme yapma gibi teknikler Batı müziği için bilgisayar destekli olarak öteden
beri uygulanmaktaydı. GNU Solfege, bu hedefe yönelik bir bilgisayar programıdır1. Güzel
Sanatlar Liselerimizde okutulan Bilişim Destekli Müzik dersi müfredatında sözü geçen 3
tür yazılım da buna bir örnektir2. Fakat yabancı yazılımlar Türkçe olmadıkları, Türk
1

GNU Solfege: Smarten your ears, (Kasım 2010). Anasayfa. <www.solfege.org>, (1
Aralık 2010)
2

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
BiliĢim Destekli Müzik dersi öğretim programı (11. Sınıf), (2006).
<ogm.meb.gov.tr/belgeler/bilisim_destekli_muzik.pdf>, (1 Aralık 2010)
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müziği eserlerini yazıp seslendirme özellikleri taĢımadıkları, yüksek fiyatları ve
eğitim/destek sorunları gibi nedenlerle yaygınlaĢamamıĢlardır. Oysa ―Müzik
öğretmenlerinin en verimli kullanabileceği yazılımlar, nota yazım programlarıdır.‖
(Bilgin, 2005)
Türk müziğini de yazmak ve icra etmek üzere tasarlanmıĢ, eriĢimi ve kullanımı kolay,
ekonomik yazılım çözümlerinin müzik eğitiminde çok yararlı olacağı kuĢkusuzdur.
MÜZĠK TEKNOLOJĠLERĠNĠN GELDĠĞĠ NOKTA
Bilgi teknolojilerinin, müzik eğitiminde kullanılmasından öte, günümüzdeki müzik
üretiminde çok ağırlıklı bir yere sahip olduğu kuĢkusuzdur. Bilgisayar iĢlemcilerinin ve
depolama birimlerinin eriĢtiği hız ve kapasite düzeyi, eskiden yalnızca pahalı donanım
ürünleriyle yapılabilen müzik kayıt ve iĢleme görevlerinin neredeyse ev bilgisayarlarıyla
yapılabilmesini mümkün hale getirmiĢtir. Artık birçok müzik albümlerinin yalnızca bazı
kısımları canlı icrayla stüdyolarda kaydedilmektedir. Çünkü usta müzisyen bulma zorluğu
ve yüksek maliyetler sözkonusudur. Müziğin birçok bileĢeni bilgisayar baĢında
hazırlanmakta, zaten her halükârda bilgisayar ile iĢlenmektedir. Müzikal çalgı seslerini
sanal olarak üretmek anlamına gelen örneklenmiĢ ses (sampled sound) teknolojisi de
doğal olarak geliĢmiĢtir.
Bilgi teknolojisi araçları yalnızca müzik üretiminde avantajlar sağlamakla kalmamaktadır.
AraĢtırmalar, müzik eğitiminde teknoloji uygulamalarının müzik dersini öğrenciler için
daha ilgi çekici kıldığını, onların özgüvenlerini kazanmalarında yardımcı olduğunu, daha
verimli ve etkili bir öğrenmenin sağlandığını, grup çalıĢmalarını güçlendirdiğini, eleĢtirici
düĢünce ve problem çözümünü olumlu yönde etkilediğini, müziği bilim ve sanat
boyutuyla kavratabildiğini, aktif katılımı sağladığını göstermiĢtir (Arapgirlioğlu, 2003).
Bunun bir yan sonucu, müzik öğretmenleri için yeni bir çalıĢma alanı oluĢması ve onların
kendilerini geliĢtirmelerine yardımcı olmasıdır.
―Birçok konuda müzik öğretmeninin fonksiyonlarını üstlenebilen bilgisayarların ve
bilgisayar yazılımlarının müzik eğitimindeki ağırlığı da günden güne artmakta ve bu
teknolojiler 21. yüzyılın çağdaĢ müzik eğitiminin ayrılmaz birer parçası haline
gelmektedirler.‖ (Levendoğlu, 2004)
Müzik eğitimine yönelik bilgisayar yazılımları genellikle müzik teorisi, beste yapma, nota
okuma, kulak eğitimi, ritmik çalıĢmalar, müzik sembolleri, perde tanıma, dizi ve arpej
çalıĢmalarına yöneliktir. Müzik eğitimi alanında öncülük eden yazılımların 12 Ton EĢit
Tamperaman (12-TET) perde düzenine dayanan yapıda olması da, Türk müziği eğitimi
açısından dezavantajlar oluĢturmaktaydı.
ĠTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Doç. Adnan Koç, 2004
yılında Ģu saptamaları yapmıĢtır:
―(…) yazılımcıların (Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği) türu programlara, geniĢ
yayılma alanı bulamayacağı inancı ve bunun sonucunda maddi kaygılar nedeniyle bu
konuya fazla ilgi göstermemeleri, Türk müziği eğitimine yönelik programların
oluĢturulmasına engel teĢkil etmektedir.‖

616

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

―Müziğin temel yapısını ilgilendiren yazılımlardan özellikle yararlanılmalı, ancak
bunlardan Türk müziği yapısına adapte edilebilecek olanlar, eğitimin devamında ağırlıklı
olarak tercih edilmelidir.‖
―Türk müziği ses sisteminin bilgisayara tanıtımı ile ilgili çalıĢmaların hızlandırılması ve
en azından Türk müziğinin somut olarak değerlendirilebilen kısmının çeĢitli yazılım
projeleri ile desteklenmesi hayati önem taĢımaktadır.‖ (Koç, 2004)
Görüldüğü gibi, gereksinimin çok açık olduğu ifade edilmesine karĢın, zorlukları bilindiği
için sıfırdan yerli yazılımlar geliĢtirilmesi önerilememekte bile, o nedenle adaptasyondan
vb. söz edilmekle yetinilmektedir. Mus2okur ve Mus2 yazılımları bu anlamda gerçekten
öncü çalıĢmalardır. Doğru projelerin eninde sonunda destekleneceğine bir örnek olmak
üzere, Mus2okur‘un KOSGEB3‘ten AR-GE desteği aldığı da bu arada vurgulanmalıdır.
YAYGIN EĞĠTĠME YÖNELĠK BĠR YAZILIM: Mus2okur

ġekil 1 Mus2okur programının Usul modülünden bir görünüm
Açık adı Türk Müziği Multimedia Ansiklopedisi olan bu yazılım, öncelikle, müzikle hobi
olarak ilgilenenlere seslenmektedir. Üç yıl önce kullanıma sunulan bu programın
Internetten indirilme sayısı 10 bin kadardır. Bunların yaklaĢık % 10‘u lisanslı
kullanıcılardır. 1500 dolayında KTM ve THM eserinin nota ve güftelerinin bulunduğu
kısım, programın en çok kullanılan modülüdür. Yeni eserlerin sürekli olarak veritabanına
eklenmesi nedeniyle bu sayı giderek artmaktadır. Kullanıcının sesi ve/veya çalgısıyla bu
eserlere eĢlik edebilmesi için, çalgı seçimi, istenen akortta ve tempoda seslendirme,
karaoke seçenekleri bulunmaktadır.
3

Küçük ve orta ölçekli iĢletmelere hizmet vermek üzere kurulmuĢ devlet kurumu
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Programın Ansiklopedi kısmında; besteci, kaynak kiĢi, derlemeci ve güfte yazarlarıyla
ilgili bilgilere, geliĢkin arama / süzme seçenekleri sayesinde, basılı bir ansiklopediye göre
çok hızlı eriĢim mümkün olmaktadır. Perde, Makam, Form, Usul gibi modüller hem
yaygın hem de örgün eğitime yöneliktir. Çünkü az kullanılmıĢ makamlar, büyük zamanlı
usuller vb. de ilgili modüllerde anlatılmakta, nota ve seslendirme örnekleri içermektedir.
Bilinen tüm usullerin notalarının istenen mertebe ve tempolarda görüntülenip
seslendirilmesi, bilinen tüm makam / akort ve formların metinsel / görsel ve iĢitsel
anlatımı, Türk müziğiyle her düzeyde ilgilenenler için malzeme sağlamaktadır.
Mus2okur‘un kullanıcı profili, yukarıdaki görüĢleri destekler bir dağılım sergilemektedir:
Sırasıyla, bir Türk musikisi dernek veya korosuna mensup yetiĢkinler, yurtdıĢında
yaĢayan musikisever Türkler, bir Türk müziği enstrümanı çalmayı öğrenmekte olanlar,
konservatuvar öğrencileri Mus2okur‘un en yaygın kullanıcılarıdır.
ÖRGÜN EĞĠTĠME YÖNELĠK BĠR YAZILIM: Mus2

ġekil 2 Mus2 programından bir görünüm
Bu yazılımın açık adı, Türk Makam Müziği ve Mikrotonal Müzik Nota Yazım programıdır.
Üç ay önce kullanıma sunulmuĢtur… Ġlk ve ortaöğretimde verilen temel müzik eğitimine
tâbî bir öğrenci, ilgili nota örneklerini –arayüzü Türkçe olmasa da– herhangi bir nota
yazım programıyla bilgisayara girip seslendirebilir, çıktısını alabilir. Ancak,
ortaöğretimde okutulan makamlardaki bir eser için özellikle seslendirme yapmak, bu
programlarla mümkün değildir. Çünkü dünyadaki hemen bütün nota yazım programları
12-TET ses sistemini ve yalnızca bu sesleri ifade etmeyi sağlayan bemol ve diyezleri
kullanırlar. KTM ve THM repertuvarındaki hiçbir eseri bu seslerle ifade etmek mümkün
değildir. Mus2 iĢte bu açığı doldurmaktadır.
Okulda müzik dersi alan bir öğrenci, bu müfredata uygun her türden parçanın notasını
Mus2 programıyla yazabilir, seslendirebilir. Hem Batı modlarıyla, 12 ton eĢit tamperaman
sesleriyle, simgeleriyle; hem de Türk müziği terminolojisi ve makam, usul araçlarıyla…
Programın Türkçe olması büyük bir avantajdır. Ġngilizce arayüzü bulunması sayesinde
kolejlere ve genel olarak Ġngilizce müzik terimlerini öğrenmek isteyenlere de yöneliktir.
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ĠLERĠ DÜZEY BĠLGĠLER
Yalnızca Türk makam müziği değil; Antik Yunan modları, Hint ragaları, Gamelan müziği
gibi 12-TET notalarıyla seslendirilemeyen kültürlerin müzikleri, yani hemen hemen her
tür müzik Mus2 ile yazılıp seslendirilebilir. ÇeĢitli üniversitelerimize bağlı
konservatuvarların müfredatına giren bu konularda öğrencilere en azından fikir verecek
düzeyde uygulamalar bu yazılımla yapılabilir. Mikrotonal çoksesliliği de desteklediği
için, yabancılar da Mus2‘ye yakın ilgi göstermektedir. Programın her 4 kullanıcısından
biri yabancıdır.
YAPILABĠLECEK YENĠ ÇALIġMALAR
Kullanıcıdan çeĢitli perdeleri sesi ya da çalgısıyla seslendirmesinin istenmesi ve bunun
teorideki değer ile karĢılaĢtırılıp sonucun görüntülenmesi, yapılabilecek yeni
çalıĢmalardan biridir. Makam dizilerinin canlı icra kayıtlarının yazılıma eklenmesi de
yararları olacaktır. Ġzmir Ġleri Teknoloji Enstitüsünün (ĠYTE) gerçekleĢtirdiği ―Klasik
Türk müziği kayıtlarının otomatik olarak notaya dökülmesi ve otomatik makam tanıma‖
projesi kapsamında geliĢtirilen Makam Aracı 4, bu konuda çalıĢacaklar için son derece
yararlı olanaklar sunmaktadır. Öte yandan, bu projedeki ilk otomatik olarak notaya dökme
denemeleri Mus2 ile yapılmıĢ ve bunu iliĢkin dökümler sonuç raporuna eklenmiĢtir
(Bozkurt, B., Gedik, A.C., Savacı, F.A., Karaosmanoğlu, M.K., Özbek, M.E., 2010).
KONSERVATUVARLILARA VE ARAġTIRMACILARA DESTEK
Mus2okur, bir veritabanında toplanmıĢ tümüyle sayısal / metinsel veriler üzerine kurulu
olduğu için, makamlar / perdeler / formlar / usuller vb. üzerinde araĢtırma yapmak
isteyenlere eĢsiz bir veri sağlamaktadır. Geleneksel Türk müziğinde ritmik benzerlik
konusunda yapılan bir araĢtırmada, Mus2okur veritabanındaki 288 eser incelenmiĢtir
(Holzapfel, A., Stylianou, 2009). Bu bildiri için benzer bir örnek bu kez biçimsel inceleme
yapılarak verilmiĢtir: 4/4‘lük Sofyan usulünün kuramsal ritmik yapısı ile bu usulle
bestelenmiş 250 eserin notasyonundaki ritmik yapının istatistiksel olarak
karĢılaĢtırılması…
Bilindiği gibi, Türk müziğindeki Sofyan usulü 2+1+1 Ģeklinde bölünür ve usul dizlere bu
Ģekilde vurulur. Mus2okur veritabanındaki eserlerin 240 adedi bu usuldedir. Tekrarlar da
dikkate alındığında, bunların 6000 ölçüden oluĢtuğu görülmektedir. Sözkonusu eserlerin
küçük bir bilgisayar programı aracılığıyla incelenmesi, notaya alma esnasında ezgisel
nedenlerle ya da güftelerin gerektirmesiyle öbeklemelerin en çok Ģu Ģekillerde yapıldığını
göstermiĢtir:
Tablo 1 Sofyan usulündeki 250 eserin notasal öbeklenmeleri
Bölünme ġekli
1+1+1+1
1+1+2
2+1+1
1+2+1+2+2

4

Yüzde
43
16
10
9

<ftp://ftp.iyte.edu.tr/share/ktm-nota/TuningMeasurement.html>
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Görüldüğü gibi, bu küçük araĢtırma, Sofyan usulünün uygulamada ancak % 10 oranında
teoridekine uygun bölündüğünü göstermektedir. Bölünme ezici bir çoğunlukla Batının
4/4‘lük tartım kalıplarındaki gibidir. Dikkat çeken bir baĢka husus, neredeyse Sofyan
kadar Düyek bölünmesine (% 9) rastlanmasıdır.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bugünden yarına müzik eğitimi tartıĢılırken, yarın hangi teknolojilerin kullanılacağını
doğru kestirmek büyük önem taĢır. 21. yüzyılda bilgi teknolojilerinin girmediği alan
muhtemelen kalmayacaktır. Müzik eğitiminde ise durum daha Ģimdiden böyledir. Batıda
çoktandır baĢvurulan müzik eğitiminde bilgi teknolojisi araçlarını kullanma, Türk müziği
için de artarak sürecektir. Mus2okur ve Mus2 yazılımları, bu konularda atılmıĢ iki önemli
adımdır. Ama hem bu yazılımlar daha geliĢtirilmeli, hem de yenileri üretilmelidir. Bunun
için, ilköğretimden müzik öğretmeni yetiĢtiren kurumlara kadar müziğin öğretildiği bütün
kurumlarda bilgisayara daha çok ağırlık verilmeli, bilgi teknolojilerinden daha çok
yararlanılmalıdır.
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MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ PĠYANO ÖĞRETĠMĠNE YÖNELĠK
ALGILADIKLARI YETERLĠLĠKLER
M. Nevra KÜPANA
Özet
Bu araştırma müzik öğretmeni adaylarının piyano öğretimine yönelik olarak kendilerini
yeterli bulma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklemini ise Marmara ve Gazi Üniversiteleri Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden 112 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla 38 sorudan oluşan anket
hazırlanmıştır. Ankette müzik öğretmeni adaylarının piyano literatürünü bilmede, piyano
eğitimi literatürünü bilmede, piyano başlangıç metotlarını bilmede ve çeşitli yaş
gruplarına yönelik piyano öğretiminde kendilerini yeterli bulma düzeylerine yönelik
sorular yer almıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre müzik öğretmeni
adaylarının piyano öğretimine yönelik birçok konuda kendilerini yeterli bulma
düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Piyano, piyano öğretimi, piyano pedagojisi.
GĠRĠġ
Müzik öğretmenliği eğitiminin amacı, öğretmen adaylarına müzik öğretmenliği
yeterliliklerini kazandırmaktır (Uçan, 2006). Müzik öğretmenliği yeterliliklerinin en
ağırlıklı boyutunu özel alan yeterlilikleri oluĢturur. Uçan‘a (2006) göre müzik
öğretmenliği özel alan yeterliliklerinin belirlenmesinde müzik eğitimin türleri ve
boyutları, müzik öğretmenliğinin görev alanları ve görev düzeyleri ile birlikte öğrenme
alanları ve öğretme alanları ana belirleyicilerdir.
Piyano, müzik eğitiminin genel, mesleksel, özengen olmak üzere her türünde ve baĢta
çalgı eğitimi olmak üzere her boyutunda kullanılan ve yararlanılan temel bir çalgıdır.
Türkiye‘de piyano eğitimi; konservatuarlar, eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi
bölümü müzik eğitimi anabilim dalları, güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümleri, güzel
sanatlar liseleri ve özel müzik dershanelerinde verilerek mesleksel ve özengen müzik
eğitiminin temel boyutunu oluĢturmaktadır (Küpana, 2008). Kıvrak‘a (2003) göre müzik
öğretmenliği eğitiminde piyanonun alana iliĢkin kullanım özellikleri ve amacına uygun
eğitimi planlanıp programlandığında genel müzik eğitimine katkıları da oldukça büyük
olacaktır.
Eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalı mezunları
genel, özengen ve mesleksel müzik eğitimi veren kurumlarda görev almakta ve piyano
öğretimi gerçekleĢtirebilmektedirler.
2006-2007 akademik yılından itibaren uygulamaya giren Müzik Öğretmenliği Lisans
Programı‘nda piyano dersi 7 öğretim yılı verilmekte ve 8. yarıyılda ―Piyano ve Öğretimi‖
dersi yer almaktadır. Bu ders; ―önceki dönemlerde yapılmıĢ çalıĢmalar doğrultusunda
çeĢitli yaĢ gruplarına yönelik piyano öğretim metotları örnekleri ve uygulamaları içeren

621

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

çalıĢmalar, piyano literatürünün kapsamlı tanıtımı, örneklerin incelenmesi, piyano eseri
veren Türk ve yabancı besteciler, baĢlangıç metotlarını inceleyerek güçlü ve zayıf
yönlerini saptama‖ olarak tanımlanmıĢtır (YÖK, 2006).
Müzik öğretmeni adaylarının piyano öğretimi konusunda yeterlilik düzeylerinin
belirlenmesinin; ―Piyano ve Öğretimi‖ dersi kapsamında müzik öğretmeni adaylarının
piyano öğretimine yönelik yetersiz oldukları yeterlilik alanlarındaki eksiklerin
giderilmesine katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
Bu araĢtırmanın problemini müzik öğretmeni adaylarının piyano öğretimine yönelik
algıladıkları yeterliliklerin belirlenmesi oluĢturmaktadır. Bu amaçla Ģu sorulara yanıt
aranmıĢtır:
1. Müzik öğretmeni adaylarının piyano literatürünü bilmeye yönelik olarak kendilerini
yeterli bulma düzeyleri nelerdir?
2. Müzik öğretmeni adaylarının piyano eğitimi literatürünü bilmeye yönelik olarak
kendilerini yeterli bulma düzeyleri nelerdir?
3. Müzik öğretmeni adaylarının çeĢitli yaĢ gruplarına yönelik piyano öğretiminde
kendilerini yeterli bulma düzeyleri nelerdir?
4. Müzik öğretmeni adaylarının piyano baĢlangıç metotlarını bilmeye yönelik olarak
kendilerini yeterli bulma düzeyleri nelerdir?
YÖNTEM
AraĢtırma Modeli
AraĢtırmada tarama modeli kullanılmıĢtır. Tarama modelleri, geçmiĢte ya da halen var
olan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araĢtırma yaklaĢımlarıdır.
AraĢtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koĢulları içinde ve olduğu gibi
tanımlanmaya çalıĢılır (Karasar, 2005).
Bu araĢtırma da, müzik öğretmeni adaylarının piyano öğretimine yönelik algıladıkları
yeterlilikleri var olduğu Ģekliyle, kendi koĢulları içinde ve olduğu gibi belirlemeye
yönelik bir çalıĢmadır.
Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın evrenini Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı‘nda öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın
örneklemini ise Marmara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 3. ve 4.sınıf öğrencilerinden 112
öğrenci oluĢturmaktadır.
Örneklem grubunu oluĢturan müzik öğretmeni adaylarından 79‘u (%70,5) kız, 33‘ü
(%29,5) erkek; 81‘i (%72,3) 20-22 yaĢ arası, 31‘i (%27,7) 23 yaĢ ve üstü öğrencilerdir.
Bu öğrencilerin 92‘si (%82,1) güzel sanatlar lisesi, 12‘si (%10,7) genel lise, 2‘si (%1,8)
konservatuar, 6‘sı (%5,4) diğer lise türlerinden mezun olup; 58‘si (%51,8) Gazi
Üniversitesi‘nde, 54‘ü (%48,2) Marmara Üniversitesi‘nde öğrenim gören 58‘si (%51,8) 3.
sınıf, 54‘ü (%48,2) 4. sınıf öğrencileridir.
Veri Toplama Araçları
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AraĢtırmanın amaçlarına ulaĢabilmesi ve uygun veri toplama aracının geliĢtirilebilmesi
için öncelikle ilgili literatür incelenmiĢ ve uzman görüĢlerinden yararlanılmıĢtır.
AraĢtırmacı tarafından hazırlanan veri toplama aracı iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci
bölümde kiĢisel bilgi formu, ikinci bölümde ise müzik öğretmeni adaylarının piyano
öğretimi konusunda kendilerini yeterli bulma düzeylerini belirlemeye yönelik anket
bulunmaktadır. KiĢisel bilgi formu cinsiyet, yaĢ, mezun olunan lise türü, öğrenim görülen
üniversite ve sınıf olmak üzere beĢ maddeden oluĢmaktadır. Ankette ise piyano
öğretimine yönelik otuz sekiz madde yer almaktadır. AraĢtırmanın 1. amacına yönelik
olarak müzik öğretmeni adaylarının piyano literatürünü bilmede kendilerini yeterli bulma
düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. maddeler; araĢtırmanın 2.
amacına yönelik olarak müzik öğretmeni adaylarının piyano eğitimi literatürünü bilmede
kendilerini yeterli bulma düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 4., 9., 10., 11., 12. maddeler;
araĢtırmanın 3. amacına yönelik olarak müzik öğretmeni adaylarının çeĢitli yaĢ gruplarına
yönelik piyano öğretiminde kendilerini yeterli bulma düzeylerinin belirlenmesi amacıyla
13., 14., 16., 18., 20., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37.,
38. maddeler; araĢtırmanın 4. amacına yönelik olarak müzik öğretmeni adaylarının piyano
baĢlangıç metotlarını bilmede kendilerini yeterli bulma düzeylerinin belirlenmesi
amacıyla 15., 17., 19., 21., 23. maddeler hazırlanmıĢtır. Müzik öğretmeni adaylarının bu
maddelere göre kendilerini ―yeterli değilim, biraz yeterliyim, yeterliyim, oldukça
yeterliyim, çok yeterliyim‖ seçeneklerinden uygun olanı iĢaretleyerek değerlendirmeleri
istenmiĢtir.
Verilerin Çözümlenmesi
Elde edilen veriler frekans ve yüzde hesaplamaları yapılarak sayısallaĢtırılmıĢ, tablolar
halinde ortaya konmuĢtur.
BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde araĢtırmanın amaçları doğrultusunda müzik öğretmeni adaylarından veri
toplama aracı ile elde edilen sayısal veriler tablolar halinde verilmiĢ ve yorumlanmıĢtır.
Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Literatürünü Bilmeye Yönelik Olarak
Kendilerini Yeterli Bulma Düzeyleri ile Ġlgili Bulgular ve Yorum
Müzik öğretmeni adaylarının piyano literatürünü bilmede algıladıkları yeterliliklerine
yönelik verilere frekans ve yüzde analizleri uygulanmıĢ ve elde edilen sonuçlar Tablo
1‘de verilmiĢtir.
Tablo 1‘de görüldüğü gibi müzik öğretmeni adayları kendilerini piyanonun tarihsel
gelişimini bilmede %33 oranında yeterli bulmamakta, %42,9 oranında biraz yeterli, %15,1
oranında yeterli, %5,4 oranında oldukça yeterli, %3,6 oranında çok yeterli bulmaktadırlar;
piyano öncesi dönemlere ait klavyeli çalgı literatürünü bilmede %24,1 oranında yeterli
bulmamakta, %54,5 oranında biraz yeterli, %15,1 oranında yeterli, %5,4 oranında oldukça
yeterli, %0,9 oranında çok yeterli bulmaktadırlar; piyano öncesi dönemlere ait çalma
tekniklerini bilmede %40,2 oranında yeterli bulmamakta, %39,3 oranında biraz yeterli,
%15,1 oranında yeterli, %2,7 oranında oldukça yeterli, %2,7 oranında çok yeterli
bulmaktadırlar; piyano literatürünü bilmede %18,8 oranında yeterli bulmamakta, %48,2
oranında biraz yeterli, %21,4 oranında yeterli, %7,1 oranında oldukça yeterli, %4,5
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oranında çok yeterli bulmaktadırlar; piyano eseri veren bestecileri bilmede %6,3 oranında
yeterli bulmamakta, %28,6 oranında biraz yeterli, %42,9 oranında yeterli, %15,1 oranında
oldukça yeterli, %7,1 oranında çok yeterli bulmaktadırlar; piyano ekollerini bilmede
%23,2 oranında yeterli bulmamakta, %40,2 oranında biraz yeterli, %20,5 oranında yeterli,
%12,5 oranında oldukça yeterli, %3,6 oranında çok yeterli bulmaktadırlar; dönemlere
göre farklılıklar gösteren piyano çalma tekniklerini bilmede %29,4 oranında yeterli
bulmamakta, %26,8 oranında biraz yeterli, %28,6 oranında yeterli, %12,5 oranında
oldukça yeterli, %2,7 oranında çok yeterli bulmaktadırlar. Tablo 1‘e genel olarak
bakıldığında, ―yeterli değilim‖ ve ―biraz yeterliyim‖ seçeneklerinde bulunan oranların
yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 1
Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Literatürünü
Yeterliliklerine Yönelik Frekans ve Yüzde Analizi
Yeterli
değilim

1.Piyanonun
tarihsel
geliĢimini
bilmede
2.
Piyano
öncesi
dönemlere ait
klavyeli çalgı
literatürünü
bilmede
3.
Piyano
öncesi
dönemlere ait
çalma
tekniklerini
bilmede
5. Piyano
literatürünü
bilmede
6. Piyano eseri
veren
bestecileri
bilmede
7.
Piyano
ekollerini
bilmede
8.Dönemlere
göre
farklılıklar
gösteren
piyano çalma
tekniklerini
(salt
parmak tekniği,
kol
ağırlığı tekniği
vb.)
bilmede

Biraz
yeterliyim

Yeterliyim

Oldukça
yeterliyim

Bilmede

Algıladıkları

Çok
yeterliyim

TOPLAM

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

37

33

48

42,9

17

15,1

6

5,4

4

3,6

112

100

27

24,1

61

54,5

17

15,1

6

5,4

1

0,9

112

100

45

40,2

44

39,3

17

15,1

3

2,7

3

2,7

112

100

21

18,8

54

48,2

24

21,4

8

7,1

5

4,5

112

100

7

6,3

32

28,6

48

42,9

17

15,1

8

7,1

112

100

26

23,2

45

40,2

23

20,5

14

12,5

4

3,6

112

100

33

29,4

30

26,8

32

28,6

14

12,5

3

2,7

112

100
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Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Eğitimi Literatürünü Bilmeye Yönelik Olarak
Kendilerini Yeterli Bulma Düzeyleri ile Ġlgili Bulgular ve Yorum
Müzik öğretmeni adaylarının piyano eğitimi literatürünü bilmede algıladıkları
yeterliliklerine yönelik verilere frekans ve yüzde analizleri uygulanmıĢ ve elde edilen
sonuçlar Tablo 2‘de verilmiĢtir.
Tablo 2
Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Eğitimi Literatürünü Bilmede Algıladıkları
Yeterliliklerine Yönelik Frekans ve Yüzde Analizi
Yeterli
değilim

4.
Piyano
öncesi
döneme
ait
klavyeli
çalgılara
yönelik
öğretim
yöntemlerini
bilmede
9.
Piyano
eğitimi
literatürünü
bilmede
10.
Piyano
eğitimine
yönelik eserler
veren
bestecileri
bilmede
11.
Piyano
ekollerine
ait farklı
piyano
öğretim
yöntemlerini
bilmede
12.
Piyano
ekollerine
ait farklı piyano
öğretim
yöntemlerini
uygulamada

Biraz
yeterliyim

Yeterliyim

Oldukça
yeterliyim

Çok
yeterliyim

TOPLAM

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

51

45,5

42

37,5

12

10,7

7

6,3

0

0

112

100

27

24,1

43

38,4

28

25

12

10,7

2

1,8

112

100

17

15,1

42

37,5

30

26,8

19

17

4

3,6

112

100

36

32,1

45

40,1

20

17,9

7

6,3

4

3,6

112

100

35

31,3

45

40,1

23

20,5

5

4,5

4

3,6

112

100

Tablo 2‘de görüldüğü gibi müzik öğretmeni adayları kendilerini piyano öncesi döneme ait
klavyeli çalgılara yönelik öğretim yöntemlerini bilmede %45,5 oranında yeterli
bulmamakta, %37,5 oranında biraz yeterli, %10,7 oranında yeterli, %6,3 oranında oldukça
yeterli, %0 oranında çok yeterli bulmaktadırlar; piyano eğitimi literatürünü bilmede
%24,1 oranında yeterli bulmamakta, %38,4 oranında biraz yeterli, %25 oranında yeterli,
%10,7 oranında oldukça yeterli, %1,8 oranında çok yeterli bulmaktadırlar; piyano
eğitimine yönelik eserler veren bestecileri bilmede %15,1 oranında yeterli bulmamakta,
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%37,5 oranında biraz yeterli, %26,8 oranında yeterli, %17 oranında oldukça yeterli, %3,6
oranında çok yeterli bulmaktadırlar; piyano ekollerine ait farklı piyano öğretim
yöntemlerini bilmede %32,1 oranında yeterli bulmamakta, %40,1 oranında biraz yeterli,
%17,9 oranında yeterli, %6,3 oranında oldukça yeterli, %3,6 oranında çok yeterli
bulmaktadırlar; piyano ekollerine ait farklı piyano öğretim yöntemlerini uygulamada
%31,3 oranında yeterli bulmamakta, %40,1 oranında biraz yeterli, %20,5 oranında yeterli,
%4,5 oranında oldukça yeterli, %3,6 oranında çok yeterli bulmaktadırlar. Tablo 2‘ye
genel olarak bakıldığında, ―biraz yeterliyim‖ seçeneğinde bulunan oranların yüksek
olduğu görülmektedir.
Müzik Öğretmeni Adaylarının ÇeĢitli YaĢ Gruplarına Yönelik Piyano Öğretiminde
Kendilerini Yeterli Bulma Düzeyleri ile Ġlgili Bulgular ve Yorum
Müzik öğretmeni adaylarının çeĢitli yaĢ gruplarına yönelik piyano öğretiminde
algıladıkları yeterliliklerine yönelik verilere frekans ve yüzde analizleri uygulanmıĢ ve
elde edilen sonuçlar Tablo 3‘te verilmiĢtir.
Tablo 3
Müzik Öğretmeni Adaylarının ÇeĢitli YaĢ Gruplarına Yönelik Piyano Öğretiminde
Algıladıkları Yeterliliklerine Yönelik Frekans ve Yüzde Analizi

13. Çalgı öncesi ve
çalgı eğitiminde
kullanılan müzik
öğretim yöntemleri
olan Suzuki, Orff,
Kodaly, CaraboCone ve Dalcroze
yöntemlerini bilmede
14. Çalgı öncesi ve
çalgı eğitiminde
kullanılan müzik
öğretim yöntemleri
olan Suzuki, Orff,
Kodaly, CaraboCone ve Dalcroze
yöntemlerini
uygulamada
16. Okul öncesi
döneme yönelik
piyano öğretiminde
18. Ġlköğretim
dönemine yönelik
piyano öğretiminde
20. Gençlik
dönemine yönelik
piyano öğretiminde
22. YetiĢkinlik
dönemine yönelik
piyano öğretiminde
24. Öğrencinin
piyano ile ilk
tanıĢtırılmasında
(çalgının temel
özellikleri hakkında
bilgilendirilmesinde)

Çok
yeterliyim

Yeterli
değilim

Biraz
yeterliyim

Yeterliyim

Oldukça
yeterliyim

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

19

17

28

25

33

29,5

23

20,5

9

8

112

100

25

22,3

39

34,9

23

20,5

16

14,3

9

8

112

100

16

14,3

29

25,9

35

31,3

23

20,5

9

8

112

100

12

10,7

33

29,5

31

27,7

28

25

8

7,1

112

100

11

9,8

31

27,7

38

34

22

19,6

10

8,9

112

100

15

13,4

35

31,2

38

33,9

19

17

5

4,5

112

100

11

9,8

25

22,3

42

37,5

17

15,2

17

15,2

112

100

TOPLAM
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25. Piyano karĢısında
doğru oturuĢ ve
pozisyonun
öğretilmesinde
26. Klavyenin
öğretilmesinde
27. Temel müzik
bilgilerinin
öğretilmesinde (nota,
nota değerleri,
anahtar,ölçü vb.
kavramların
kazandırılmasında)
28. Tempo ve nüans
terimlerinin
öğretilmesinde
29. Öğrencinin
piyanistik organlarını
(kol, bilek, parmak,
omuz, dirsek vb.)
sıkmadan, rahat
kullanabilmesini
sağlamada
30. Temel piyano
çalma tekniklerinin
(staccato, legato vb.)
Öğretilmesinde
31. Öğrencinin
seviyesine uygun
eser seçiminde
32. ÇalıĢtırılan eser
ile ilgili form bilgisi
kazandırmada
33. BaĢparmak
geçiĢinin
öğretilmesinde
34. Bir-iki oktavlık
majör ve minör
dizileri ve arpejleri
çaldırmada
35. Aralık ve akor
bilgisi kazandırmada
36. Müzikalite
kazandırılmasında
37. Pedal
öğretiminde
38. DeĢifre
öğretiminde

6

5,4

22

19,6

30

26,8

28

25

26

23,2

112

100

8

7,1

18

16,1

38

33,9

28

25

20

17,9

112

100

3

2,7

14

12,5

22

19,6

31

27,7

42

37,5

112

100

4

3,6

13

11,6

32

28,6

30

26,8

33

29,4

112

100

9

8

21

18,8

36

32,1

27

24,1

19

17

112

100

6

5,4

18

16,1

37

33

29

25,9

22

19,6

112

100

9

8

20

17,9

41

36,6

32

28,6

10

8,9

112

100

11

9,8

34

30,4

38

33,9

19

17

10

8,9

112

100

4

3,6

24

21,4

43

38,4

23

20,5

18

16,1

112

100

7

6,3

17

15,2

38

33,9

27

24,1

23

20,5

112

100

6

5,4

15

13,4

42

37,5

26

23,2

23

20,5

112

100

5

4,5

18

16,1

37

33

24

21,4

28

25

112

100

13

11,6

30

26,8

34

30,4

25

22,3

10

8,9

112

100

8

7,1

18

16,1

31

27,7

32

28,6

23

20,5

112

100

Tablo 3‘te görüldüğü gibi müzik öğretmeni adayları kendilerini çalgı öncesi ve çalgı
eğitiminde kullanılan müzik öğretim yöntemleri olan Suzuki, Orff, Kodaly, Carabo-Cone
ve Dalcroze yöntemlerini bilmede %17 oranında yeterli bulmamakta, %25 oranında biraz
yeterli, %29,5 oranında yeterli, %20,5 oranında oldukça yeterli, %8 oranında çok yeterli
bulmaktadırlar; çalgı öncesi ve çalgı eğitiminde kullanılan müzik öğretim yöntemleri olan
Suzuki, Orff, Kodaly, Carabo-Cone ve Dalcroze yöntemlerini uygulamada %22,3
oranında yeterli bulmamakta, %34,9 oranında biraz yeterli, %20,5 oranında yeterli, %14,3
oranında oldukça yeterli, %8 oranında çok yeterli bulmaktadırlar; okul öncesi döneme
yönelik piyano öğretiminde %14,3 oranında yeterli bulmamakta, %25,9 oranında biraz
yeterli, %31,3 oranında yeterli, %20,5 oranında oldukça yeterli, %8 oranında çok yeterli
bulmaktadırlar; ilköğretim dönemine yönelik piyano öğretiminde %10,7 oranında yeterli
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bulmamakta, %29,5 oranında biraz yeterli, %27,7 oranında yeterli, %25 oranında oldukça
yeterli, %7,1 oranında çok yeterli bulmaktadırlar; gençlik dönemine yönelik piyano
öğretiminde %9,8 oranında yeterli bulmamakta, %27,7 oranında biraz yeterli, %34
oranında yeterli, %19,6 oranında oldukça yeterli, %8,9 oranında çok yeterli
bulmaktadırlar; yetişkinlik dönemine yönelik piyano öğretiminde %13,4 oranında yeterli
bulmamakta, %31,2 oranında biraz yeterli, %33,9 oranında yeterli, %17 oranında oldukça
yeterli, %4,5 oranında çok yeterli bulmaktadırlar; öğrencinin piyano ile ilk
tanıştırılmasında %9,8 oranında yeterli bulmamakta, %22,3 oranında biraz yeterli, %37,5
oranında yeterli, %15,2 oranında oldukça yeterli, %15,2 oranında çok yeterli
bulmaktadırlar; piyano karşısında doğru oturuş ve pozisyonun öğretilmesinde %5,4
oranında yeterli bulmamakta, %19,6 oranında biraz yeterli, %26,8 oranında yeterli, %25
oranında oldukça yeterli, %23,2 oranında çok yeterli bulmaktadırlar; klavyenin
öğretilmesinde %7,1 oranında yeterli bulmamakta, %16,1 oranında biraz yeterli, %33,9
oranında yeterli, %25 oranında oldukça yeterli, %17,9 oranında çok yeterli
bulmaktadırlar; temel müzik bilgilerinin öğretilmesinde %2,7 oranında yeterli
bulmamakta, %12,5 oranında biraz yeterli, %19,6 oranında yeterli, %27,7 oranında
oldukça yeterli, %37,5 oranında çok yeterli bulmaktadırlar; tempo ve nüans terimlerinin
öğretilmesinde %3,6 oranında yeterli bulmamakta, %11,6 oranında biraz yeterli, %28,6
oranında yeterli, %26,8 oranında oldukça yeterli, %29,4 oranında çok yeterli
bulmaktadırlar; öğrencinin piyanistik organlarını sıkmadan, rahat kullanabilmesini
sağlamada %8 oranında yeterli bulmamakta, %18,8 oranında biraz yeterli, %32,1
oranında yeterli, %24,1 oranında oldukça yeterli, %17 oranında çok yeterli
bulmaktadırlar; temel piyano çalma tekniklerinin öğretilmesinde %5,4 oranında yeterli
bulmamakta, %16,1 oranında biraz yeterli, %33 oranında yeterli, %25,9 oranında oldukça
yeterli, %19,6 oranında çok yeterli bulmaktadırlar; öğrencinin seviyesine uygun eser
seçiminde %8 oranında yeterli bulmamakta, %17,9 oranında biraz yeterli, %36,6 oranında
yeterli, %28,6 oranında oldukça yeterli, %8,9 oranında çok yeterli bulmaktadırlar;
çalıştırılan eser ile ilgili form bilgisi kazandırmada %9,8 oranında yeterli bulmamakta,
%30,4 oranında biraz yeterli, %33,9 oranında yeterli, %17 oranında oldukça yeterli, %8,9
oranında çok yeterli bulmaktadırlar; başparmak geçişinin öğretilmesinde %3,6 oranında
yeterli bulmamakta, %21,4 oranında biraz yeterli, %38,4 oranında yeterli, %20,5
oranında oldukça yeterli, %16,1 oranında çok yeterli bulmaktadırlar; bir-iki oktavlık
majör-minör dizileri ve arpejleri çaldırmada %6,3 oranında yeterli bulmamakta, %15,2
oranında biraz yeterli, %33,9 oranında yeterli, %24,1 oranında oldukça yeterli,%20,5
oranında çok yeterli bulmaktadırlar; aralık ve akor bilgisi kazandırmada %5,4 oranında
yeterli bulmamakta, %13,4 oranında biraz yeterli, %37,5 oranında yeterli, %23,2 oranında
oldukça yeterli, %20,5 oranında çok yeterli bulmaktadırlar; müzikalite kazandırılmasında
%4,5 oranında yeterli bulmamakta, %16,1 oranında biraz yeterli, %33 oranında yeterli,
%21,4 oranında oldukça yeterli, %25 oranında çok yeterli bulmaktadırlar; pedal
öğretiminde %11,6 oranında yeterli bulmamakta, %26,8 oranında biraz yeterli, %30,4
oranında yeterli, %22,3 oranında oldukça yeterli, %8,9 oranında çok yeterli
bulmaktadırlar; deşifre öğretiminde %7,1 oranında yeterli bulmamakta, %16,1oranında
biraz yeterli, %27,7 oranında yeterli, %28,6 oranında oldukça yeterli, %20,5 oranında çok
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yeterli bulmaktadırlar. Tablo 3‘e genel olarak bakıldığında, ―yeterliyim‖ seçeneğinde
bulunan oranların yüksek olduğu görülmektedir.
Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano BaĢlangıç Metotlarını Bilmeye Yönelik
Olarak Kendilerini Yeterli Bulma Düzeyleri ile Ġlgili Bulgular ve Yorum
Müzik öğretmeni adaylarının piyano baĢlangıç metotlarını bilmede algıladıkları
yeterliliklerine yönelik verilere frekans ve yüzde analizleri uygulanmıĢ ve elde edilen
sonuçlar Tablo 4‘te verilmiĢtir.
Tablo 4
Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano BaĢlangıç Metotlarını Bilmede Algıladıkları
Yeterliliklerine Yönelik Frekans ve Yüzde Analizi
Yeterli
değilim

15. Ġzlenilen yöntem
açısından piyano
baĢlangıç metotlarını
değerlendirebilmede
17. Okul öncesi
piyano baĢlangıç
metotlarını bilmede
19. Ġlköğretim
dönemine yönelik
piyano baĢlangıç
metotlarını bilmede
21. Gençlere yönelik
piyano baĢlangıç
metotlarını bilmede
23. YetiĢkinlere
yönelik piyano
baĢlangıç metotlarını
bilmede

Biraz
yeterliyim

Yeterliyim

Oldukça
yeterliyim

Çok
yeterliyim

TOPLAM

f
13

%
11,6

f
29

%
25,9

f
39

%
34,9

f
22

%
19,6

f
9

%
8

f
112

%
100

14

12,5

29

25,9

35

31,3

24

21,4

10

8,9

112

100

14

12,5

31

27,7

31

27,7

27

24,1

9

8

112

100

11

9,8

34

30,4

37

33

23

20,5

7

6,3

112

100

18

16

29

25,9

42

37,5

17

15,2

6

5,4

112

100

Tablo 4‘te görüldüğü gibi müzik öğretmeni adayları kendilerini izlenilen yöntem
açısından piyano başlangıç metotlarını değerlendirebilmede %11,6 oranında yeterli
bulmamakta, %25,9 oranında biraz yeterli, %34,9 oranında yeterli, %19,6 oranında
oldukça yeterli, %8 oranında çok yeterli bulmaktadırlar; okul öncesi piyano başlangıç
metotlarını bilmede %12,5 oranında yeterli bulmamakta, %25,9 oranında biraz yeterli,
%31,3 oranında yeterli, %21,4 oranında oldukça yeterli, %8,9 oranında çok yeterli
bulmaktadırlar; ilköğretim dönemine yönelik piyano başlangıç metotlarını bilmede %12,5
oranında yeterli bulmamakta, %27,7 oranında biraz yeterli, %27,7 oranında yeterli, %24,1
oranında oldukça yeterli, %8 oranında çok yeterli bulmaktadırlar; gençlere yönelik piyano
başlangıç metotlarını bilmede %9,8 oranında yeterli bulmamakta, %30,4 oranında biraz
yeterli, %33 oranında yeterli, %20,5 oranında oldukça yeterli, %6,3 oranında çok yeterli
bulmaktadırlar; yetişkinlere yönelik piyano başlangıç metotlarını bilmede %16 oranında
yeterli bulmamakta, %25,9 oranında biraz yeterli, %37,5 oranında yeterli, %15,2 oranında
oldukça yeterli, %5,4 oranında çok yeterli bulmaktadırlar. Tablo 4‘e genel olarak
bakıldığında, ―yeterliyim‖ seçeneğinde bulunan oranların yüksek olduğu görülmektedir.

629

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

SONUÇ VE ÖNERĠLER
Sonuç
Müzik öğretmeni adaylarının piyano literatürünü bilmeye yönelik olarak kendilerini
yeterli bulma düzeyleri 7 madde ile belirlenmiĢtir. Veriler doğrultusunda elde edilen
sonuçlara göre ―yeterliyim‖, ―oldukça yeterliyim‖, ―çok yeterliyim‖ seçeneklerinde
bulunan toplam oran göz önüne alındığında müzik öğretmeni adaylarının piyano
literatürünün öğeleri olan piyanonun tarihsel geliĢimi, piyano öncesi dönemlere ait
klavyeli çalgı literatürü, piyano öncesi dönemlere ait çalma teknikleri, piyano ekolleri,
dönemlere göre farklılıklar gösteren piyano çalma teknikleri konularında kendilerini
yeterli bulma düzeylerinin oldukça düĢük olduğu görülmüĢtür. Bu kısımda kendilerini en
yeterli buldukları konu %65,1‘lik oran ile piyano eseri veren besteciler olmuĢtur.
Müzik öğretmeni adaylarının piyano eğitimi literatürünü bilmeye yönelik olarak
kendilerini yeterli bulma düzeyleri 5 madde ile belirlenmiĢtir. Veriler doğrultusunda elde
edilen sonuçlara göre ―yeterliyim‖, ―oldukça yeterliyim‖, ―çok yeterliyim‖ seçeneklerinde
bulunan toplam oran göz önüne alındığında müzik öğretmeni adaylarının piyano eğitimi
literatürünün öğeleri olan piyano öncesi döneme ait klavyeli çalgılara yönelik öğretim
yöntemleri, piyano eğitimine yönelik eserler veren besteciler, piyano ekollerine ait farklı
piyano öğretim yöntemleri konularında kendilerini yeterli bulma düzeylerinin oldukça
düĢük olduğu görülmüĢtür.
Müzik öğretmeni adaylarının çeĢitli yaĢ gruplarına yönelik piyano öğretiminde kendilerini
yeterli bulma düzeyleri 21 madde ile belirlenmiĢtir. Veriler doğrultusunda elde edilen
sonuçlara göre ―yeterliyim‖, ―oldukça yeterliyim‖, ―çok yeterliyim‖ seçeneklerinde
bulunan toplam oran göz önüne alındığında müzik öğretmeni adaylarının çalgı öncesi ve
çalgı eğitiminde kullanılan müzik öğretim yöntemleri olan Suzuki, Orff, Kodaly, CaraboCone ve Dalcroze yöntemlerini bilmede kendilerini %58‘lik oran ile yeterli gördükleri
ancak bu yöntemleri uygulamada kendilerini yeterli bulmadıkları görülmüĢtür. Müzik
öğretmeni adaylarının çeĢitli yaĢ gruplarına yönelik piyano öğretiminde kendilerini en
yeterli buldukları dönem %62,5‘lik oran ile gençlik dönemi olarak görülmektedir. Müzik
öğretmeni adaylarının öğrencinin piyano ile ilk tanıĢtırılmasında, çalıĢtırılan eser ile ilgili
form bilgisi kazandırmada ve pedal öğretiminde kendilerini yeterli bulma düzeylerinin
beklentileri karĢılamadığı söylenebilir. Buna karĢın müzik öğretmeni adaylarının, piyano
karĢısında doğru oturuĢ ve pozisyonun öğretilmesinde, klavyenin öğretilmesinde,
piyanistik organlarını sıkmadan, rahat kullanabilmesini sağlamada, temel piyano çalma
tekniklerinin öğretilmesinde, öğrencinin seviyesine uygun eser seçiminde, baĢparmak
geçiĢinin öğretilmesinde, bir-iki oktavlık majör-minör dizileri ve arpejleri çaldırmada,
aralık ve akor bilgisi kazandırmada, müzikalite kazandırılmasında ve deĢifre öğretiminde
kendilerini yeterli bulma düzeylerinin yüksek olduğu görülmüĢtür. Ayrıca müzik
öğretmeni adaylarının temel müzik bilgilerinin ve tempo ve nüans terimlerinin
öğretilmesinde %84,8‘lik oran ile kendilerini yeterli bulma düzeylerinin oldukça yüksek
olduğu görülmüĢtür.
Müzik öğretmeni adaylarının piyano baĢlangıç metotlarını bilmeye yönelik olarak
kendilerini yeterli bulma düzeyleri 5 madde ile belirlenmiĢtir. Veriler doğrultusunda elde
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edilen sonuçlara göre ―yeterliyim‖, ―oldukça yeterliyim‖, ―çok yeterliyim‖ seçeneklerinde
bulunan toplam oran göz önüne alındığında müzik öğretmeni adaylarının piyano baĢlangıç
metotlarını izlenilen yöntem açısından değerlendirebilmede kendilerini yeterli bulma
düzeyi %62,5 oranındadır. Ayrıca müzik öğretmeni adaylarının okul öncesi, ilköğretim,
gençlik, yetiĢkinlik dönemlerine yönelik piyano baĢlangıç metotlarını bilmeye yönelik
olarak kendilerini yeterli bulma düzeylerinin düĢük olduğu görülmüĢtür.
Öneriler
AraĢtırma sonuçlarına dayanarak aĢağıda bazı öneriler sunulmuĢtur:
1. ―Piyano ve Öğretimi‖ dersinde piyanonun tarihsel geliĢimi, piyano ve diğer klavyeli
çalgılar için eser veren besteciler ve yazdıkları eserler, bu eserlerin gerektirdiği çalma
teknikleri vb. konulara yer verilebilir. Böylece müzik öğretmeni adaylarının piyano
literatürü ile ilgili yeterlilik düzeylerinde artıĢ sağlanabilir.
2. ―Piyano ve Öğretimi‖ dersinde piyano ekolleri, bu ekoller doğrultusunda piyano
öğretim yöntemleri, piyano eğitimine yönelik eser veren besteciler ve eğitim amaçlı
yazılan piyano eserleri vb. konulara yer verilebilir. Böylece müzik öğretmeni adaylarının
piyano eğitimi literatürü ile ilgili yeterlilik düzeylerinde artıĢ sağlanabilir.
3. Piyano eğitimine baĢlamak için en uygun yaĢ dönemleri olan okul öncesi ve ilköğretim
dönemlerine yönelik piyano öğretiminde müzik öğretmeni adaylarının kendilerini yeterli
bulma düzeylerinin düĢük olduğu için piyano öğretim yöntemleri ile ilgili yapılacak
çalıĢmalarda bu yaĢ dönemlerine ağırlık verilebilir.
4. Piyano öğretim yöntemleri ile ilgili yapılacak kuramsal çalıĢmaların yanı sıra müzik
öğretmeni adaylarının okul öncesi, ilköğretim, gençlik, yetiĢkinlik dönemlerinden
bireylere uygulamalı çalıĢmalar yapmaları sağlanabilir. Müzik öğretmeni adaylarına tüm
yaĢ gruplarına ait piyano baĢlangıç metotları izlenilen yöntem açısından kapsamlı olarak
tanıtılabilir ve çeĢitli yaĢ gruplarından bireylere baĢlangıç düzeyinde piyano eğitiminin
nasıl verilmesi gerektiği üzerinde durulabilir.
5. Müzik öğretmeni adaylarının piyano öğretimine yönelik yeterlilik alanlarındaki
eksikliklerin giderilmesi için diğer alan dersleri ve öğretmenlik meslek bilgisi
derslerinden yararlanılabilir.
KAYNAKLAR
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel.
Kıvrak, N. Ġ. (2003). Müzik öğretmeni yetiĢtirmede piyano eğitimi. Cumhuriyetimizin 80.
Yılında Müzik Sempozyumu (s. 209-211). Malatya: Ġnönü Üniversitesi.
Küpana, M. N. (2008). Müzik öğretmeni adaylarının piyano pedagojisine yönelik
algıladıkları yeterlilikler. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü.
Uçan, A. (2006). Müzik öğretmenliği yeterlilikleri. Ulusal Müzik Sempozyumu (s. 68-91).
Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
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ÇĠN MÜZĠĞĠ ÖZELLĠKLERĠNĠN DÜNYA MÜZĠĞĠNE ETKĠLERĠ
Doç. Mari BARSAMYAN, Marmara Üniversitesi
Çin müziği özelliklerini inceleme fikri bende ünlü Ġtalyan besteci Giocomo Puccini‘nin
Madame Butterfly ile bir Çin masalı üzerine bestelediği Turandot adlı ünlü operalarını
seyredip dinledikten sonra oluĢtu.Tarihte bilinen en eski müzik çin müziğidir.
AraĢtırmalar, 4000 yıllık geçmiĢi olan çin müziğine saray ve tapınaklarda önemli yer
verildiğini gösteriyor. Temeli filozofik ve ahlaki değerlere dayanan Çin‘de müzik devlet
kurumuna aitti. Ġyi bir hükümdarın müzik bilgisi olması Ģarttı. Müzik neĢeyi ve huzuru
getiren bir rüzgardı. Tcheng ve Wei‘nin belirttiklerine göre devlet iyi ise müzikte iyidir,
devlet kötü ise müzikte kötüdür. Yer gök arasındaki uyumu yansıtması gereğine inanılan
Çin müziğinin amacı, halkı eğitmek onlara iyi ve yüce duygular aĢılamaktı. Ünlü Çin
bilgini Conficius (M.Ö. 551-478) müziğin olumlu etkisinden yararlanıp eğitim aracı
olarak kullanılmasına önem verdiği, bu amaçla eski ezgileri toplayıp birleĢtirdiği ve yeni
ezgiler ürettiği bilinmektedir. Çin‘de bilginler müziği seviyorlardı ve halkı iyiliğe ittiğini
görüyorlardı. Müzik halkı derin duygulara, içtenliğe, örf ve adetlere bağlılığa
sürüklüyordu. Yine Li-Ki‘de (Çin Prensi) okuduğumuz gibi ‗‘Sıhhatli olmak için müzik
sükûnet verici olmalıdır. Zira sükûnetten uygunluk, güzellik doğar. Müzik sanatı, daha
yukarılara çıkmak için bir basamak, bir büyüklük, bir asaletti.
Çin‘in teoricisi kabul edilen Lyng Lun isimli bilgin, M.Ö. 2500 yıllarında Çin müziğinin
beĢ sesini düzenlemiĢ ve pentatonik sistemi kurmuĢtur.
Pentatonik dizi; Yunanca penta=5 tonik=ses kelime anlamıyla 5 sesten oluĢan dizidir.
Diziyi oluĢturmak için majör dizinin IV. ve VII. derecelerini diziden çıkarmak yeterlidir.

ÖRNEK 1
Pentatonik dizide seslerin belli görevleri zorunlu bağlantıları yoktur. Türk müziğinde
olduğu gibi duruculuk – yürüyücülük iĢlevleri olmadığından her ses bağımsız olarak
hareket edebilir ve dizi çevrimleri ile kullanılarak ezgiler oluĢturulur.
Çin müziğinde kullanılan seslere yasa anlamına gelen Liu adı verilmiĢtir.
Dizideki nota adları.
Do – Kong – (Saray)
Re – Çang – (Müzakere)
Mi – Kyo – (Korna)
Sol – Tchi – (Ġfade)
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La – Yu – (Kanat)
Çin‘de müzik ve müzik düĢüncesi dünya görüĢüne iliĢkin bir felsefe olarak
biçimlenmiĢtir.
ġöyleki; 5 tat (ekĢi – acı – tuzlu – keskin – tatlı)
5 renk (sarı – yeĢil – kırmızı – beyaz – siyah)
5 dert (sağırlık – dilsizlik – topallık – cücelik ve deformasyonlar)
5 eza (doğum – hastalık – ihtiyarlık – ayrılık – ölüm) içinde sıralanmaktadır.
Bu durum uygarlık döneminde 5 sayısının öneminin, 5 ses ile müziğe de yansıdığını
göstermektedir. Aynı zamanda efsaneye göre 5 nota 5 faziletinde ifadesidir. a. Ġyilik, b.
Adalet, c. Törelere saygı, d. Bilgelik, e. Sadakat.
Çin müziği tek seslidir. Çalgı veya sözlü ezgi bir müzik aletinin eĢliği ile oktav veya çift
oktav olarak meydana gelir. XIII. Ve XIV. Yüzyıllardaki Tang ve Sung hanedanlığı
döneminde klasik çağa ulaĢtı. Bu dönemde tapınak ve saraylardaki korolara 300‘er kiĢilik
orkestralar eĢlik etmiĢtir.
ÇĠNDE KULLANILAN ÇALGILAR
Çin müzik aletleri bizim orkestra müzik aletleri kadar zengindi.
- Eski enstrümanlardan çan oyunları çok sesli taĢlar gibi çalgılardı. Çanlar, kare oval ve
dar Ģekillerdeydi. Bugün bunlardan bazıları Konficius ve Buda mabetlerinde
bulunmaktadırlar.
- Ağızla çalınan küçük org (Cheng), bir ana borunun etrafında iki sıra halinde 12 den 20
boruya dek sıralanmıĢ bir çalgıydı. Saray orkestralarında kullanılan bu çalgıya orgun arası
diyebiliriz.
a. Siao denilen düz flüt
b. Pai – Siao adı verilen 12 borulu arkaik flütler. Mongol hükümdarlığı zamanında dini
müziklerde kullanılırdı.
- Ġpek telli çalgılar arasında en eskisi K‘in veya Çin laftasıdır. Efsaneye göre
imparatorlardan Hoang – Ti ve en eskilerinden Fou – Hi bu yapımı gerçekleĢtirmiĢlerdir.
Günümüzde K‘in 7 tellidir. Üst oktava iki nota ilave edilmiĢ ve 7 nota oluĢmuĢtur.
Örnek2

Eski bilginlerin ifadelerine göre bu aleti kullanmak için tertemiz bir ruhun sevecen bir
kalbin olması gerekmektedir.
-Pipa adındaki eski gitarlar genellikle tiyatrolarda ve popüler müzikte kullanılırdı.
-Vurmalı çalgılar sayısızdı. Ailede her bireyin bir gong aleti vardı. Lo adı verilen gür
sesli bir gongun cinleri uzaklaĢtırdığına inanılır ve hastanın yanında iyileĢmesi için
çalınırdı.
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-Ziller (Cymbale) tiyatrolarda kullanılırdı.
-Deriden yapılan çalgılar kapsamında 15 cm. daireden 1cm. daireye kadar her ölçüde
davula rastlamak mümkündü. Sesleri boğuktur.
-Üzerine küçük bir çekiç ile vurulan tahtadan yapılmıĢ küçük kare bir kutu (Tchou)
adında ve Yu isminde küçük bir sopa ile vurulan baĢka bir alet. Bu aletlerin ikiside
Konficius kiliselerinde kullanılırdı. Tchou olan her Ģarkılı kıtada, 2.si Yu ise sonda
kullanılırdı.
ÇĠN MÜZĠĞĠNĠN DÜNYA MÜZĠĞĠNE ETKĠLERĠ
Çin müziğinin tarihsel önemi, onun Mısır müziğini etkilemiĢ olmasındadır. Uzak doğu
ülkelerinde, balkanlarda, Afrikanın çeĢitli bölgelerinde pentatonik dizide yazılmıĢ
Ģarkılara rastlanmaktadır.
Örnek3

Örnek 4

M.Ö. 1500 dolaylarında Akdeniz toplumlarına aktarılmıĢ olan bu etki Avrupa müziğinin
oluĢumunda da etkili olmuĢtur. Bugün bakıldığında Kore, Japonya ve bütün Güneydoğu
Asya‘da Çin‘in çalgılarına rastlanmasının yanı sıra, Çin müziğinin repertuar ve üslup
özelliklerinin etkisi hissedilir.
Her ne kadar XVII. Ve XVIII. Yüzyıl Avrupa konser müziği bu açıdan dar görüĢlü olsa
dahi, XIX. Yüzyıl bestecileri pentatonik materiyelleri kullanarak dikkate değer denemeler
yaptılar. Stil sınırlarını esneterek belirli estetik ve ideolojik projelere olan
yaklaĢımlarında, özellikle Dvorak, Debussy, Ravel‘in müziklerini doruğa çıkararak,
pentatonizme gitgide artan bir Ģekilde bağlandılar. Müzik ve Müzisyenler Yeni
Sözlüğü‘nün ilk baskısında belirtildiği gibi, baĢlıcaları Chopin, Debussy, Puccini, Ravel,
Strawinsky olan bir çok Avrupalı besteci tarafından Pentatonizm egzotik tadlar arayıĢı
adına araĢtırılmıĢtır. XIX. Yüzyıl pentatonizmi gerçekte tarihi, analitik ve teorik bazda
ciddi bir inceleme gerektiren komposizyonel stilde bir geliĢmeyi temsil eder.
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Örnek5 (Mussorgsky – Bir Sergiden Tablolar (1874) Gezinti Bölümünün BaĢı)

Örnek6 (C.Debussy ―Keten Saçlı Kız‖ baĢlıklı prelude (1910) GiriĢten ilk 3 ölçü )

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi pentatonik dizi bir çok ulusun halk Ģarkılarında ve
Avrupa müziğinin önemli eserlerinde yer almıĢtır. Fazla geniĢ olmayan ses sınırıyla her
sesin birbirinden bağımsız hareket edebilmesi ile pentatonik dizi çocuk Ģarkıları
oluĢumuna elveriĢli konumdadır. Türk bestecilerinden, A. Adnan SAYGUN‘un müziksel
okuma parçalarında bu diziden örnekler görmekteyiz.
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Ülkemizde müzik eğitim programlarında Eğitim Fakültelerinin müzik tarihi derslerinde
tonal ve Türk müziği eğitminin yanı sıra pentatonizm konusunun iĢlenmesi, geleceğin
eğitimcisinin birikimlerinin artmasının, besteci adaylarının ise evrensel müzik sanatına
daha geniĢ açıdan bakmalarını sağlayacaktır.
KAYNAKLAR
Ana Britannica – Çin Müziği
C.Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
Lawrence Witzleben – China.
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BĠREYSEL ÇALGI BAĞLAMA DERSĠNĠN ĠÇERĠK VE UYGULAMA ĠLĠġKĠSĠ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMĠR, Marmara Üniversitesi

GĠRĠġ
Yakın bir geçmiĢten günümüze Halk Çalgılarının ve Halk Müziği (HM) çalgılarının
Müzik Eğitimi (ME) Bölümlerinde Anadal veya Bireysel Çalgı olarak eğitim ve öğretimi
sisteminin içerisine alınmıĢ olması olumlu bir geliĢme olarak düĢünülebilir. Müzik
öğretmeni yetiĢtirme programlarında, söz konusu çalgılara yer verilmesi, yıllardır sorun
olarak gösterilen bu durumun çözümü için bir adımın atılması sevindirici bir yaklaĢım
olarak karĢılanabilir. Ancak; ilk bakıĢta sorun bu bağlamda çözülmüĢ gibi görünse de, asıl
sorunun bu süreçten sonra baĢlaması gözlerden kaçmıĢtır. Eğitim ve öğretim süreci ile
ilgili köklü bir hazırlık sürecinin planlanmamıĢ olması, sonuçları açısından Halk
Çalgılarının bu süreçteki durumunu farklı bir boyutuyla tekrar tartıĢma ortamına
getirmiĢtir.
Müzik öğretmenliği programında yer alan birden çok geleneksel çalgının bulunuyor
olması ayrı bir tartıĢma konusu olarak ele alınmalıdır. Burada ―Bağlama Ailesi‖
bağlamında tartıĢmamızı açacağız ve Bireysel Çalgı Dersi Kapsamında Bağlama Dersinin
ders içeriği ve uygulaması arasındaki iliĢkiyi ele alacağız.
ÇALGI VE HALK ÇALGISI
Çalgı
Çalgı teriminin kökeni incelendiğinde; (Fr. Insturment) Müzik Aleti, enstrüman (TDK
Sözlük–1988, 272) olarak tanımlanmaktadır. Gazimihal, çalgı karĢılığına Saz sözcüğünü
kullanmakla birlikte, Çalgı sözcüğünün Türkçe eski metinlerde yaĢayan tarihi bir sözcük
olduğunu vurgulamaktadır. Çalgıcı sözcüğünün karĢılığını ise çalgı çalma iĢini meslek
edinmiĢ kiĢiler için kullanmaktadır. (M.R. Gazimihal 1961–53)
Günümüzde Çalgı sözcüğü, müzik eğitimi veren kurumların birçoğunda kullanılıyor olsa
da (Çalgı Eğitimi, Ana Çalgı, Okul Çalgısı, Bireysel Çalgı… v.b) buralardan mezun
olanlara ―Çalgıcı‖ denilmesine çok sıcak bakmadıkları da bilinmektedir. Oysa Çalgıcı:
―Çalgı Çalan‖ kiĢi olduğuna göre, bu terimin kullanılmasında hiçbir sakınca
görünmemektedir.
Toplumumuzda Çalgıcı sözcüğüne yüklenen olumsuz anlam
sonucunda bu terim kullanılmamakta ve yerine ―Enstrümanist‖ gibi anlamsız bir terim
üretilmeye çalıĢılmaktadır. Bu da müzik yaĢamımızda terimlerin doğru yerleĢmediğinin,
bir kavram kargaĢası ortamından sıyrılamadığımızın göstergesi olarak düĢünülmelidir.
Halk Çalgısı
“Halk çalgısı ―halk tarafından üretilmiĢ çalgıdır‖ gibi genel bir tanımla ifade edilebileceği
gibi, ―fabrika imalatı olmayan, halkın kendi mevcut imkânları içinde ve basit araçlarla
elde yaptığı akustik kanunlara uymayan, standart ölçü ve kalıpları olmayan, etnografik
özelliği olan çalgılar‖ olarak da tanımlanmaktadır. (Uysal–1982 ) Her iki tanımlama da
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halk çalgısı teriminin üretiliĢ biçimiyle ilgili bir düĢünceye dayanarak oluĢturulmuĢtur.
Ancak bu çalgıların üretilme nedenleri ile ilgili (nedenselliği ile ilgili) bir görüĢ ile konu
ele alınmadığı zaman, tanım yetersiz kalmaktadır. Doğal olarak halk çalgısını halk
üretmiĢtir. Ancak; üretimin ortaya çıkmasını sağlayan nedenler nelerdir? Bunları üretenler
ürettikleri ürünlerden kazanç mı elde etmiĢlerdir? Gibi sorular sorduğumuzda yukarıdaki
tanımlar yetersiz kalmaktadır. O zaman bu tanımı nedensellikten baĢlayarak, üretim
biçimini de vurgulayarak yapmamızda yarar vardır. Halkın kendi yaşam koşullarından
oluşan gereksinimlerini karşılamak amacıyla, kendi olanakları çerçevesinde yaptığı,
yöresel beğeni ile biçimlendirdiği, yöresel çalma veya ifade etme şekilleriyle işlev
kazandırdığı çalgılara halk çalgısı diyebiliriz.‖ (Özdemir, 2007)
ÇALGI EĞĠTĠMĠ
GeliĢmiĢ olarak adlandırabileceğimiz çalgıların geliĢim süreçlerinde dört temel unsurun
öne çıktığını düĢünebiliriz. Çalgıları çalanlar (icracılar, yorumcular, sanatçılar), çalgı
yapımcıları (Luthier), besteciler (Compositeur) ve çalgı eğitimcileri bu geliĢimin
lokomotifini oluĢturmaktadırlar. Eğitim, bir dizgedir ve kurallı bütünlük içerisinde kasıtlı
veya istendik kültürlemedir. Günümüz koĢullarında kurallı (formal) eğitimin olduğu
süreçlerde plan, program gibi değiĢkenlere gereksinim vardır. GeçmiĢten günümüze, bu
türden çalıĢmalar güncellenerek ve günün koĢullarına uyarlanarak tekrar ele alınır ve
düzenlenerek iĢleme konulur. Eğitimin olmadığı durumlarda geliĢmenin de olmayacağını
düĢünmemiz yanlıĢ olmayacaktır.
Çalgı eğitimi ve öğretiminin istendik Ģekilde yürütülebilmesi için planlanmıĢ çalıĢmalara
gereksinme vardır. Bu da bizi metotlu çalıĢma ortamına taĢıyacaktır ki; belki de asıl
tartıĢılması gereken konunun bu konu olması düĢünülmelidir. Çalgı eğitimi/öğretimi
kesinlikle metodik çalıĢma ile gerçekleĢtirilmektedir. Çalgı eğitimi ve öğretiminin
gerçekleĢebilmesi için yine dört ana faktör karĢımıza çıkmaktadır. Bunlar: çalgı eğitimcisi
(eğitimci), çalan birey (Öğrenci), besteci ve çalgının kendisi olarak sıralanabilir. Bu
dörtleme olmadan çalgının eğitim - öğretim süreçleri baĢlatılamaz denede bilir. Burada
sıra ile saydığımız baĢtaki üç faktörün durumu bağımsız değiĢken olarak ele alınsa dahi,
dördüncü faktör olan çalgı, bağımlı değiĢken olarak ele alınmalıdır. Eğitimci farklı
olabilir, öğrenci yine farklı ortamlardan ve kültür gruplarından yetiĢmiĢ olabilir, besteciler
ve yazdıkları alıĢtırmalar, etütler ve eserler seviye açısından değiĢebilir ama çalgı, her
ortamda çalgıdır ve her zaman iyi çalınmayı bekler. Bir çalgının nasıl çalındığının yanı
sıra ne çaldığı da önemlidir. Bu noktada vurgulanması gereken durum ise, çalgıların kendi
dağarını yaratması ve oluĢturmasıdır. Bu noktada, yukarıda saydığımız müziğin
lokomotifi görevini üslenmiĢ olanlarla ve bağımsız-bağımlı değiĢken olan herkese büyük
sorumluluk düĢmektedir.
Bir diğer konu ise ülkemizde ―Çalgı Öğretmeni‖ teriminin istendik düzeyde ele alınmamıĢ
olmasıdır. Ġyi çalgı çalmakla iyi eğitimci/öğretmen olmak farklı Ģeylerdir. Bugün müzik
öğretmeni yetiĢtiren kurumlarda 2005 programından baĢlayarak ―Bireysel Çalgı
Öğretimi‖ dersi bulunmaktadır ki bu da bir dönemde (VIII. Yarıyılda) okutulmaktadır.
Bilimde ve müzik bilimlerinde yapılan çalıĢmaların gün geçtikçe artması, her alanın kendi
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özelinde daha da uzmanlık isteyen durumların olmasına zemin hazırlamaktadır. Artık
günümüzde bireylerin birden çok alanda uzmanlığa gereksinim duyması günün koĢulları
ile ilgili olarak düĢünülebilir. Ancak uzmanlaĢmadığımız alanlarda yapacağımız
çalıĢmalar gelecek açısından doğru sonuçlar vermeyebilir. Müzik öğretmeni yetiĢtiren
kurumların mevcut programları, genel sınıf ortamında müzik eğitimi/öğretimi (ilköğretim
ve ortaöğretim düzeyi) gerçekleĢtirmeye dönüktür. Eğitim fakültelerinden yetiĢen
öğretmenler milli eğitime bağlı okullarda öğretmenlik yapmayı hedeflemektedirler. Veya
almıĢ oldukları biçimlenme (Formasyon) eğitimin bu basamağına yöneliktir. Orta öğretim
okullarından Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri için, o okullara dönük çalgı öğretmeni
modeli geliĢtirilememiĢtir. Oysaki öğretim sürecinde bireysel çalıĢma alanlarının öne
çıktığı bu ve benzeri okullara dönük, öğretmen modellerinin yetiĢtirilebilmesi öncelikli
olarak yapılmak durumunda idi. Bugün için bu alanla ilgili hiçbir çalıĢmanın olmadığı da
bilinmektedir. Çoğunlukla eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği bölümlerinde yetiĢen
müzik öğretmelerinin Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde (AGSL) çalgı öğretmenliği
yapıyor olmaları, yetiĢtikleri program ile uygulama alanları açısından ciddi bir çeliĢki
olarak görünmektedir.
Bireysel Çalgı Dersleri, öğretmen ve öğrencinin birlikte yürüttüğü süreçtir. Özcan
Demirel, öğrenme modellerinden bireysel öğrenme konusunu Ģöyle açıklamaktadır:
―Keller Planı‖ olarak adlandırılan “BireyselleĢtirilmiĢ Öğretim Sistemi‟nde” her
öğrencinin kendi yetenek düzeyine uygun bir biçimde yönlendirilmesi, kendi düzeylerine
uygun öğrenme tekniklerinin uygulanması ve sonuçta her bireyin kendine özgü
düzeylerde davranması beklenmektedir...
Bireysel öğretimin yapıldığı derslerin düzenlenmesi Ģu dört aĢamada gerçekleĢir;
a) Derste iĢlenecek materyali ya da konuyu belirleme,
b) Konuyu ya da materyali kendi içinde bütünlüğü olan birimlere bölme,
c) Öğrencinin verilen her birimi baĢarma derecesini belirlemek üzere değerlendirme
yöntemlerini belirleme,
d) Bir öğrenme birikiminden diğerine, öğrencinin kendi hızıyla ilerlemesine olanak
tanıma.‖( Demirel–2000/145) (Özdemir–2002)
Modelden de anlaĢılacağı üzere planlı, programlı bir sürecin iĢe katılmıĢ olması
kaçınılmaz bir durumdur. Gerekli olan metotların, alıĢtırmaların, etütlerin ve eserlerin var
olması böyle bir sistemde ön koĢuldur.
Bir çalgının geliĢmiĢlik düzeyi bu anlamda ele alınmalı ve açıklanmalıdır. Çalgıların
geliĢim serüvenleri bugün açısından bir noktaya ulaĢmıĢ olmakla birlikte, gelecek
açısından nasıl bir değiĢim sağlayacağını söyleyebilmek de çok kolay değildir.
BAĞLAMA AĠLESĠ VE EĞĠTĠMĠ
Bağlama çoğunlukla ulusal çalgımız olarak adlandırılmaktadır. Yine bağlama
denildiğinde halk müziği, halk müziği denildiğinde ise bağlama akla gelmektedir.
Ġnsanımız bu çalgıyı böyle bilmiĢ ve tanımıĢtır. Ancak bağlamanın farklı
yörelerde/bölgelerde kullanılan birbirinden farklı boyutları, bu çalgının bir standarda
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oturmasında ciddi sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ülke genelinde kullanılan
bağlamaların hepsine birden ―Bağlam Ailesi‖ denilmesi, bir birliktelik sağlasa da, ailenin
gruplaması yine birbirinden farklı yapılmıĢtır. Çoğu kere tartıĢılan bağlamada standartlık
sorunu yakın zamanlarda bu yönüyle ele alınmamıĢtır. Cafer Açın, ―Standart Bağlama
Ailesi‖ baĢlığı altında büyük boyuttan küçüğe doğru Ģu Ģekilde belirlemiĢtir: Meydan
Sazı, Divan Sazı, Bağlama, Tanbura, Bağlama Curası, Tanbura Curası. (Açın, 1983)
Diğer yandan baĢka bir kaynakta ise Gazimihal, Sadi Yaver Ataman´dan aktararak Ģu
gruplamayı belirtmektedir. Oniki telli saz, Bozuk, Tanbura, Cura ve Bağlama olmak üzere
5 grupta toplamaktadır. (Gazimihal, 1975/144) Kültür Bakanlığınca yayınlanan ―Türk
Halk Müziği Çalgı Bilgisi‖ adlı kitapta ise belli bir standarttan söz edilebilir. Ancak söz
konusu kaynakta Bağlama, aktarımlı (transpose) çalgı olarak ele alınmıĢtır. ―Fa Tambura‖
ve ―Do Tambura‖ olarak ayrıĢtırmanın yanı sıra Bağlama, ―Do‖ Tambura ile aynı çalgı
olarak belirtilmiĢtir. Cura ve Divan da ―Fa‖ ve ―Do‖ olarak ayrıĢtırılmıĢtır. (Özbek ve
diğerleri–1989) Kısacası bu kaynakta bağlama tambura olarak ele alınmıĢtır. Tambura 38
cm tekne boyu, 22 cm tekne derinliği, 50 cm sap boyu, 108 cm bütün boyu ve 80 cm iki
eĢik arası olarak ölçülendirilmiĢtir. Bu ölçüler ile Tambura´nın akort durumunun da Ģu
Ģekilde belirlemiĢlerdir. (Özbek ve diğerleri–1989)

Yukarıdaki Tambura´nın akort durumu ile ilgili aynı bilgiyi Açın da vermektedir. (Açın,
1983)
Bağlama ailesi çalgılarının nasıl gruplandığı veya gruplanması gerektiği konusunu bir
yana bırakırsak, ―Bağlama‖ adlı çalgının kendi standardını nasıl sağlaması gerektiği
tartıĢmamız gerekecektir. Diğer yandan her iki kaynak da Bağlama veya Do Tambura´nın
ölçüleri konusunda yaklaĢık aynı değeri vermektedirler. Akort sistemi ve sesleri ile ilgili
olarak da aynı değerleri belirlenmiĢtir. (Açın, 1983) (Özbek ve diğerleri–1989)

Ayrıca en yaygın olarak kullanılmakta olan Bağlama boyutunun da Tambura olduğu
belirtilmektedir. Bu durumda genel anlamda icra kurumları, eğitim kurumları, çeĢitli
kurslar… Gibi birçok alanda kullanılmakta olan Bağlama boyutunun Tambura olduğunu
kabul etmek gerekir diye düĢünmekteyiz. Dolayısı ile eğitim/öğretim ortamlarında
“Tambura” boyutunun kullanılması gerektiğini vurgulamamız yanlıĢ olmayacaktır.
Eğitim Fakülteleri, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarının ―Bireysel Çalgı – Bağlama
Dersi‖ programları incelendiğinde karĢımıza ilginç bir tablo çıkmaktadır. Ankara – Gazi
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Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli – Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bursa
– Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu- Ġzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ve daha birçok üniversitenin programları birbirleriyle aynı olarak yazılmıĢtır. Dahası bu
programlar Geleneksel Türk Müziği´nin (GTM) makamsal yapısından hareketle öğretimi
gerçekleĢtirmeyi düĢünmektedirler. Bir diğer yanda ise eğitim / öğretimin son
dönemlerine doğru ―Bağlamanın Çoksesli Kullanımına Dönük‖ çalıĢmaların yapılacağı
gibi açıklamalar bulunmaktadır. Programlarda, Bağlama öğretiminde Etüt ve AlıĢtırma
konusunda, kaynak verilmeden bu çalıĢmaların yapılacağı vurgulanmakla birlikte genel
olarak ―Yöresel Tavırlar‖dan bazılarının isimleri verilmiĢtir.
Bağlama da diğer halk çalgıları gibi geleneksel yaĢamın halkalarından biridir. Bu çalgılar,
geleneksel yaĢayıĢın her Ģeklini de yaĢamıĢ ve ustadan çırağa birikimlerini aktararak
süregelmiĢtir. Okul ortamlarında ve özellikle üniversite düzeyinde eğitim ve öğretimin, bu
geleneksel yapıyla yürümesini düĢünmek ne kadar doğru olacaktır, biraz düĢünmek
gerekecek… Kaldı ki; Bağlama bir geleneksel çalgı olarak üniversite ortamında
geleneksel yaĢayıĢıyla nasıl devam edebilecektir? Bu konuda bugüne kadar çok fazla
çalıĢma da yapılmamıĢtır.
Köklü bir programın olabilmesi için, Tambura boyutu üzerinde çalıĢmaların yapılmasını
söyleyebiliriz. Bir programın üniversite düzeyinde oluĢturulabilmesi için öncelikle
çalgının tanımlanması gerekmektedir. Buna bağlı olarak diğer çalıĢmaların önü
açılabilecektir. Aksi durumda herkes kendi bildiği Ģekilde ve farklı anlayıĢlarla
eğitim/öğretim! Durumlarını gerçekleĢtirmeye çalıĢacaktır ki; bugün açısından yapılan da
zaten böyledir.
Bu tespitlerden sonra önerilerimizi ise Ģöyle sıralayabiliriz.
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik
Öğretmenliği Anabilim Dalında yürüttüğümüz Bireysel Çalgı-Bağlama Derslerinin bizim
bakıĢ açımızla eğitim / öğretim süreci Ģu Ģekilde yürütülmektedir:
1.
Bağlama; Geleneksel bir çalgıdır ve geleneksel çalma biçimlerinin
eğitim/öğretim ortamına taĢınması doğal bir zorunluluktur. Bu anlamda çalınacak ezgi
dağarı bir yönü ile geleneksel halk ezgileridir.
2.
Bağlama; Bir sanat çalgısı düzeyine yükseltilmeli ve bunun için gerekli olan
alıĢtırma, etüt ve eserlerin yazılması sağlanmalıdır. Bu konuda bestecilere ve çalgı
öğretmenlerine sorumluluk düĢmektedir.
3.
Her iki çalıĢma alanıyla ilgili “Tambura” çalgısı kullanılmalı ve geleneksel
akort sistemi olan ―Kara Düzen/Bozuk Düzen‖ bu anlamda korunmalıdır. Ancak seslerin
yazımında ―Sol‖ anahtarı yeterli gelmediğinden ―Ġkinci Çizgi Do Anahtarı‖
kullanılmalıdır. (Özdemir-1992)
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4.

Bu akort sistemine göre tellerde yer alan sesler Ģu Ģekilde sıralanır:

5.
Yazılı ve basılmıĢ olan halk ezgileri ―La‖ sesi merkezlidir. (Özellikle TRT
Repertuarı) Bu ezgiler de ―Ġkinci Çizgi Do Anahtarı‖ düĢünülerek çalındığında hiçbir
sorun çıkmamaktadır.
6.
Bağlama için AlıĢtırmalar (Ek:1), Etütler (Ek:2), Eserler (bestelenenler (Ek:3),
uyarlananlar (Ek:4) yazılarak sanat çalgısı olabilme yolunda adımların atılması
gerekmektedir.
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SONUÇ OLARAK
Bireysel Çalgı Dersi Kapsamında Bağlama Dersinin ders içeriği ve uygulaması arasındaki
iliĢkiyi incelediğimizde, genel olarak geleneksel bir anlayıĢın hâkim kılındığı
görülmektedir. Usta-Çırak eksenli yürütülen çalıĢmalar, geleneksel yapının dıĢına
çıkamayacağından dolayı yeniden bir yapılanmaya gereksinim vardır. Böylece üniversite
çatısı altında olması gereken ve ucu açık, geleceğe dönük yeni eserlerin ortaya çıkması
sağlanabilecektir. Bu konu özellikle ve ivedilikle ele alınmalı, alanda çalıĢan herkes
sorumluluklarını yerine getirmelidir.
Unutulmamalıdır ki; ―GeliĢmenin olabilmesi için, üretimin artması gerekmektedir."
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KOLEKTĠF BĠLĠNCĠN GÖSTERGESĠ OLARAK GELENEKSEL TÜRK HALK
MÜZĠĞĠ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Can PELĠKOĞLU, Atatürk Üniversitesi
‗Halk Müziği‘, iki yüzyılı aĢkın zamandır, yerli ve yabancı folklor araĢtırmacılarının ve
etno-müzikologların, tanım ve özelliklerini ortaya çıkarmaya çalıĢtıkları ve üzerinde
çeĢitli araĢtırmalar yaptıkları bir alan olarak dikkat çekmektedir. ( bknz: Emnalar, 1998)
YapılagelmiĢ tanımlardan, açıklamalardan ve çeĢitli görüĢlerden hareketle, Halk
Müziğini, halkın ortak duygu ve düĢüncelerini yansıtan, halk içinde her zaman var olan,
halk sanatçıları tarafından hiçbir sanat endiĢesi duymadan yakılmıĢ, yaratılmıĢ
(bestelenmiĢ), halkın yada halk sanatçılarının çeĢitli sosyal ve toplumsal olaylar
karĢısındaki etkileniĢ ve duygulanımlarının gelenek ve görenekler çerçevesi içinde,
ezgiyle anlatan ortak halk verileridir Ģeklinde tanımlayabiliriz. (Pelikoğlu, 2007)
Konumuz bağlamında, bu tanım, Türk halk kültürünün özüne özgü, ulusal -milli- müziği
olan ‗Geleneksel Türk Halk Müziği‘nin tanımı olarak da okunabilir. Böylelikle,
Geleneksel Türk Halk Müziğinin, bir zamanlar yapılmıĢ olan ‗Ulus-Devlet‘, ‗EvrensellikYerellik‘ tartıĢmalarında olduğu gibi, günümüzün küreselleĢen dünyasının ‗KimlikEtniklik‘ tartıĢmalarının da göstergelerinden biri olabileceği akla gelir. Öyle ki, toplum
içindeki bireylerin diğer üyeler ile paylaĢtığı ortak değerler ve bunlara ait faaliyetlerin
göstergesi olan Geleneksel Türk Halk Müziği eserleri, sahip olduğu nitelikleriyle,
bireylerinin düĢünsel, fiziksel ve duygusal durumlarıyla ilgili ortak anılara eriĢebilmesini
sağlamakta, ortak ve eĢit biçimde paylaĢılan bütünlük, tamamlanmıĢlık hissini
yaratmaktadır.
Göstergesel niteliğiyle Geleneksel Türk Halk Müziği, olumlu anlamda kolektif bilinç
yaratma, olumsuz anlamda, sevk ve idare etmek için toplumun bilinçaltına sızma
potansiyeline sahip bulunmaktadır.
Günümüz modern toplumlarında sanatın, sosyolojinin, psikolojinin hatta politikanın her
türden göstergeye ―bize ne anlatıyor?‖, ―gücü ve etkisi nedir?‖ sorularını sorarak, söz
konusu göstergeyi gücü ve etkililiği ölçüsünde kullandığı göz önüne alındığında, söz
konusu potansiyelin irdelenmesi gereği bu bildirimizin temel amacı olmuĢtur.
Geleneksel Türk Halk Müziğini kolektif bilincin göstergesi olarak değerlendirmeye
olanaklı kılan, geliĢtirilmesi ve korunması gereken yedi özelliği bulunmaktadır.
● Geleneksel Türk Halk Müziği, köklü bir geçmiĢe sahiptir ve geniĢ bir coğrafyaya (Orta
Asya, Osmanlı, Cumhuriyet Türkiye‘si) yayılmıĢtır;
Türk Müziği bütününün önemli parçalarından biri olan Geleneksel Türk Halk Müziği,
ozanın kopuzundan aĢığın sazına geçerek Orta Asya‘dan Anadolu‘ya ve hatta Balkanlara
uzanıp gelmiĢtir. Türk Müziğinin tabiata açılan kolu olarak da ifade edilebilir.
(Tanrıkorur, 2000)
Batıda Adriyatik kıyılarından baĢlayarak bütün Balkanlar‘da ve Anadolu‘da, doğuda
Sibirya‘da, Lena ırmağından Çin seddine kadar uzanan topraklarda, Kırım‘da, Urallar‘da,
Kuzey Ġran‘da, bütün Orta Asya‘da, Arap Yarımadası‘nın Anadolu‘ya yakın yörelerinde,
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bir baĢka deyiĢle Türkçe‘nin konuĢulduğu geniĢ bir coğrafi alanda Türk Halk müziğine ve
onun çalgılarına rastlamak mümkündür. (Yener,1983)
● Geleneksel Türk Halk Müziği, farklılıklardan ziyade benzerlikler üzerine kurulu bir
gösterge sistemidir;
Türk Milleti Orta Asya‘dan kopup Anadolu‘yu vatan edinme sürecinde farklı kültürlere
sahip birçok toplumla karĢılaĢmıĢ, onlarla etkileĢim içerisine girmiĢ ve nihayet eski
çağlardan beri üzerinde sayısız kültürlerin yaĢadığı ender bir coğrafya örneği olan
Anadolu‘ya yerleĢerek, onu kendine ebedi vatan yapmıĢtır.
Bugün Asya ile Avrupa arasında bir köprü oluĢturan önemli bir jeopolitik konumda
bulunan Türkiye‘miz, müzik kültürü açısından çeĢitlilik ve zenginlik göstermektedir.
Gelenekseliyle, çağdaĢıyla, tek seslisiyle, çok seslisiyle, yabancısıyla, yerlisiyle, eskisiyle,
yenisiyle her türlü müzik türünü bünyesinde barındırmakta ve yaĢatmaktadır. (Yener,
2005)
● Yöreye özgü olan, ‗ses‘, ‗ritim‘, ‗ezgi‘ gibi müzik öğeleri, diğer yörelerle komĢuluklar
kurmakta, geniĢleyen, çoğalan, birbiri içine geçen halkalar bütünlüğü olarak zamana ve
mekâna yayılmaktadır;
Doğumdan ölüme bütün doğal ve toplumsal olayların iĢlendiği türküler, yaĢanılan
olaylara, olayların geçtiği coğrafi bölgeye ve konularına göre değiĢiklikler gösterebilir.
Bunlar, türkülerin ritimlerinde (usullerinde), ses geniĢliklerinde, ezgi yapılarında,
konularında ve yörelere göre değiĢen söyleme (ağız) ve çalma özelliklerinde, bölgeden
bölgeye, Ģehirden Ģehire, hatta zaman zaman ilçeden ilçeye, köyden köye
değiĢebilmektedir. Genel olarak ―tavır‖ adını verdiğimiz bu anlatım Ģekli, aynı zamanda,
Geleneksel Türk Halk müziğinin ne kadar özellikli ve zengin olduğunu ispatlamaktadır.
● Yayıldığı ve kavrandığı tarzıyla oldukça kapsamlı olan Geleneksel Türk Halk Müziği,
bütüncül bir bakıĢ açısını gereksinir;
Bütünü parçaya, parçayı bütüne bağlayan diyalektik iliĢkinin unutmamak, anımsamak
üzerine kurulu olduğu ve nesillerin devamını hedeflediği söylenebilmektedir.
Sosyo-kültürel değiĢim ve geliĢimleri içinde barındıran göstergeler dizgesi olan türküler
tek tek incelendiğinde, ilk bakıĢta, her biri öznel bir deneyimin aktarımı gibi algılansa da,
ağızdan ağza, kulaktan kulağa tekrar edilerek, ‗insan‘a dair bir söyleme dönüĢtüğü
(anonimleĢtiği) anlaĢılmaktadır
● Geleneksel Türk Halk Müziğinde anonim olmuĢ olanın doğası, belli bir türkü formuna
(oyun havası, kırık hava, uzun hava vb.) iĢaret etmekte, manevi bir bildirim taĢıyan
kodlara indirgenebilmektedir;
Türkülerin oluĢum süreçleri genellikle bir olay yada bir duygulanma sonucunda ortaya
çıkmakta ve bu duygulanmalar, gerçek hayatta yaĢanan toplumsal olaylar ( sıla, aĢk,
sevgi, gurbet, ölüm, düğün vs.) neticesinde oluĢmaktadır.
Halk kültürümüzün önemli yapı taĢlarından biri olan halk türkülerimiz, çoğu zaman
halkın dertlerini, gökte uçan kuĢlara dökmüĢ, onlara umut bağlamıĢ, onlardan vefa
beklemiĢ, sılaya, yârine, sevdiğine onlarla haber göndermiĢ, canlı cansız bir takım
varlıkları sembol olarak kullanarak yoğun bir duygu birikimi oluĢturmuĢtur.
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Önceleri kiĢi yaratmalarıyla ortaya çıkan türküler, çeĢitli mezhep ve tarikat, gelenek ve
törenler için değiĢik isimler alarak ve anonimlik sürecini tamamladıktan sonra toplumun
malı haline gelmektedir. Örneğin, Alevilerde müzik, Alevi ve Alevi Kültürel kimliğinin
aidiyetini onaylayan, pekiĢtiren ve sürdürülmesinde önemli rolü olan bir unsurdur. Söze
dayalı, ―deyiĢ, semah, nefes vb.‖ türlerde kendisini göstermektedir. Alevi müziğinin
aidiyet ya da kimlik duygusu oluĢturma ve ortak geçmiĢi benimsetme aracı olduğu
görülmektedir. (Kaplan, 2005)
● Manevi bildirimin tekrarlanması/yorumlanması, anlamın geniĢletilmesi eylemidir;
sosyo-kültürel değiĢim ve geliĢimlerden beslenen akıl, türküden öznel olanı arındırmakta,
toplumun her bireyinin özdeĢlik kurabileceği ebedi bir ‗ben‘ yaratmaktadır;
Türk Halk müziğinin beslendiği en önemli iki kaynak, AĢıklar ( Halk Ozanları) ve Türkü
yakıcılarıdır. Türkülerin biçim ve konu bakımından geliĢmesinde, yakılmasında ve
yayılmasında saz Ģairlerinin, halk ozanlarının, aĢıkların ve türkü yakıcıların önemli
katkıları bulunmaktadır. Onların, toplumdaki bireylerin türkü zevkine sahip olması, Türkü
zevkinden yoksun kalmaması yönündeki katkıları, yine, topluma iyi ahlaklı, erdemli,
toplumuna faydalı, canlılara varlıklara saygılı, sevgi dolu fertler kazandırmada, yurt,
millet ve bayrak sevgisini aĢılamada, alçakgönüllü ve mütevazi olmada, arkadaĢlığı ve
candan öte dostluğun farkını hatırlatmada etkili olmaktadır.
Ġyi tahlil edilip iyi anlaĢıldığında, Türkülerin baĢlı baĢına bir öğretmen kadar öğretici,
eğitici, insanı geliĢtirici oldukları görülecektir. KırĢehir ilinden derlenmiĢ, Muharrem
ErtaĢ‘a ait, BaĢımda Altın Tacım / Hem susuzum hem açım / Yârimi bana verin / Gerisi
anam bacım… isimli türküdeki ahlak kavramı, Türkülerin ahlak eğitimini sağladığına dair
güzel bir örnekçedir ( Özbek, 2009). Türküler, vatan sevgisinin, vatanını tanıma
arzusunun aĢılanmasını ve vatana hizmet duygularının geliĢtirilmesi noktasında da önemli
birer araç niteliğindedirler (Özbek, 2009). Ehl-i Ġslam olan bilsin iĢitsin / Can sağ iken
yurt vermeyiz düĢmana... türküsünde belirtildiği gibi. Dostlukların kaybolup gittiği
dünyamızda, dostluğun önemini hatırlatan AĢık Kul Himmet, bir türküsünde, Seyyah olup
Ģu alemi gezerim / Bir dost bulamadım gün akĢam oldu / Kendi efkarımca okur yazarım /
Bir dost bulamadım gün akĢam oldu… deyiĢiyle, dostluğun önemine vurgu yapmıĢtır..
Bizi biz yapan çok boyutlu kültürümüzün en insancıl ve en öznel parçaları ile yüklü olan
Türküler, atalarımızdan edindiğimiz derin bilgi ve birikimini, gelecek kuĢağa aktarılması
gereken ibretlik durumları dile getirerek nesnellik arz etmektedirler. Ġlk bakıĢta, öznel
deneyimlerin aktarılması gibi görünse de, toplumun her bir ferdine hitap ettiği, ben
merkezli değil de, her bir bireyinin özdeĢlik kurabileceği, geneli kapsayan bir söylem
oldukları anlaĢılmaktadır.
● ÖzdeĢlik sayesinde, her bir türkü, olmuĢ olanı anımsatmanın ötesine geçmekte, Ģimdiki
zamanı ve geleceği kuĢatmakta, iç hakikatin özünü taĢıyan bir gösterge sisteminin iç içe
geçmiĢ halkalarından birine eklemlenmektedir;
Toplumun birliği ve dirliği konusunda önemli bir görev üstlenmiĢ olan Türkülerimiz,
toplumu duygu, ideal ve inanç açısından bir arada tutmakta, adeta bir harç gibi,
ayrılığımızın değil, birliğimizin ve gücümüzün en büyük göstergesi olmaktadırlar. Bir
örnek vermek gerekirse; MuĢ yöresinden derlenmiĢ olan ― Kınayı getir aney‖ ile Edirne
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yöresinden derlenmiĢ ―Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar‖ isimli türküler,
Edirne‘den Van‘a kadar bütün Anadolu coğrafyasındaki kına gecelerinde ve düğün
törenlerinde söylenmiĢ ve söylenmektedir. Ümidimiz odur ki; bundan sonrada aynı duygu
ve düĢüncelerle söylenmeye devam edecektir…
Sonuç olarak, evrensel kültürün, tipik -belki de tek- örneği olan Geleneksel Türk Halk
müziği, milliyetçiliklerin tanımladığı kimlik biçimini ve ulus-devlet formunun
yurttaĢından istediği kimlik özdeĢimini ve bilincini içermektedir.
Birlik ve bütünlüğün önemli göstergelerinden biri olan kimlik, iliĢkide bulunduğu
unsurlardan herhangi birinin, bu bütünlüğe zarar verici noktaya gelmesi durumunda sorun
olacak bir unsurdur ( Kaplan, 2005).
Türk toplumuna özgü kolektif bir bilinç yaratılmasında, halk kültürümüzden, halk
türkülerimizden ve halk müziğimizden yararlanmak olası görünmektedir. Bireyin
aidiyetini nedenleri ve nasıllarıyla ispatlamakta önemli bir iĢleve sahiptir
Toplumsal birlikteliklerin/faaliyetlerin müzik yoluyla dengelenmesiyle toplumsal kimliğin
belirginleĢtiği güçlü bir duygusal deneyim sağlanabilir (Kaplan, 2005).
Geleneksel Türk Halk müziğini türdeĢlerinden ayıran en önemli özelliği, geçmiĢte
kalmaması, sözlü veya sözsüz ezgiler bütünü olmanın ötesine geçerek, güncelliğini her
zaman koruyor olmasıdır. Ġnsanı insan yapan birçok özelliğin türkülerde var olduğunu
bilmek gerekir. Türküleri sevmenin kolay olduğunu, ancak türküleri anlamanın ise, belli
bir kültür birikimine sahip olmaktan geçeceğini de unutmamak gereklidir.
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GĠTAR EĞĠTĠMĠNDE ÇALIġMA DĠSĠPLĠNĠ VE REPERTUVAR SEÇĠMĠ
Dr. Melih GÜZEL, Marmara Üniversitesi
GiriĢ ve Özet
Bu bildiri, uzun zamandır farklı eğitim kurumlarında yaptığım gitar eğitimi yaĢamımda
öğrencilerimle çalıĢırken karĢılaĢtığım olası sorunları, zorlukları, eksiklikleri, onların kimi
zaman dikkat eksikliği ile göz ardı edebildikleri genel eğitim-öğretim parçacıklarını
ortaya sermek ve bir gitarist adayının izlemesi gereken disiplinleri alt baĢlıklarla
görmeleri, takip etmeleri ve farkında olmalarını hedeflemektedir. Aslında aĢağıda
aktarılanlar, tüm çalgı eğitimi alan bireylere uygalanabilir gibi gözükse de benim de
içinde bulunduğum gitarist, gitar öğrencileri ve meslektaĢlarımda gözlemlediğim -az ya
da çok- ortak bazı sorunların varlığıyla yazıldı. Belki de bu olası sorunlar, gitarın
doğasında olan, onu bireysel olarak kalbine yaslayarak çalmaktan kaynaklanan ve çalan
kiĢiye yansıyan duygusal tepkilerle, kontolü güç heyacan belirtileridir. Bunların
farkedilebilmeleri ise çalıĢ teknikleri ve disiplinlerini hayata geçirmekten kimi zaman
daha güç görünerek karĢımızda durmakta.
Disiplin
'Disiplin' sözcüğü çoğu kez 'ceza' kavramını anımsatır. Akla önce disiplin yönetmelikleri,
devlet memurlarının uyması gereken kurallar ya da okul yönetiminde öğrecilerin
yönetmeliklerce kontrol edildiği kurallar ve aksinde ise ceza uygulamaları anımsanır.
TDK sözlüğü disiplin sözcüğünü üç madde ile tanımlıyor.
1- Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı veya yazısız kurallarına titizlik ve
özenle uyması durumu, sıkı düzen, düzence, düzen bağı, zapturapt.
2- KiĢilerin içinde yaĢadıkları topluluğun genel düĢünce ve davranıĢlarına uymalarını
sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünü.
3- Öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı.
Bildiri baĢlığımızı değerlendirdiğimizde; gitar ve müzik eğitimi tamamen bilimsel
verilere, kurallara ve bunların uygulamalarına bağlı olduğu için 3. maddedeki disiplin
sözcüğüyle daha uyumlu görünmekte.
Eğitim
'Eğitim' kavramının çok farkı tanımları varsa da konumuza ve her bilimsel çalıĢmaya
uygulanabil tanımı Selahattin ERTÜRK' ün tanımıdır. "Eğitim bireyin davranıĢında kendi
yaĢantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değiĢme meydana getirme sürecidir"
Bu değiĢim ilk etepta çok çalıĢmayı akla getirir. I. PERLMAN da yüzde doksan çalıĢmak
diyor.
Ama nasıl? Gitar eğitimi alan müzik aleti öğrenmek isteyen genç insanların en önemli
sorunu kanımızca nasıl çalıĢılacağını kavrayamamalarıdır. Ġlk etapta süre olarak çok
çalıĢmak daha doğrusu uygulanıĢ biçimiyle çok çalmak anlaĢılır.Tekrar önemlidir ancak
bu yaklaĢım gitaristi çoğu kez hedefe götürmez.
Sınırlama
ġimdi eğitim kitlemizin sınırlarını belirleyelim
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Hedef kitlemiz 1- akademik kurumlarda çalgı eğitimi alan öğrencileri üniversite müzik
bölümleri, konservatuvarlar.. 2-akademik Ģekilde faliyet gösteren, hobi düzeyinde yaygın
eğitim veren kurumları Milli Eğitime bağlı müzik dersaneleri, çalgı eğitimi veren kültür
sanat merkezleri. Prof.Dr. Ali UÇAN'ın tanımlamasıyla 'Özengen müzik eğitimi veren
kurumlar.'
3- yeterliliğe sahip bir öğretmenden bireysel ders alıpçalgı eğitimini sürdüren öğrencileri
kapsar. Bu da 'özengen müzik eğitimi'dir.
Müziği ve Çalgıyı Tanıma
Müzik hangi tür ve çeĢit olursa olsun otantik deneysel müzikler hariç üç temel öğeden
meydana gelir bir melodi, iki ritm,üç armoni, buna müzik aletinin ses rengini de ilave
edebiliriz.
Konservatuvar, müzik okulları ya da orkestralarda çalgılar yapıları, tınıları gereği
sınıflandırılırlar : yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar, tahta, vurma çalgılar vb.
Onlarca çalgı içinde bu üç temel elemanı (ezgi, ritm, armoni) kendi içinde aynı anda
barındırabilen üç çalgı görürüz; piyano, arp ve gitar. Bu çalgılar temel benzerlikleri ile
kendileri ortak bir sınıf oluĢturur.
Bu durumda gitar yazısı çok sesli bir yazıdır. Çünkü çalgımız gitar, polifonik diğer iki
çalgı için, özellikle piyano için yazılmıĢ çokça eseri baĢarıyla çalabilmektedir. Ayrıca
keman, çello gibi çalgılardan gitara aktarılan eserlerin duyumu da daha zengin
tınlamaktadır.
O halde Gitar Eğitiminde bilinmesi öğrenilmesi gereken ögeler de ortaya çıkmaya baĢladı.
BaĢarılı bir çalıcı performer olmak için müziğin kendi içindeki farklıymıĢ gibi gözüken
disiplinlerden azami derecede yararlanmak gereklidir.
1- Gitar öğrencisi melodiyi bilmeli, Solfej okuma sesleri kafasında duyabilme
olabildiğince sesiyle ifade edebilme çalgısıyla okuyabilme melodileri daha iyi anlamaya
yardım eder. Solfejin tanımı: Notaları ölçü ve vuruĢlarına göre çıkartıkları tınlattıkları
sesleriyle okumaya denir. Eseri çalıĢırken -ses sınırları içinde olmak kaydıyla- solfejiyle
çalıĢılmalıdır. Özellikle barok eserler çalınıyorsa her parti ayrı ayrı etüt edilmeli ve
çizgisel yapıları öğrenilmelidir.
2- Ritmi bilmeli, Ritmik okumanın tanımı: Notaları ölçü ve vuruĢlarıyla konuĢma sesiyle
okumaya denir. Bu çalıĢma bir gitar eserini, çalgıyla çalıĢmadan önce tanımamızı,
öğrenmemizi sağlayan çok yerinde bir uygulama olacaktır. Otobüste, vapurda, deniz
kenarında, çalgının olamadığı heryerde uygulanabilir. Notalar sesli olarak yada sessiz
okunurken kalemlerle pozisyonlar ve parmaklandırmalarla birlikte çalıĢılmalıdır. Latin,
Ġspanyol, folklorik ya da Jazz karakterli eserleri çalıĢmadan (rumba, bossa, tango,
flamenco formları gibi) önce o formla ilgili sayma çalıĢmaları ve sağ el ritm uygulamaları
da bizi doğru ve hızlıca hedefe götürebilir.
3- Armoniyi bilmeli, Aralıkları tanıyabilme, akorları tanıyabilme, akor bağlantıları uygu kadans ve armoni yürüyüĢleri bilme, kontrapunt çizgisel çok seslilik vb. Alt baĢlıkları
kapsar. Bir eserin armonik analizini yapıp Ģifreleyebilecek donanıma sahip olunmalıdır.
Eser uygunsa çalıĢılan parçaya akorsal, ritimsel eĢlik yapabilme beceri geliĢtirilmelidir.
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Armoni, akor bilgisi eserin çok daha kolay ezberlenmesini de sağlar. Öncelikle klasik
dönem eserlerini bu Ģekilde çalıĢmak kolay ve motive edici olur.
4- Orkestra Oda Müziği, Oda müziği ve orkestra çalıĢmalarıda Gitarist müzisyen
geliĢimi için son derece gerekli, önemli ve vazgeçilmez olmalıdır. Genç idalı solistliğe
meraklı gitaristlerin bazıları oda müziği orkestra çalıĢmalarına pek önem vermeselerde
süreç içinde bu çalıĢmayı yapmamalarının sonuçlarını; tartımsal, duyumsal ve yanlıĢ
deĢifre edebilme gibi sorunlarla karĢılarında görürler. En basit anlatımla iki gitarcı aynı
ölçüde aynı notada aynı anda hata yapamaz yapmamalıdır. Tını, tuĢe birliği, müzikal
renklerin farkında olmak. Birlikte müzik yapmanın doyumsuz güzelliği ve zenginliği
tartıĢmasız müzisyenliğe çok Ģey katar. 2, 3, 4, gitar çalıĢmalarını, flütçülere, kemancılara
Ģancılara eĢlik etmeyi asla ihmal etmemek gereklidir.
5- Çok Sesli Koro, Bunların dıĢında konuyla bağlantısız gibi gözüken ama örgün eğitim
kurumlarında gitar öğrencilerinin yararlanabileceği en önemli müzikal faaliyet çok sesli
koro çalıĢmalarıdır. Doğru Ģarkı söylemek, doğru nefes almak çalgımızı da doğru ve
müzikal kullanmamızı sağlar. Ġnsan sesi en güzel müzik aletidir. Çok sesli iĢitmeyi en
kolay ve doğrudan Koro çalıĢmaları sağlar. Pek çok büyük besteci korolarda yetiĢmiĢtir.
6-Müzik ve Sanat Tarihi, Müzik tarihinin, sanat tarihinin iyi bilinmesi ve öğrenilenlerin
çalgıya aktarılabilmesi de son derece gereklidir. Gitarist araĢtırmacı olmalı, okumalı,
okuduğunu analiz edebilmelidir. Diğer sanat dallarıyla müzik sanatının bağlantılarını
kurabilmeli, felsefe, edebiyat, Ģiirle de meĢgul olmaya çalıĢmalıdır. Kültürsüz sanat,
müzik olmaz.
Buraya kadar görünen tabloda gitar öğrencisinin teorik ve kuramsal hazır bulunuĢluğa
ihtiyacı olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Okul eğitimi alan gitar öğrencileri bu
derslerden azami dercede yararlanmalı bilgi transferini gerçekleĢtirmelidir. Gitar
eğitimcileri de öğrencilerinin sadece gitar seviyelerini değil solfej, armoni, koro, müzik
tarihi, oda müziği gibi diğer derslerdeki durumlarını da takip etmeli, yönlendirebilmelidir.
Özengen eğitimle gitar çalıĢanlar ise bireysel olarak ve eğitmenlerinin yönlendirmesiyle,
çok sesli müzikler dinleyerek, konserlere giderek, bulundukları kültür sanat ortamlarını
takip ederek ve okuyarak kendilerini beslemek durumundadırlar.
Herhangi bir gitar eserini hayata geçirmek, eserin hakkını vererek icra edebilmek için
hazır olmamız gereken diğer bazı alt baĢlık daha vardır.
Bestecinin tanınması, hangi müzik tarihi dönemine ait olduğu ve kendi tarih sürecinde
hangi evrede olduğudur. Barok mu, klasik mi, romantik mi. Ya da eser bestecinin yaratı
tarihinin hangi döneminde; baĢlangıç dönemi mi, olgunluk dönemi mi. Bu bilgiler eserin
yorumlanmasına olumlu katkı sağlayacaktır.
Eser bir transkripsiyon yani aktarma mı, orjinal gitar için mi bestelenmiĢ. Aktrama ise
hangi çalgıdan aktarma. Bulabiliyorsak eserin orjinal yazısı üzerinde çalıĢmalı farklı
aktarımlarla karĢılaĢtırmalı ve eğer biz hazırsak kendi aktarımımızı yapabilmeliyiz. Tını
özelliklerini hissetirebilecek parmaklandırmalar yapılması etkiyi artıracaktır. D.Scarlatti
vb bestecilerin çembalo trillerinin farklı tellerde uygulanması gibi.
Eserin formu, kontrapuan armonisiyle mi yazılmıĢ, dikey klasik akorsal armoniyle
mi.Hangi tür ve yapıda füg mü, sonat mı, allemande mı, fantasia mı. Tüm bunların
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içerikleri bilinmeli. Konuyla ilgili yapılan yanlıĢlardan bir örnek vermek gerekirse her ¾
lük eser form bilmeme eksiliği nedeniyle 'vals' stiline göre çalıĢılmaktadır. Mazurka ile
valsın icra sırasında karıĢtırılması örnek olarak verilebilir.
Eserin dinamikleri ve temposu, yorumda öncelikli önemlidir. Bestecinin yazarken
düĢünüp hissetikleri ancak gürlük ve tempo ifadelerinini sağlam kullaılmasıyla ortaya
çıkar. YavaĢ bir eseri hızlı ya da hızlı bir eseri yavaĢ çalamayız. BelirtilmiĢse eserdeki
duygu ifadeleri uygulanmalıdır. ÇağdaĢ besteciler programlı eserlerde notaların yanına,
baĢlıklara ifade, yorum ve tınıyla ilgili özel yazılar yazmaktadırlar.
GĠTAR TEKNĠĞĠ
Gitar tekniğini oluĢturan disiplinler oldukça geniĢtir baĢlı baĢına araĢtırma konusu olabilir.
Dogru oturuĢ, tutuĢ sağ ve sol el pozisyonu, kuĢkusuz ilerleme ve geliĢim için tartıĢmasız
en temel hazır bulunuĢluk olacaktır.
Gitar Teknikleri: Gitar eğitiminde uygulanan pek çok teknik çalıĢma vardır. Dizisel
çalıĢmalar- gamlar arpejler, legato teknikleri (pull of ve hammer on) bare alıĢtırmaları, sağ
ve sol el parmak bağımsızlaĢtırma alıĢtırmaları, tremolo, armonik alıĢtırmaları, süsleme
alıĢtırmaları(mordant, grubetto, trill) rasgudolar vb. Bu teknikler, alıĢtırmalar ve uygun
etütlerle mekanik ve müzikal olarak hayata geçmelidir.
Gamlar dizisel çalıĢmalar : Ömür biter gam bitmez derim bazen öğrencilerime, sıkıcı
gibi gözükse de bütün tonlarda majör, armonik, melodik minör 2 ve 3 oktav gamlar
bunların arpejleri ve kadans uygulamaları ezber olmalıdır. Sadece sekizlik değil farklı
ritmik yapılarla (noktalı sekizlikler, üçleme, dörtleme, farlı vurgularla apoyando ve
tirando) metronomla farklı sağ el varyasyonlarıyla çalıĢılmalıdır. Sadece bu çalıĢma bile
bize iyi bir form kazandırır. 3lü, 6li 8li 10 lu çift ses gamlar da çalıĢmalıdır. Modları farklı
dizisel kalıplarıda merak etmeliyiz Türk Müziği dizilerini de unutmamak gerekir. Dizisel
çalıĢmalarda iyi olunduğunda eserler de daha iyi olacaktır. Dikkat edilirse pek çok eserin
zor bölümleri dizisel pasajlardır.
Etütler metodlar, H.V. Lobos 12, L. Brower 24 gibi bestecilerin etütleri gerçekten çok
önemlidir ancak onlardan önce hiç dudak bükmeden küçümsemeden çalıĢılması gereken
çok önemli, gerekli ve müziği, armonik duyumu öğreten etütler, metodlar vardır. Carcassi,
Coste, Agudo, Sor, Giuliani, Tarrega vb. klasik romantik etütler ciddiyetle okunmalıdır.
ÇalıĢılacak deĢifre edilecek eserle uyumlu teknik alıĢtırmalar yapılmalıdır. Örnekse,
A.Lauro'nın bir eseri çalıĢılıyorsa legato uygulamalarına hazır olunmalı konuyla ilgili,
alıĢtırmalar yapılmalıdır. Tremollolu bir eserin hayata geçirilmesi ise en az bir yıl tremolo
alıĢtırmalarını 2. ve 3. tellerde hazır hale getirmek gerekir. Füg çalıĢıyorsak bareler çok
sağlam olmalı ve hazırlık alıĢtırmaları yapılmalıdır. AnlaĢılacağı gibi çiğneyebileceğimiz
lokmayı yemek uygundur. Aksi takdirde yarım yamalak, hayata geçmemiĢ, yalan yanlıĢ
ziyan edilmiĢ bir yığıntı ortaya çıkar. Bestecinin hakkı yenmiĢ olur. Teknik seviyenin
biraz altında oluĢturulan repertuvar daima iyi bir konser performansı olabilir.
Eseri deĢifre etmeden önce, masa baĢı çalıĢması yapılmalıdır. Bu aĢama da form analizini
yapmak, bölümlere ayırma ortak yazıların belirlenmesi. Motif, cümle ve periyottan eserin
bütününe gitme daha hızlı sonuç verir ve ezberi kolaylaĢtırır. Eserin tamamı aynı zorlukta
olmayabilir, bazı pasajlar, ölçüler daha zor olabilir. Bu tür bölümleri ayrıca ve kesinlikle
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metronomla çalıĢmak daha yararlı olur. Sorun hangi ölçüdeyse önce o ölçüyü, sonra bir
öncekini ve sonrakini daha sonra da üçünü çalıĢırsak, tekrar bölüm baĢından çalmaya
baĢladığımızda hata oranımız sıfıra iner.
REPERTUVAR SEÇĠMĠ
Aktarımlar: Ben bazı meslektaĢlarım gibi gitarı sadece belli formların ve bestecilerin
eserlerinin çalındığı bir çalgı olarak görmüyorum. Gitar hem sanat müziği hem de halk
müziği çalgısıdır. Kabiliyetleri doğrultusunda, iyi yapılır ve uygulanırsa aktarılmıĢ
eserleri de çalabilir. Pek çok besteci, eğitimci ve gitarist gitar dağarına bu doğrultuda
yüzlerce eser kazandırmıĢtır. Tarrega' dan, Pujol'a, Segovia'dan, Alirio Diaz'a, Brouwer'e,
Karl Scheit, Davit Russel'a pek çok müzisyenin piyano, çello, keman, çembalo, arp gibi
çalgılardan hatta bazı orkestra eserlerinden aktarımları vardır. Biz gitaristler istersek
Scarlatti, Handel, Chopin, Albeniz, Granados, Turina, Saygun, Rey gibi bestecilerin
aktarım eserlerini çalabiliriz ve bazen orjinallerinden bile daha iyi tınlattığımız için
piyanistleri, çellisteri, kemancıları, ĢaĢırttığımız imrendirdiğimiz de olur.
Gitar müziğinin olmazsa olmaz eserleri olduğu elbetteki tartıĢılmazdır. Çoğu gitarcının
hedef parçaları vardır. Bazı amatörler sevdikleri bir parça için için gitara baĢlarlar.
Repertuvar seçimi gitarist adayının konumuna (okullu mu-amatör mü) ve seviyesine göre
(baĢlangıç, orta, ileri) farklılık göstermelidir. BaĢlangıç aĢamasında bir çalıcı geleneksel
etütleri ve metodları uygulamalıdır. Ortadan ileri seviyeye doğru geliĢen çalıcının
repertuvarında müzik tarihi dönemlerini kapsayan eserler olmalıdır. Her dönemden
beslenen müzisyen gelecekte daha zor armoni ve renkleri içeren modern eserleri
öğrenmek için iyi bir alt yapı oluĢturur. Müzikal repertuvar tek taraflı olmamalıdır. Resim
sanatından örnek alırsak; Picasso ve Dalinin olağan üstü desen çalıĢmaları vardı (bunlar
müzikteki geleneksel, klasik sanatın karĢılığıdır) ve modern sanatlarını bunlar üzerin
kurmuĢlardır. Bach, Carcassi, Coste, Sor, Giuliai, Tarrega çalıĢmadan Barrios, Laura,
Lobos olmaz. Bunların arkasından da Brouwer, Piazzola, Britten, Woltan vb. gelir.
Türk gitarcıları olarak ülkemiz gitar müziğine de kapalı kalmamakla sorumluluk
altındayız. Kendi deneyimlerimden ifade edersem. Edirne'den sonra sizde olanlarla var
oluyorsunuz! Bunu unutmamak gerekiyor. Bende hala bilmem kaçıncı yorumu olan
jelatini açılmamıĢ Bach yorumları var. Müzik mağazalarındaki ya da internet ortamındaki
diğer yorumlarını ise saymaya bile gerek yok. Ülkemizin zengin müzikal mirasına sahip
çıkmalıyız.
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TÜRKĠYE‟DE EĞĠTĠM FAKÜLTELERĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ
BÖLÜMLERĠ VE ANADOLU GÜZEL SANATLAR LĠSELERĠNDEKĠ
VĠYOLONSEL EĞĠTĠMĠNĠN KARġILAġTIRMALI ĠNCELENMESĠ1
Muhsin SARIKAYA, Atatürk Üniversitesi
GĠRĠġ
Ülkemizin temel sorunları arasında eğitiminde olduğu bir gerçektir. Özellikle örgün
eğitim kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinde birçok nedenden kaynaklanan
sorunlar göze çarpmaktadır. Sorunların çözümü için yapılan akademik çalıĢmaların milli
eğitim sistemi içerisinde yer bulması uzun yıllar almaktadır. Örneğin; sürekli söylenen ve
üzerinde çalıĢılan, öğrencilerin ilköğretimden itibaren yeteneklerine göre çeĢitli alanlara
yönlendirilmesi konusu günümüzde çözüme kavuĢturulamamıĢ bir sorundur. Müzik
eğitimi anabilim dalları ve anadolu güzel sanatlar liselerindeki viyolonsel eğitimiyle ilgili
olarak; öğretim programlarını incelemek, eğitim durumlarını ve öğretim metotlarını
iliĢkilendirmek bu çalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır. Bu araĢtırma kaynak tarama ve
anket modeline uygun betimsel bir çalıĢmadır. Evren olarak Türkiye‘deki müzik
öğretmenliği bölümleri ve anadolu güzel sanatlar liseleri, dar evren olarak ise Erzurum
AGSL, Ġstanbul Avni Akyol AGSL, Ġzmir IĢılay Saygın AGSL, Bolu AGSL, Trabzon
AGSL, Atatürk Ün. Kazım Karabekir EF, 9 Eylül Ün. Buca EF, Karadeniz Teknik Ün.
Fatih EF. seçilmiĢtir. Bu evren içinde çalıĢılacak örneklem, dar evrenden seçilen 10
viyolonsel eğitimcisidir. Veri toplama aracı, 3 Eğt.Fak. ve 5 AGSL de bulunan 10
viyolonsel eğitimcisine uygulanan anketteki 21 madde ile sınırlıdır. Anadolu Güzel
Sanatlar Liseleri ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalları arasında viyolonsel eğitimi açısından
iliĢkileri incelediğim bu çalıĢmanın, sorunun bir boyutuna ıĢık tutacağını temenni
ediyorum.
Müzik Eğitimi
Eğitimin tanımından yola çıkarak; müziksel davranıĢ kazandırma yada müziksel davranıĢ
değiĢtirme sürecine müzik eğitimi diyebiliriz. Bireyin psikolojik, sosyal ve kültürel
geliĢiminde müzik eğitimi önemli bir yer tutar. Müzik eğitimi alan bireylerin hayata ve
olaylara bakıĢ açısı geliĢir aynı zamanda çok yönlü düĢünme, anlama ve kavrama
becerileri kazanır.
Müzik eğitimi; ilk ve orta öğretimde ―araç eğitimi‖ yüksek öğretim ve konservatuarlarda
―alan eğitimi‖ olarak verilir. Ülkemizde müzik eğitimi veren kurumlar; güzel sanatlar
liseleri, güzel sanatlar fakülteleri, eğitim fakülteleri ve konservatuarlardır.
Çalgı Eğitimi
Genel müzik eğitiminin bir boyutu olarak çalgı eğitimi, öğrencilerin mevcut durumdaki ve
gelecekteki müziksel yaĢantılarını biçimlendirmek üzere müziksel davranıĢ kazandırmada
etkili ve vazgeçilmez bir süreçtir. Bu süreçte öğrenciler yerel, ulusal ve evrensel müzikleri

1

Bu çalıĢma Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nde 2002 yılında tamamlanan
aynı baĢlıklı Yüksek Lisans tezinden hareketle oluĢturulmuĢtur.
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dinlemeye daha isteki hale gelebilir ve müzik bilgilerini, becerilerini, müziksel zevklerini,
yeteneklerini ve beğenilerini geliĢtirebilirler (Uçan 1993).
Çalgı eğitimi, temelde öğrencinin çalgısını belirli bir düzeyde çalmasını sağlamanın yanı
sıra müzik sevgisini geliĢtirme, müzik bilgisini artırma ve müzik türleri hakkında fikir
sahibi olmayı amaçlar. Çalgı eğitimi sırasında öğrencinin müziksel iĢitme ve okuma
yeteneği de geliĢir. Hayatının her alanında sistematik bir çalıĢma düzeni ve davranıĢ
değiĢikliği kazanır.
Viyolonsel Eğitimi
Viyolonsel eğitimi çalgının büyüklüğü nedeniyle özen gösterilmesi gereken ve sabır
isteyen bir süreçtir. Keman ve viyolaya göre daha geliĢmiĢ bir kemik yapısı gerektirdiği
için viyolonsel eğitimine 10-12 yaĢlarında baĢlanır. AraĢtırmanın evrenini oluĢturan güzel
sanatlar lisesinde bir öğrenci bu eğitim sürecine 15-16 yaĢında, eğitim fakültesi müzik
eğitimi anabilim dalına alan dıĢından giren bir öğrenci ise en az 18-19 yaĢında
baĢlamaktadır. Viyolonsel dersi liselerde 2 fakültelerde 1 saatle sınırlıdır. Bu nedenle
çalgının öğrenciye sevdirilmesi ve ona zaman ayırması için motivasyon sağlanması çok
önemlidir. Aksi takdirde öğretim programlarından beklenen dönütlerin alınması çok
zordur.
Müzik Eğitiminde Program GeliĢtirme
Bir eğitim terimi olarak program; belli bir çalıĢmanın amacını, bölümlerini, yöntemini ve
süresini gösteren plandır. (Oğuzkan 1974) Buna göre müzik eğitimi açısından program;
müzik eğitimi sürecinin amacını, bölümlerini, yöntemini ve süresini gösteren plandır
diyebiliriz. Bir baĢka deyiĢle müzik eğitimi sürecinin önceden tasarlanan planı ve bu
planın uygulamadaki görünümüdür. (Uçan 1994)
Müzik eğitimi ile ilgili olarak yapılan programlar; güzel sanatlar liseleri için Milli Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından, eğitim fakülteleri için ise YÖK
tarafından hazırlanmaktadır. Bu programlar hazırlanırken müzik eğitimcilerinin görüĢleri
alınmamaktadır. Uygulamadaki görünümüne ve dönütlerine bakılmaksızın geliĢtirme
süreci yerine müfredat değiĢikliği yöntemine gidilmektedir.
Güzel Sanatlar Liselerindeki Viyolonsel Öğretim Programının Ġncelenmesi
MADDE 5-(1) Güzel sanatlar ve spor liseleri, Anadolu lisesi statüsünde olup güzel
sanatlar ve spor eğitimi alanında yatılı, gündüzlü ve karma olarak ilköğretim üzerine 4 yıl
eğitim ve öğretim yapılan okullardır. Bu okullar, öncelikle güzel sanatlar ve sporla ilgili
yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır.
MADDE 6-(1) Öğrencilerin Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları yanı sıra güzel
sanatlar ve spor alanlarında;
a) Ġlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili temel
bilgi ve beceriler kazanmalarına yönelik eğitim-öğretim görmelerini ve alanlarında
baĢarılı bireyler olarak yetiĢmelerini,
b) Güzel sanatlar ve sporla ilgili yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını,
c) Türk sanat, kültür ve sporuna katkıda bulunan ve baĢarıyla temsil eden bireyler olarak
yetiĢmelerini,
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ç) ĠĢ birliği içinde çalıĢma ve dayanıĢma alıĢkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket
etmelerini,
d) Alanlarıyla ilgili araĢtırma yaparak yorum ve uygulama yetkinliğine ulaĢabilmelerini,
e) Millî ve milletlerarası sanatsal ve sportif faaliyetleri takip ederek bilgi ve kültürlerini
geliĢtirmelerini,
f) Spor disiplini ve centilmenliği ile sanatçı duyarlığını benimseyen bireyler olarak
yetiĢmelerini
sağlamaktır. (Tebliğler Dergisi 2009)
Görüldüğü gibi güzel sanatlar liselerinde; öğrencilerin sanat ve spor alanlarında
yetenekleri doğrultusunda pek çok davranıĢları geliĢtirmesi amaçlanmaktadır. Ancak bu
amaçların uygulamaya dönüĢtürülmesi her zaman mümkün olmamaktadır.
Viyolonsel eğitimi açısından bu amaçları gerçekleĢtirme sürecine baktığımızda mevcut
müfredattaki ortak derslerin(fizik, kimya, vb.) buna izin vermediğini görmekteyiz. Milli
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü‘nün 2009 yılında yayınladığı 93 sayfalık
―Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyolonsel 9,10,11
ve 12. sınıflar) Öğretim Programı‖ içerik olarak Ģu ana baĢlıklardan oluĢmaktadır:
Programın Temel YaklaĢımı, Programın Yapısı, Öğrenme-Öğretme Süreci, ÖlçmeDeğerlendirme, Viyolonsel Öğretim Programı, Öğrenme Alanları, Üniteler ve Süreleri,
Performans Değerlendirme Ölçeği, Öz Değerlendirme, Öğrenci Gözlem Formu, Proje,
Değerlendirme Ölçeği, Akran Değerlendirme Formu, Ürün Dosyası.
Kaynaklar: J.Werner Viyolonsel Schule, Miedlar, Dotzauer, S.Lee, Schröder, Feulliard,
Klingenberg, Mardirovski, Grützmacher.
Eserler: Jachini Sonat(la min.), Bravel Sonat(do maj.), Fecsh Sonat(re min.), Marcello
Sonatlar(mi min. la min.), Vivaldi Sonatlar(no:3 la min. no:4 si bemol maj. No:5 mi
min.), Cervetto Sonat(do maj.), Reading Konçerto(si min.), Golterman Konçerto(re maj.
Sol maj.) (MEB 2009).
Her dönem için 18 haftalık çalıĢma planını içeren programda viyolonsel eğitimi; üniteler,
konular, hedefler, davranıĢlar, kazanımlar ve etkinlikler olarak detaylı bir Ģekilde
belirtilmiĢtir. Bu programın uygulamadaki görünümüne bulgular ve yorum kısmında yer
verilmiĢtir.
Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerindeki Viyolonsel Öğretim
Programının Ġncelenmesi
Eğitim fakültelerinde derslerle ilgili olarak; amaç, kapsam, ünite ve konular, hedef ve
davranıĢların bulunduğu standart bir öğretim programı bulunmamaktadır. Viyolonsel
eğitimcisi YÖK tarafından belirlenen ders tanımına göre dersin nasıl iĢleneceğini kendisi
belirler ve buna göre öğretim programını oluĢturur. YÖK‘ün belirlediği programda
viyolonsel eğitiminin nasıl verileceği her dönem için birer paragrafla tanımlanmıĢtır.
Örnek olarak Bireysel Çalgı I (viyolonsel) Dersinin tanımı Ģöyledir: Viyolonsel ve
öğeleri, viyolonsel çalmaya iliĢkin temel bilgi ve beceriler. Viyolonsel çalmaya uygun
duruĢ alma, viyolonseli doğru tutma, temel yay tekniklerinden detaĢe ve legato çalma
teknikleri ve bu tekniklere iliĢkin uygulamalı çalıĢmalar, sol el parmaklarını ilgili seslere
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doğru olarak düĢürüp kaldırma, iki eli eĢgüdümlü olarak kullanma, küçük ölçekli ulusal
ve evrensel boyuttaki eserleri seslendirme (YÖK 2007). Bu durumda viyolonsel
eğitimcisinin verilen tanımdaki konu baĢlıklarından hareketle öğretim programını
hazırlaması için yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip olması gerekir. Viyolonsel dersi
için gerekli öğretim programının kullanılıp kullanılmadığına bulgular ve yorum kısmında
yer verilmiĢtir.
BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde lise ve fakültelerdeki müfredat programlarından elde edilen bulgulara ve
yorumlara yer verilmiĢtir.
Tablo 1. Ortak derslerin alan derslerine oranı (lise)
Ders
Sınıf

Ortak

Alan

Toplam

saat

~%

saat

~%

saat

~%

1

29

82

6

17

35

100

2

27

77

8

22

35

100

3

17

48

18

51

35

100

4

16

45

19

54

35

100

Toplam

89

63

51

36

140

100

Öğrencilerin bir dönem içinde aldığı ortak derslerin oranı alan derslerine göre yüksek
orandadır ve güzel sanatlar liselerinin özel amaçlarıyla çeliĢmektedir.
Tablo 2. Ortak derslerin alan derslerine oranı (fakülte)
Ders
Sınıf

Ortak

Alan

kredi

~%

1

22

2

Toplam

kredi

~%

kredi

~%

53

19

46

41

100

14

32

29

67

43

100

3

8

20

31

79

39

100

4

22

55

18

45

40

100

Toplam

66

40

97

59

163

100

Öğrencilerin bir yıl içinde aldığı öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerin oranı alan
derslerine göre kısmen düĢük orandadır ve müzik öğretmenliği açısından tutarlı olarak
yorumlanabilir.
Bu bölümde 5 bölmeli sıralamalı tutum ölçeğinden elde edilen bulgulara ve yorumlara yer
verilmiĢtir.
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Tablo 3. Viyolonsel öğrencisinin çalgısını seçmede ailesinin etki dereceleri.
Ġstatistik

Sayı

Yüzde

(f)

(%)

Tamamen

-

-

Büyük ölçüde

1

10

Kısmen

5

50

Çok az

1

10

Hiç

3

30

Toplam

10

100

Derece

Mod

*

Çalgı seçiminde öğrencinin ailesi kısmen etkili olmaktadır.
Tablo 4. Viyolonsel öğrencisinin çalgısını seçmede kendisinin etki dereceleri.
Sayı

Yüzde

Derece

Ġstatistik

(f)

(%)

Tamamen

1

10

Büyük ölçüde

4

40

Kısmen

3

30

Çok az

2

20

Hiç

-

-

10

100

Toplam

Mod

*

Öğrenci çalgısını seçmede büyük ölçüde etkilidir.
Tablo 5. Viyolonsel öğrencisinin çalgısını seçmede eğitimcinin etki dereceleri.
Ġstatistik

Sayı

Yüzde

Derece

(f)

(%)

Tamamen

2

20

Büyük ölçüde

7

70

Kısmen

1

10

Çok az

-

-

Hiç

-

-

10

100

Toplam

Mod

*

Eğitimci, öğrencinin çalgısını seçmede büyük ölçüde etkilidir.
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Tablo 6. Viyolonsel eğitiminde öğrencinin fiziksel yapısının önem dereceleri.
Ġstatistik

Sayı

Yüzde

Derece

(f)

(%)

Tamamen

1

10

Büyük ölçüde

8

80

Kısmen

-

-

Çok az

1

10

Hiç

-

-

10

100

Toplam

Mod

*

Viyolonsel eğitiminde öğrencinin fiziksel yapısı büyük ölçüde önem taĢımaktadır
Tablo 7. Viyolonsel eğitiminde öğrencinin baĢlama yaĢının önem dereceleri.
Sayı

Yüzde

Derece

Ġstatistik

(f)

(%)

Tamamen

1

10

Büyük ölçüde

8

80

Kısmen

-

-

Çok az

1

10

Hiç

-

-

10

100

Toplam

Mod

*

Öğrencinin çalgı eğitimine baĢlama yaĢı büyük ölçüde önemlidir.
Tablo 8. Viyolonsel öğretim programını uygulayabilme dereceleri.
Ġstatistik

Sayı

Yüzde

(f)

(%)

Tamamen

-

-

Büyük ölçüde

5

50

*

Kısmen

5

50

*

Çok az

-

-

Hiç

-

-

10

100

Derece

Toplam

Mod

Eğitimciler, öğretim programını %50 kısmen, %50 büyük ölçüde uygulamaktadır.
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Tablo 9. Viyolonsel öğretim programını öngörülen süreden önce bitiren öğrencilerin
bir sonraki programa geçmelerine imkan sağlama dereceleri.
Ġstatistik

Sayı

Yüzde

Derece

(f)

(%)

Tamamen

3

30

Büyük ölçüde

6

60

Kısmen

-

-

Çok az

1

10

Hiç

-

-

10

100

Toplam

Mod

*

BaĢarılı öğrencilerin bir sonraki programa geçmelerine büyük ölçüde imkan
sağlanmaktadır.
Tablo 10. Ders dıĢı etüt ve egzersizlere yer verilme dereceleri.
Ġstatistik

Sayı

Yüzde

(f)

(%)

Tamamen

-

-

Büyük ölçüde

7

70

Kısmen

-

-

Çok az

3

30

Hiç

-

-

10

100

Derece

Toplam

Mod

*

Ders dıĢı etüt ve egzersizlere büyük ölçüde yer verilmektedir
Tablo 11. Tonal ve modal örnekler içeren çağdaĢ viyolonsel metotlarının kullanılma
dereceleri.
Ġstatistik

Sayı

Yüzde

(f)

(%)

Tamamen

-

-

Büyük ölçüde

6

60

Kısmen

1

10

Çok az

2

20

Hiç

1

10

Toplam

10

100

Derece

Mod

*

Tonal ve modal örnekler içeren metotlar büyük ölçüde kullanılmaktadır.

664

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Tablo 12. Viyolonsel eğitiminin uluslararası standartlara göre yürütülme dereceleri.
Ġstatistik

Sayı

Yüzde

Derece

(f)

(%)

Tamamen

1

10

Büyük ölçüde

2

20

Kısmen

3

30

Çok az

4

40

Hiç

-

-

10

100

Toplam

Mod

*

Viyolonsel eğitimi uluslar arası standartlara göre çok az oranda yürütülmektedir.
SONUÇ
Kuramsal çerçevede belirtilen bilgiler ve anketlerden elde edilen bulgular ıĢığında Ģu
sonuçlara varılmıĢtır:
Genel müzik eğitimi içerisinde viyolonsel eğitimi sürecinde program geliĢtirme ve
uygulama açısından tutarsızlıklar ve eksiklikler vardır. Güzel Sanatlar Liseleri fakültelere
alt yapı teĢkil etmesine rağmen ilgili kurumlardaki eğitimciler arasında diyalog eksikliği
bulunmakta ve viyolonsel eğitimi süreci birlikte yürütülmemektedir.
Viyolonsel eğitimcileri hem sayı olarak hem de nitelik bakımında yeterli değildir.
Eğitimciler mevcut programları büyük ölçüde kullanmalarına rağmen ders ve etüt
saatlerinin yetersiz olması uygulamada sorunlar yaratmaktadır. Metot olarak kullanılan
kitapların yabancı dilde olması, Türk Müziği dizi ve eserlerinin bulunduğu kaynakların
yetersiz olması öğretime olumsuz olarak yansımaktadır. Güzel sanatlar liselerindeki
viyolonsel öğretim programı fakültelerdeki eğitimciler tarafından oluĢturulan programla
aynıdır.
Viyolonsel eğitiminde öğrencinin fiziksel yapısı, yaĢı, istekliliği ve hocasıyla iliĢkileri
önemlidir. Öğrenciler bu eğitim sürecine geç yaĢlarda girdikleri için programın
öngördüğü hedefler yeterince uygulanamamaktadır.
ÖNERĠLER
Öğrenciler küçük yaĢlardan itibaren yeteneklerine göre tespit edilmeli ve alan eğitimine
ilköğretimin ikinci kademesinden itibaren baĢlanmalıdır. Viyolonsel öğretim programı,
bütün konuların müfredata sıkıĢtırılması yerine bu sürecin liselerde baĢlayıp akademik
eğitim ortamlarına kadar süreceği düĢünülerek hazırlanmalıdır. Bu sayede hem öğrenciler
hem de eğitimciler amaçlanan hedeflere daha kolay ulaĢacak ve hedeflerin uygulamadaki
görünümleri olumlu yönde olacaktır.
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MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ĠLE MÜZĠK PSĠKOLOJĠSĠNĠN ĠLĠġKĠSĠ
Mustafa Kemal ÖZKUL, Akdeniz Üniversitesi
Müziğin bütün insanları ilgilendirmesi ve etkilemesine rağmen, insanda bu etkileri nasıl
uyandırdığı yeni yeni aydınlatılmaktadır. Müziğin fizik ve matematikle ilgili boyutlarının
incelenmesi binyıllar öncesine dayansa da, nasıl olup da bizi duygulandırdığı, müzikal
yeteneğin, performansın kökenleri gibi gündelik hayata dayalı konuların araĢtırılmaya
baĢlanması ĢaĢırtıcı derecede geç olmuĢtur. Bu konularda tarihi usta-çırak iliĢkilerinin
getirdiği birtakım bilgiler varsa da bunlar bilimsel temelden yoksundurlar. Diğer taraftan
müzik psikolojisinin cevaplarını aradığı ‗yetenek var mıdır?‘ ‗çok çalıĢmak gerçekten
baĢarı getirir mi?‘ ya da ‗iyi bir performansın ne kadarı eğitmenin baĢarısıdır?‘ gibi
soruların cevapları doğrudan müzik eğitimcilerini ilgilendirir. Buna karĢın ülkemizde
herhangi bir üniversitenin müzik öğretmenliği lisans programı açıldığında görülecek olan
dersler YÖK‘ün zorunlu dersleri dıĢında tamamen müzik ve öğretim formasyonu
dersleridir. Formasyon derslerinin içinde eğitim psikolojsi ve psikolojiyle ilgili baĢka
birtakım dersler olsa da, müzik psikolojisi dersinin olmayıĢı temel bir eksikliktir. Bu
araĢtırmada bunun neden bir eksiklik olduğunu ve bu konuda dünyada neler yapıldığını
anlatmaya çalıĢılacaktır.
Müzik alanında yapılan bilimsel çalıĢmaların geçmiĢi çok gerilere uzanmaz. Graziano ve
Johnson (2006), müzikle ilgili ilk bilimsel çalıĢmaların 19. yüzyılın ikinci yarısında
özellikle Almanya ve Avusturya‘da baĢladığını belirtmiĢlerdir. Yazarlara göre doğal
bilimler haricindeki alanlara bilimsel yöntemin uygulanması o dönemde özellikle
Almanya‘da geliĢen yeni pozitivist görüĢ sayesinde olabilmiĢtir. Böylelikle fizikte ya da
biyolojide olduğu gibi müzik alanında da gözlem, deney, test, ölçme, araĢtırma ve
inceleme çalıĢmaları yapılmaya baĢlanmıĢtır. Müzikle ilgili yapılan ilk bilimsel
çalıĢmalarda müziğin temel taĢlarının (ses, ritm, aralıklar gibi) fizyolojik, psikolojik ve
nörolojik etkilerine yoğunlaĢılmıĢtır. Bu bilimadamlarının ilki olan Hermann von
Helmholtz 1860‘larda müziğin fizyolojisi üzerine çalıĢmalar yapmıĢtır.
Müziğin nörolojisi ve müzik-dil iliĢkisi ile ilgili ilk çalıĢmalar August Knoblauch ile
baĢlamıĢtır denilebilir. Knoblauch, 1888 yılında aphasia (sonradan geliĢen bir çeĢit dil
bozukluğu) ve amusia (çeĢitli nörolojik nedenler sonucunda müzik üretmenin ve
algılamanın güçleĢmesi ya da tamamen yok olması Ģeklinde görülen bir hastalık) hastaları
üzerinde yaptığı çalıĢmalardan bir Ģematik model geliĢtirmiĢtir. Bu model büyük ölçüde
daha önce yapılan dil modellerine benzese de, nöroloji ile müziği birleĢtiren ilk modeldir
(Johnson ve Graziano, 2003, s. 102).
Carl Stumpf ise müzik psikolojisi alanının kurucusu sayılır. Hallam‘a (2009) göre,
psikolojinin müzik eğitiminde büyük rol oynamaya baĢlaması, Carl Stumpf‘ın geliĢtirdiği
müzikal yeteneği ölçen psikometrik testlerle baĢlamıĢtır. Bu testleri ilk baĢta müzik
öğretmenleri öğrencilerini seçmekte kullanmıĢlardır.
Psikolojinin yöntemlerinin geliĢmesi, yeni araĢtırma metotları bulunması ve teknolojinin
de yardımıyla müzik psikolojisi hızla geliĢti. Hargreaves, Marshall ve North (2003),
müzik psikolojisinin 1980‘lere kadar gerçek hayat müzik deneyimlerinde pek de iĢe
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yaramayan fizyometrik ve akustik çalıĢmalarla uğraĢtığını belirtir. 1980‘lerin ortalarından
itibaren müzik psikolojisi gerçek hayata atılmıĢ ve sosyal, biliĢsel ve geliĢimsel müzik
psikolojisi olarak yeni altdallara ayrılmıĢtır. Bu altdallara ayrılma, müzik psikolojisinin
diğer bilimlerle olan sınırlı iĢbirliğinden sıyrılıp daha geniĢ bir alana açılmasını
sağlamıĢtır. Nitekim Hodges‘a (2003) göre müzik psikolojisi disiplinlerarası bir alandır.
Bu disiplinlerarasılık müzik psikolojisinin psiko-akustikle, psiko-biyolojiyle ve sosyalpsikoloji alanlarıyla ortak yönlerinden doğar.
Günümüzde müzik psikolojisi genel olarak müziği algılamak, hatırlamak, yaratmak,
anlamlandırmak, ifade etmek gibi konuları yaĢ, cinsiyet ve sosyal koĢullar gibi bireysel ve
sosyal değiĢkenlerle birlikte inceler. AraĢtırma yöntemleri ise klasik gözlem, anket ve
deneylerin yanı sıra tomografi, manyetik rezonans, doppler sonografisi gibi çeĢitli beyin
görüntüleme tekniklerinin analizini de kapsar. Elde edilen veriler müziğin beyinde
iĢlenirken hangi süreçlerden geçtiğini anlamamıza yardımcı olur. Müziğin beyinde nasıl
iĢlendiği, çalgı çalarken ya da dinlerken psikolojik, fizyolojik ve nörolojik hangi
değiĢimlerin gerçekleĢtiği müzik eğitimi alanına önemli göndermelerde bulunur, zira
müziğin nasıl algılandığını bilirsek onu en iyi Ģekilde nasıl öğreteceğimizi de biliriz.
Bununla beraber müzik psikolojisi ile müzik eğitimi arasındaki sınırı da iyi çizmek
gerekir. Örneğin müzik psikolojisini ilgilendiren psiko-akustik çalıĢmalar çoğu zaman
müzik eğitimine doğrudan katkı sağlamaz. Müzik psikolojisinin özellikle geliĢimsel,
biliĢsel ve sosyal yönleri müzik eğitimi ile ilgilidir. GeliĢimsel psikoloji ile müzik eğitimi
arasındaki bağlantıyı Hargreaves ve diğerleri Ģu Ģekilde açıklıyor:
Eğitimciler ve ders müfredatı, öğrencilerin farklı yaĢ seviyelerindeki yeteneklerini
açıklayan teori ya da müziksel geliĢim metoduna dayanmalıdır. Bu ise müziğin geliĢimsel
psikolojisinin ana konularından biri olmakla birlikte müzik eğitimine de çok açık imada
bulunur (Hargreaves ve diğ.:2003, s.152).
Öğrencinin hangi yaĢta neleri yapabileceği geliĢimsel psikolojinin inceleme alanıdır.
Çocuk geliĢimi üzerine baĢta Piaget olmak üzere birçok araĢtırmacı tarafından
araĢtırmalar yapılmıĢ ve bunların eğitimbilimine katkıları çok büyük olmuĢtur. Bununla
beraber müziksel geliĢim konusundaki araĢtırmalar temel olarak Piaget‘nin genetik
epistemoloji diyebileceğimiz yönteminin müziğe uygulanması ile baĢlamıĢtır denilebilir.
Serafine‘e göre Piaget‘nin yöntemi müzik literatüründe dört Ģekilde iĢlenmiĢtir. Bunlar
Piaget‘nin yöntemini müziğe uygulayan teorik çalıĢmalar, tutuculuk ilkesini temel alan
deneysel çalıĢmalar, Piaget‘nin tutuculuk ilkesi dıĢındaki diğer yönlerinin ele alındığı
deneysel çalıĢmalar ve Piaget‘nin müzik eğitiminde sınıf uygulamaları için çalıĢmasının
konu edildiği çalıĢmalardır (Serafine, 1980, s. 3). Bu çalıĢmalar geliĢimsel müzik
psikolojisinin temelini oluĢturmuĢlardır.
BiliĢsel müzik psikolojisi nöroloji ile yakından iliĢkilidir. Temel inceleme konusu müziği
yaparken ya da öğrenirken beyinde neler olduğudur. Müziğin algılanması, hatırlanması,
düĢünülmesi ve problem çözme gibi zihinsel konularda yapılan araĢtırmalar müzik
eğitimine de ıĢık tutmaktadır. Bunun yanı sıra çocuklar veya zihinsel engelliler gibi
zihinleri farklı çalıĢan gruplarla yapılan çalıĢmalar onların müziği algılayıĢlarını
aydınlatmakta ve onlara uygun müfredat oluĢturmaya fırsat vermektedir. Ülkemizde
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müzik psikolojisi alanında yapılmıĢ ilk çalıĢma olan Edip Günay‘ın 1978 tarihli ‗Fon
müziğinin Ġnsanın ÇalıĢmasına Etkisi‗ baĢlıklı araĢtırması da biliĢsel müzik psikolojisi
araĢtırmalarına bir örnektir.
Sosyal müzik psikoloji ise Hargreaves ve diğerlerine (2003) göre biliĢsel müzik
psikolojisine tepki olarak doğmuĢtur. BiliĢsel müzik psikolojisi deneysel çalıĢmalara
dayandığı için sosyal hayattaki müziksel deneyimleri açıklayamayacağını ve gerçek
hayatta geçerli olmadığını savunan yazarlar, son on yılda müzik psikolojisi
araĢtırmacılarının laboratuarlardan çıkarak gerçek hayat koĢullarındaki restaurantlar,
barlar, alıĢveriĢ merkezleri ya da fabrikalar gibi çalıĢma alanlarında araĢtırmalar
yaptıklarını belirtirler. Bunun yanı sıra okullarda toplu olarak yapılan müzik dersleri ve
özellikle liselerde kurulan okul orkestraları da sosyal müzik psikolojisinin alanına girer.
Günümüzde müzik eğitimcilerinin sıkça kullandıkları terimler olan tutum, özgüven,
özyeterlik, benlik saygısı, performans kaygısı ve bazı yönleriyle güdü de sosyal müzik
psikolojisinin araĢtırma sahasındadır.
Müzik psikolojisinin müzik eğitimine gerekliliğinin bir baĢka sebebi de, genel eğitim
psikolojisinin müzik dersinde karĢılaĢılan sorunları açıklamada yetersiz kalmasıdır.
Bunun baĢlıca nedenlerinden biri, müziğin diğer derslerden farklı olarak uygulamaya
dönük bir ders olmasıdır. Bu yüzden müzik öğretmenliği eğitimine müzik psikolojisinin
de katılması gerekir. Günümüzde çoğu müzik eğitimcisi, müzik eğitimi sırasında
karĢılaĢtığı zorlukları aldığı eğitim psikolojisinden çok, kendi deneyimleri sonucu
geliĢtirdiği kendi yöntemleriyle çözer. Bu yöntemlerin bilimsel doğruluğunun sınanması
ise ancak müzik psikolojisinden elde edilen veriler yardımıyla olur.
Diğer taraftan, müzik psikolojisinin de müzik eğitimcisine ihtiyacı vardır. Müzik eğitimi,
müzik psikolojisinin uygulama alanıdır denilebilir. Dolayısıyla hem pratikten doğan
problemlerle ilgilenmek, hem de bulgularına uygulama alanı sağlamak için müzik
psikolojisinin müzik eğitimine ihtiyacı vardır. Müzik eğitimi ve müzik psikolojisi
alanlarının kuram ve uygulamada disiplinlerarası bir yaklaĢımla ele alınması her iki
alanda da yeni ve sağlıklı bir geliĢim penceresi açacaktır.
Müzik psikolojisi-müzik eğitimi iliĢkisini sağlamak amacıyla yapılan en önemli ve öncü
çalıĢma, 1978, 79 ve 81 yıllarında yapılmıĢ olan Ann Arbor sempozyumudur. Bu
sempozyumun konusu müzik öğretimi ve öğreniminde psikoloji uygulamalarıdır.
1978‘deki ilk oturumda müzik eğitimcilerinin yaptıkları sunumlara psikologlar cevap
vermiĢ, 79‘daki ikinci oturumda ise psikologların sunumlarını müzik eğitimcileri
cevaplayarak müzik eğitimi-müzik psikolojisi arasında bir köprü kurulmuĢtur. Bu tarihten
sonra da bu konudaki sempozyumlar ve buna bağlı olarak disiplinlerarası çalıĢmalar hız
kazanmıĢtır.
Tablo 1‘de saygın bir uluslararası hakemli dergi olan Psychology of Music‘te 1973
yılından itibaren yayınlanmıĢ müzik eğitimi ile ilgili makaleler ve yayınlanmıĢ toplam
makale sayısı verilmiĢtir.
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Tablo 1. Psychology of Music dergisinde müzik eğitimi ile ilgili makalelerin yıllara göre
sayısı ve dağılımı.
Yıl

Toplam Makale

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TOPLAM

16
11
10
9
12
13
13
10
15
12
12
12
12
11
16
11
11
11
13
13
13
12
13
12
12
15
25
14
12
12
20
21
18
28
32
23
21
23
569

Müzik Eğitimi
Makaleleri
1
2
1
2
1
2
1
1
3
2
3
4
3
3
4
2
1
1
4
3
2
1
2
7
3
3
3
4
10
4
6
3
4
6
7
109

Tablodaki veriler toplanırken sadece tam metin makaleler dikkate alınmıĢ, kitap ya da
bildiri özetleri dikkate alınmamıĢtır. Tablodan da açıkça görülebileceği gibi 1973 yılından
itibaren her sayıda oranca az da olsa müzik eğitimi ile ilgili makale vardır. 80‘lerden
itibaren yavaĢça artmaya baĢlayan düzey 1999 yılından itibaren % 25‘in altına pek
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düĢmemekte, zaman zaman % 50‘ye yaklaĢmaktadır. Bu verilere göre dergideki
makalelerin ortalama olarak yaklaĢık % 20‘si müzik eğitimi ile ilgilidir. Ayrıca dergi
2004 yılı temmuz sayısını dünyanın çeĢitli ülkelerinin müzik eğitimi araĢtırmalarının
haritasını çıkarmaya ayırmıĢtır. Benzer Ģekilde saygın bir uluslararası hakemli dergi olan
Journal of Research in Music Education dergisinde müzik psikolojisi ile ilgili makalelerin
sayısında yılla doğru orantılı olarak bir artıĢ sözkonusudur. Buradan da anlaĢılacağı gibi
günümüzde müzik eğitimi ve müzik psikolojisi birbirlerine hiç olmadığı kadar
yakınlaĢmıĢ ve yakınlaĢmaya devam edecektir.
Bununla beraber, müzik eğitimi-müzik psikolojisi iliĢkisi dünyada hala istenilen düzeyde
değildir. Bu iliĢkiyi daha ilerlere götürmek ve hem müzik psikolojisi, hem de müzik
eğitimi alanlarına yeni ufuklar açmak için North Carolina Üniversitesinden Profesör
Donald Hodges (2003) müzik eğitimcilerine beĢ öneri sunmuĢtur. Bunlardan ilki, müzik
psikolojisinin temel fikirlerinin hizmet öncesi temel müzik eğitim müfredatına dahil
edilmesidir. Bir eğitimcinin günlük iĢleri olan okul korosu yönetimi, enstrüman öğretimi
gibi konulardaki geliĢmelerden haberdar olması gerektiğini belirten Hodges, böylelikle
sadece iyi enstrüman çalan değil iyi eğitimli öğretmenler de yetiĢtirileceğini vurgular.
Hodges‘ın ikinci önerisi, müzik psiklojisi kitaplarının müzik eğitimcilerince okunması
gerektiğidir. Müzik psikolojisi alanında yazılanların çoğu müzik eğitimiyle de ilgilidir.
Müziğin uygulama alanında çalıĢanların ve onları hazırlayanların müzik psikolojisi
alanyazınını incelemelerini ve onu temel bir kaynak olarak görmelerini önerir. Üçüncü
önerisi de bu konuyla ilgilidir: müzik eğitimi alanında yapılan bilimsel çalıĢmalarda
müzik psikolojisi alanyazınının çok az kullanıldığını belirtir ve özellikle müzik eğitimi
araĢtırmacılarının ve müzik eğitimi öğrencilerinin bu kaynakları iyi okumalarını önerir.
Hodges dördüncü olarak müzik eğitimcilerinin müzik psikolojisi dergilerine makale
göndermelerini ve ilgili müzik psikolojisi konferanslarına katılmalarını önerir. Dünyada
iki konuda da aktif olan araĢtırmacıların sayısı çok azdır ve bu sayının artması her iki taraf
için faydalı olacaktır.
Son öneri ise müzik eğitimi araĢtırmacılarının gerektiğinde disiplinlerarası çalıĢma
gruplarıyla iĢbirliği yapmaları gerektiği hakkındadır. Böylece araĢtırmacılar arasında
ortak bir dil oluĢur ve birbirlerinin önyargılarını anlama fırsatı yaratırlar. Ayrıca
disiplinlerarası çalıĢmalar bir alanda uzmanlaĢmıĢ araĢtırmacıların tek baĢlarına baĢa
çıkamayacakları araĢtırmaların yapılmasına olanak sağlar.
Bunlara ek olarak müzik öğretim yöntemleri konusundaki birikimin arttırılması ve bu
bilgininin özellikle doktora tezlerinde sınanması oldukça önemlidir. ‗Böylece elde edilen
bulgular, ülkemiz koĢullarında elde edilen bulgular oldukları için ülke gerçekleriyle
uyumlu, gerçekçi ve uygulanabilir yöntemlerin doğmasına yol açabilir (ÖzmenteĢ, 2007,
s.19).‘ Bu bilgiler ıĢığında ülkemizde müzik eğitimi ve müzik psikolojisi alanlarında
yapılacak ortak çalıĢmaların her iki alana da yeni ufuklar açacağı aĢikardır.
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MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ARACILIĞIYLA AYNI YAġ GRUPLARININ SOSYO
KÜLTÜREL DEĞĠġĠMLERĠNĠN ve GELĠġĠMLERĠNĠN SAĞLANMASI
Doç. Dr. Mustafa USLU, Marmara Üniversitesi
GĠRĠġ
DeğiĢim ve geliĢim çok çabuk gerçekleĢen bir durum değildir, çoğunlukla bir süreç
gerektirir. Müzik eğitiminin temelinde sabır, emek ve zaman gerektiren unsurların
bulunduğu bilinmektedir. Öncelikle toplu müzik eğitimi ortamlarındaki bireylere
kazandırılabilecek temel davranıĢları gerçekleĢtirme ve bu davranıĢları kazanan bireylerde
sosyo-kültürel açıdan geliĢim ve değiĢimin gerçekleĢmesinin hızlandırılması,
önemsenmesi gereken konulardandır. Kendisindeki olumlu değiĢmeyi ve geliĢmeyi fark
eden bireylerin ilgi ve yönelimlerinin de aynı doğrultuda artabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. DeğiĢim ve geliĢimin bireyle iç içe ve birbirlerini tamamlayan
kavramlar olduğu vurgulanabilir.
Müzik eğitimi yoluyla, sosyo-kültürel açıdan geliĢmeyi hedefleyen bireyler, bir müzik
grubu içerisinde çeĢitli çalıĢmalar yaparak, bunları etkinliğe dönüĢtürme gereksinimi
duyarlar. Bu tür bir gereksinimi, aynı yaĢ gruplarının birlikteliğiyle yapılan müziksel
çalıĢma ortamları önemli ölçüde karĢılamaktadır. Bireylerin bu tür bir grupta yer alarak
bazı bilgi, davranıĢ ve becerileri kazanması, kendi grubundakilerle paylaĢım içerisinde
olması, sosyo-kültürel bir değiĢim geliĢim olarak nitelendirilebilir.
MÜZĠK ve MÜZĠK EĞĠTĠMĠ
Müzik yapıtları, özlerinde toplumsal imgeleri, tipik insan edimleri ve iliĢkilerini içerir.
(Finkelstein, 1986, s.15) Bu yönüyle müzik, toplumsal ve coĢkusal bir özellik taĢır.
Dolayısıyla bir müzik sistemi ile toplum sistemi arasında yakın bir benzerlik söz
konusudur. Müzik sistemlerinin geliĢimine baktığımızda Ģunu görmekteyiz; insanların
birbiriyle ve dıĢ dünyalarıyla iliĢkileri toplumsal ortak yaĢam içinde ne denli çeĢitlilik
kazanıyorsa, insanlar sesin kendine özgü özelliklerini o denli bulgulayıp ortaya
çıkarmaktadırlar. (ÇalıĢlar, 1985, s.75) Sözgelimi, bir toplumun, müziğini tek ya da çok
sesli olarak gerçekleĢtirmesi büyük ölçüde buna bağlıdır. Müzik toplumsal yaĢamın
varlığına, onun doğurduğu toplumsal imgelere dayandığına göre, toplumsal yaĢamın, daha
doğrusu insanlığın gidiĢine koĢut bir gidiĢ göstermek durumundadır. Dolayısıyla da
insanlığın gidiĢindeki çeĢitli dalgalanmalar müzikte de yansımasını göstermektedir.
Konfüçyüs'ün dediği gibi 'Bir toplumda müzik bozulmuĢsa, o toplumda birçok Ģey de
bozulmuĢtur' ya da onun sözlerini tersinden söylersek, bir toplumda müzik iyiyse o
toplumda pek çok Ģey de iyidir. ( Güngör, 1990, s.9-12 )
Müziğin çeĢitli amaçlarla kullanıldığı bazı ortamlar vardır. Müzik, kullanıldığı bütün
ortamlar içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak iĢlevini sürdürmekte, onu oluĢturan,
kullanan bireyleri yada toplulukları önemli derecede etkilemektedir. Sözgelimi, çeĢitli
müzik okullarında, müzik derneklerinde, kurumlara bağlı toplu kurslarda, dershanelerde,
korolarda, orkestralarda, bazı tiyatrolarda, operalarda vb... ortamlarda hep müzik vardır ve
önemli derecedeki fonksiyonel durumdan dolayı da insan yaĢamını etkilemektedir.
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Müzik eğitimi sonucunda, müzikle ilgili yaĢamsal değeri bulunan çeĢitli verimler elde
edilebilir. Sözgelimi, müzik alanında yetkinleĢme, tanınan ve sevilen insan olma, bilinçli
müzik dinleme, müzik zevkini geliĢtirme, müzikle ilgili plak, kaset, cd, kitap ya da
kaynak temininde bilgili ve duyarlı olma, canlı konser izleme kapasitesine sahip olma,
müzik yapan bireylerin yaptıkları iĢlerine ciddi yaklaĢmaları, önem vermeleri vb. konular,
müzik eğitimi sonucunda elde edilebilecek kültürel kazanımlardan bazılarıdır.
Müzik eğitimi, temelde belli müziksel etkinlik ve etkileĢimler yoluyla bireyin ve giderek
toplumun estetik gereksinimlerini karĢılamayı, sanatsal yaratma güdüsünü doyurmayı,
zevkini geliĢtirmeyi, müziksel yaĢamını daha sağlıklı, daha etkili ve verimli kılmayı,
böylece bireysel ve toplumsal düzeyde özel ve genel yaĢamın daha mutlu olmasına
katkıda bulunmayı amaçlar. Bireyin giderek toplumun içinde yaĢadığı kültürel gerçekliği
algılama, kavrama, betimleme, açıklama, yorumlama, değerlendirme, denetleme,
değiĢtirme ve geliĢtirmede duyarlı, uyarlı ve yararlı olmasına katkı sağlar. Ayrıca, bireyin
içinde yaĢadığı doğal, toplumsal ve kültürel çevrenin yapıcı, yaratıcı, üretici, paylaĢıcı ve
tüketici bir üyesi olarak bilinçlenmesinde ve bilinçle davranmasında rol oynar. (Uçan,
1993, s.116)
KÜLTÜR ve MÜZĠK
Kültür, insanoğlunun elde ettiği bilgi birikimini içeren bazı sanat, gelenek, görenek,
beceri ve alıĢkınlıkları kapsayan, toplumun ortak konuları durumundaki dinsel, ahlaksal,
estetik, teknik ve bilimsel özellikteki sosyal olayların bütünüyle bağlantılı bir kavramdır.
Ġnsan, biyolojik bir organizma olarak içine doğduğu kültürel uyarıcılar örüntüsüyle
etkileĢim halindedir. Birey, kültürel ve toplumsal çevresiyle etkileĢimi sonunda yeni yeni
davranıĢlar kazanır. Birey açısından 'sosyalleĢme'-'kültürlenme', toplum açısından ise
'sosyalleĢtirme'-'kültürleme' olarak adlandırılan bu süreç, aslında kapsamlı bir öğrenme ya
da öğretme sürecidir. Kendi sürekliliğini sağlayabilmek için, toplum da üyelerinin belli
özelliklere sahip olmasını isteyecektir. Bundan ötürü, bireyler, hem kendilerinin hem de
üyesi bulundukları toplumun gereksinimlerini gidermede iĢe yarayacak belli bilgi, beceri,
tutum ve alıĢkanlıklar kazanmak zorundadır. (Tekin, 1977, s.2) Bu değerlerin
oluĢmasında, çoğunlukla aynı yaĢ grubunun müziksel bir ortamı birlikte yaĢamaları
zorlayıcı ve hızlandırıcı etki yapmaktadır.
Müziğin önemini ve kültürel unsur olma özelliğini Günay, müzik kültürü tanımı içerisinde
Ģu Ģekilde belirtmiĢtir; ― Müzik Kültürü; toplumun bir üyesi olarak insanoğlunun, genel
kültürünün yanında kazandığı müzik sanatına iliĢkin bilgi, beceri, tutum ve davranıĢlar ile
müzik ortamlarında geçerli ahlâki kuralları, gelenekler ve benzeri diğer yetenek ve
alıĢkanlıkları kapsayan karmaĢık bir bütündür‖ (Günay, 2006, s.99).
TOPLUMSALLAġMA AÇISINDAN MÜZĠK ve KÜLTÜR
―ToplumsallaĢma, bir diğer kullanılan adı ile sosyalizasyon, toplumun mevcut değer ve
normlarının bireylere öğretilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreç içerisinde birey,
ferdi olduğu toplum içerisinde nasıl davranacağını öğrenir. Aynı zamanda, bireyin sahip
olduğu ya da toplum tarafından verilen rollerin ve sahip olunan statülerin gerektirdiği
davranıĢ biçimlerini, toplumun kendilerinden beklentilerini öğrenir. ToplumsallaĢma
sürecinde birey kendi toplumunun bir üyesi olmayı, toplumu tarafından kabul gören
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davranıĢ örüntülerini, insanın davranıĢlarına yön veren, bunları belirleyip Ģekillendiren
temel toplumsal ve kültürel değerleri (normları) öğrenir. Öğrenmekle de kalmayıp bunları
içselleĢtirip kendisine mal eder, bu değer ve normlar doğrultusunda davranmaya baĢlar.
Ulusal ve evrensel kültür mirasının toplumsallaĢma süreci sayesinde yeni nesillere
aktarıldığı belirtilebilir‖ (www.wikipedia.com).
KiĢilik, uyum sağlama ve paylaĢma açısından müziği tanımlayan Benjamin Koening;
―Müzik insan kiĢiliğinin en subjektif ve kiĢisel ifadesidir. Aynı zamanda unutulmaz bir
yaĢam yaklaĢımıdır. Müzik, üyelerinin en asgari düzeyde sözlü dile ihtiyaç duyarak,
aralarında bir sempati oluĢturduğu sosyal bir uyum ve iletiĢim sanatıdır.‖demektedir.
(Uslu, 2009, s.11). Müzik toplumsal açıdan değerlendirildiğinde; bireyi
toplumsallaĢtırırken aynı zamanda onun yeteneklerinin geliĢtirilmesine kaynaklık eden,
insan iliĢkilerinde dayanıĢma ve paylaĢma gibi değerli sayılan davranıĢlar kazanmasına ve
sergilemesine yardımcı olan, ayrıca onu, toplumsal geliĢmede sürekli olarak etkin rolü
bulunan sanat yoluyla bir aydın konumuna getiren, kültürel bir etkinliktir.
―Kültür, belirli bir toplumun üyelerini doğada bulabileceklerinden daha fazla doyum
sağlayabilmeleri için, baĢardığı tüm maddi ve davranıĢsal düzenlemelerin örüntüsüdür.
Toplumun üyesi olarak insanın geliĢtirdiği tüm bilgi, inanç, sanat, ahlak, adet, yetenek ve
alıĢkanlıklarla toplumsal kuramları kapsar.‖ (Güvenç, 1976 ). Kültür; insanın sosyal
kalıtım yoluyla elde ettiği maddi ve manevi her unsuru içine alır. Bir topluma özgü
toplumsal kurumlarla, zihinsel, sanatsal faaliyetlerin toplamıdır, bir topluluğun yasam
biçimidir‖ ( Türkoglu, 1991, s.112)
SOSYALEġME ve KÜLTÜRLENME BAĞLAMINDA MÜZĠK EĞĠTĠMĠ
Çubukçu ve Gültekin‘ e (2006) göre ―sosyal geliĢim, bireyin doğumundan yetiĢkin
oluncaya kadar baĢka insanlarla olan iliĢkilerinin ve onlara karĢı geliĢtirdiği, ilgi duyduğu
davranıĢların tümüdür. Bireyin içinde yaĢadığı toplumun bir üyesi haline gelmesi,
toplumun bir parçası olduğunun bilincine varması, öğrenmesi onun sosyalleĢmesidir.
BaĢka bir deyiĢle, bireyin sosyalleĢmesi, duygularını olduğu gibi tanımlama, onu
yansıtma, ona zaman verme, dıĢ dünya ile arasında köprü görevini görme, özdeĢim
kurabileceği bir kiĢi olmasıdır. Bireyde çeĢitli tutum ve davranıĢların oluĢması sosyal
geliĢiminin bir ürünüdür. KiĢilik özellikleri sosyal çevrenin etkisi altında geliĢir, yaĢam
boyu devam eder. Daha yalın bir deyiĢle, sosyal geliĢim bireyin toplum içinde insanlarla
iyi iliĢkiler kurması ve toplum yaĢayıĢına uygun davranıĢlar sergilemesidir‖ (Çubukçu,
Gültekin, 2006, s.156).
Yavuzer‘e göre sosyal geliĢme, ―kiĢilerin sosyal uyarıcıya, özellikle grup yaĢamının baskı
ve zorunluluklarına karĢı duyarlık geliĢtirmesi, bulunduğu grup ya da kültür içinde
baĢkalarıyla geçinebilmesi, onlar gibi davranabilmesidir‖ (Yavuzer, 1996, s.49).
Dönmezer‘e göre ―sosyalleĢme sayesinde insan, toplumun ortaya koyduğu tavır ve
hareket modellerini, örneklerini ve düĢünme biçimlerini öğrenmektedir. Böylece kiĢinin
toplumsal kültürle bütünleĢmesini ve içinde yaĢadığı toplumla uyum sağlamasını mümkün
kılan bir mekanizmadır‖( Dönmezer, 1994, s. 122).
―SosyalleĢme, bireyin toplumun kültürünü öğrenme ve içselleĢtirme sürecidir. Bir diğer
ifade ile sosyalleĢme, insan olma sürecidir. SosyalleĢen birey, toplumun bir üyesi haline
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gelir ve diğer bireylerle benzer davranıĢları gösterir. Bir taraftan bireylere kimlik
kazandırırken, diğer taraftan da toplumun kültürünü kuĢaktan kuĢağa aktarır.‖ (Bozkurt,
2004, s.111) SosyalleĢme hem toplumsal kazanımların elde edilmesinde, hem de kiĢilik
geliĢiminin sağlanmasında etkili bir unsurdur.
AYNI YAġ GRUPLARININ TOPLU MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ÇALIġMALARI
SosyalleĢme açısından en uygun ortamlardan biri, aynı yaĢ gurubu dediğimiz akranların
bir araya getirilmesidir. Toplu çalgı ya da ses eğitimi gibi grup çalıĢmaları aracılığıyla bir
araya gelen akran grupları, kendi yaĢıtları ile olan ortak özelliklerinden dolayı daha çabuk
kaynaĢabilirler, birbirleri ile bütünleĢmek adına daha çok konuyu paylaĢabilirler.
Bireylerin bir grup içerisinde bulunarak bazı bilgi, davranıĢ ve becerileri kazanması
sonucu, akranları ile daha sıkı bir paylaĢım içerisinde olmaları, toplumsal bir oluĢum
olarak nitelendirilebilir. Böyle bir oluĢumda müzik eğitimi, önemli bir kaynak özelliği
taĢımaktadır.
Okullardaki müzik topluluklarında görev alan öğrenciler, öncelikle kendi aralarında bir
akran grubu oluĢturdukları için, bu ortak nitelik onların kaynaĢmasında ve paylaĢmasında
etken olacaktır. Okul çevresinde etkinlik aĢamasına gelerek, bunu gerçekleĢtiren müzik
gruplarının, giderek önce yakın çevredeki, daha sonra uzak çevredeki akran gruplarıyla
etkileĢim sağlayabilecek etkinliklere yönlendirilmelerinde ve bunların sürekliliğinin
sağlanmasında yarar görülebilir.
Grupla söyleme, sesini kullanmayı ve denetlemeyi keĢfedeceği, uyum becerisini
geliĢtireceği, iĢbirliğine dair disiplin kazanacağı türden bir etkinlikken; bireysel çalgı
çalması, enerjisini olumlu yönlendirebileceği, kiĢisel doyum sağlayabileceği ve ritimmelodi duygusunu geliĢtirebileceği türden bir etkinliktir. (Eskioğlu, 2003) Her çocuğun,
özellikle kendisini en iyi ifade edebileceği müziksel etkinlik türünde grupla çalıĢması
kuĢkusuz onun sosyalleĢmesinde önemli bir unsurdur. Bunun iyi planlanması ve
uygulanması gerekmektedir.
SONUÇ
Müziğin tam olarak anlaĢıldığı, algılandığı, değer gördüğü ve önemsendiği ortamlarda,
müzik eğitiminin daha çok geliĢeceği ve yaygınlaĢacağı vurgulanabilir. Müzik eğitimi
ortamı içerisinde, nitelikli bir eğitim olanağı elde eden bireyler, bu yolla hem kendi
bireysel geliĢmelerine hız katabilirler, hem de sosyalleĢme boyutu konusunda elde
ettikleri düzeyle, çevreleriyle de uyumlu olarak bazı ortak değerleri paylaĢabilirler. Bu
paylaĢımlar, onların sosyo-kültürel açıdan geliĢmelerinde ve değiĢmelerinde etkin bir rol
oynayacaktır. Genel olarak, müzik eğitimi aracılığıyla aynı yaĢ gruplarının sosyo-kültürel
değiĢim ve geliĢimleri açısından, bireylerin müzik eğitimi, eğitimin her ortamında ve her
aĢamasında iyi planlanmalı, uygulanmalı ve desteklenmelidir. Sosyo-kültürel geliĢimin
müzik eğitimi aracılığıyla sağlanması ve hızlandırılması konusunda bireylere ve
kurumlara bazı sorumlulukların düĢtüğü unutulmamalıdır. Herkesin bu konuda kendisine
düĢen görev ve sorumlulukları eksiksiz biçimde yapması oldukça önemlidir.
ÖNERĠLER
Bireylerin müzik eğitimi vasıtasıyla sosyalleĢmelerine katkıda bulunmak açısından aileler
görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Örgün ve yaygın eğitimde bireylerin
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müzik eğitimi yoluyla sosyalleĢmelerini sağlayıcı çalıĢmaların planlanması, uygulanması
ve desteklenmesi önemsenmelidir. Çocuk müzik eğitiminde vurmalı çalgılardan
yararlanılmalı, özellikle orff çalgıları eğitimi önemsenmeli ve yaygınlaĢtırılmalıdır. Müzik
eğitimi çalıĢmalarında teknolojik araç ve gereçler yardımıyla bireysel ve toplu müzik
ortamları tanıtılmalı ve bu yolla müzik özendirici hale getirilmelidir. Sosyo-kültürel
geliĢimin sağlanması açısından okuldaki müziksel aktivitelere yaparak ve izleyerek
katılma, okul dıĢı etkinlikleri ise yakından takip etme ve fırsat buldukça katılımda
bulunma konuları, çocuklara özellikle benimsetilmelidir. Müzik eğitimi ortamlarında,
çalgı ve ses topluluklarının çalıĢmaları karılarak daha özendirici ve verimli hale
getirilmelidir. ĠĢlevsel durumda olan toplulukların yarıĢma, festival, Ģenlik gibi
organizasyonlara katılmaları teĢvik edilmelidir. Bireylerin kendi yaĢ gruplarıyla
gerçekleĢtirdikleri müziksel aktivitelerin yakın ve uzak çevreyle paylaĢılmasına özen
gösterilerek sosyo-kültürel geliĢimin sağlanmasına hız kazandırılmalıdır. Toplumsal
paylaĢma ve dayanıĢma konularını içeren Ģarkı ve türkü dağarı geliĢtirilmelidir.
Bestecilerin ve yetenekli müzik eğitimcilerinin bu tür yaratılara eğilmeleri üzerinde
önemle durulmalıdır. Türk halk müziği ve Türk halk oyunları gibi halk sanatının kültür
öğelerini içeren unsurlardan yararlanılarak, bireylerin sosyo-kültürel geliĢimlerinin
sağlanmasına özen gösterilmelidir. Toplu müzik eğitimi ortamlarındaki bireylerin
etkilenmelerinin ve güdülenmelerinin arttırılması amacıyla daha iyi performansa sahip
olan baĢka müzik topluluklarını yakından gözlemlemeleri sağlanmalıdır. Toplumsal
kültürlenme hedeflenerek, müzik eğitimi uygulamalarına nitelik kazandırılmalı ve
toplumsal kültürlenmenin geliĢtirilip yaygınlaĢtırılması amaçlanmalıdır.
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MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ MESLEKĠ TUTUM DÜZEYLERĠNĠN
BELĠRLENMESĠ
Nesrin ERTOK KONUK, Marmara Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde öğretmenlik mesleği, eğitim sektörüyle ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik,
bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan
akademik çalışma ve mesleki formasyon gerektiren profesyonel statüde uğraşı alanıdır
(Erden 1998:26). Öğretmenlerin mesleklerine karşı olan tutumları öğretmenlik mesleğini
yerine getirmede büyük önem taşınmaktadır. Bu fikir temel alınarak yapılan bu
araştırmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının ―Mesleki Tutum‖ düzeylerini
incelemektir. 2010-2011 öğretim yılının 1.döneminde Marmara ve Bursa Üniversitesi
GSEB Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı‘nda öğrenim görmekte olan 1. ve 4. sınıf
öğrencileri araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmadaki veriler Abdurrahman
Tanrıöğen tarafından geliştirilen ÖMYTÖ (Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği)
likert tipli ölçek ve araştırmacının hazırladığı ―Kişisel bilgi formu‖ yoluyla toplanmıştır.
ÖMYTÖ ölçeğinde 52 madde vardır. Ölçeğin güvenirliliği, Cronbach Alpha ve Guttman
Split –half teknikleriyle denenmiş ve alpha iç tutarlılık katsayısı .9493; Guttman Splithalf
ise .8635 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin bazı demografik
özellikleri ile ―Mesleki tutum‖ düzeyleri arasında istatistiksel olarak bazı farklar elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mesleki tutum-müzik öğretmenliği-müzik eğitimi.
GĠRĠġ
DavranıĢ bilimlerinde ölçemeye ve araĢtırmalara konu olan psikolojik değiĢkenlerden biri
de tutumdur. Tutumların ölçülebilmesi tanımlanabilmesine bağlıdır. Tutum, belirli nesne,
durum, kurum ya da diğer insanlara karsı öğrenilmiĢ, olumlu ya da olumsuz tepkide
bulunma eğilimidir. Bu açıdan bakıldığında ilgilerle tutumlar birbirine benzer. Fakat
ilgiler bir bireyin kendi etkinliklerine iliĢkin duygu ve tercihleriyle sınırlıdır. Tutumlar ise,
örneğin bir ahlaki değer yargısını onaylama ya da onaylamama gibisinden bir davranıĢ
eğilimine sahip olmadır (TezbaĢaran, 1997:1).
Smith‘ in belirttiği gibi, ―Tutum, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili
düĢünce, duygu ve davranıĢlarını düzenli bir biçimde oluĢturan bir eğilimdir.‖ (Akt. Tufan
ve Güdek, 2008).
Pek çok otorite, tutumların öğrenildiğini kabul eder. Tutumlar yaklaĢma ya da kaçınma,
isteme ya da istememe anlamına gelir. Bu nosyon, tutumların yönü ve yoğunluğunun
olduğu görüsü ile ilgilidir. Tutumun öğrenilen gizil bir süreç olarak karakterize edilmesi
tutumların değerlendirmeci davranıĢlar içerdiği ve tutumun etki-tepki yapısı arasında
isleyen içsel bir faaliyetin bir parçası olduğu anlamına gelir. Eğer tutum bu içsel faaliyetin
bir parçası ise, tutum bireyin anlamsal yapısının bir bölümüdür. Örneğin, iki kiĢi bir
kavrama yönelik aynı tutuma sahip olabilir ancak bu kavramın anlamı bu kiĢiler için
farklılıklar gösterebilir (Osgood, Suci ve Tannen baum, 1975).
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Phillips, tutumların iki Ģekilde oluĢabileceğini belirtmiĢtir. Birey, ya bir tutum objesiyle
etkileĢime girerek ya da baĢkalarının tutumlarından etkilenerek kendi tutumlarını
oluĢturmaktadır. (Phillips, 2003: 3). Phillips‘in tutum oluĢturma tanımından yola
çıkıldığında, tutumların deneyimler sonucunda oluĢtuğu ve deneyimler doğrultusunda
yönlendiği sonucuna ulaĢılmaktadır.
Tüm bu tanımlar incelendiğinde, tutumların değiĢebilir ya da değiĢtirilebilir olduğu
görülmektedir. Buna göre, olumsuz tutum olumlu, olumlu tutum ise olumsuz tutuma
dönüĢebilmektedir. Tutumların, düĢünce ve davranıĢlara temel oluĢturduğu, yönlendirdiği
dikkate alındığında, bireyin baĢarıya yönlenmesinde olumlu tutum geliĢtirmenin
gerekliliği göze çarpmaktadır (Canakay, 2006).
Müzik öğretmeninde aranan vasıflara değinilmesi gerekirse, müzik öğretmenliği dalında
kendisini çok iyi yetiĢtirmiĢ olmalı, en az bir enstrümanı iyi düzeyde çalabilmeli ve eğitim
müziğinde kullanılan okul çalgılarını da öğrencilere öğretecek kadar bilmelidir.
Öğretmen, meslek onur ve saygınlığına uygun biçimde davranmalı, özellikle Atatürk
devrimleri, Anayasa, Millî Eğitim Temel Kanunu ve dersin programında yazılı amaçlar
doğrultusunda hareket etmelidir. Ders içi ve ders dıĢı çalıĢmalarda öğrencilerin iyi
davranıĢ kazanmaları konusunda gerekli rehberlikte bulunmalı, sabırlı, müĢfik, hoĢgörülü
olmalıdır.
Güzel ve doğruya yönelik toplumun değer ölçülerini öğrencilere tanıtmalı benimsetmeli;
öğrencileri üzerinde sevgiye ve saygıya dayalı bir otorite kurabilmelidir. Sağlam bir
karakter ve temiz bir ahlaka sahip bulunmalıdır (Sezginer, 1989).
Çünkü öğretmenlerin kiĢilik özelliklerini oluĢturan davranıĢların her biri, öğrenciler
üzerinde etkili olmaktadır. Yapılan araĢtırmalar, değiĢik kiĢilik özelliklerine sahip
öğretmenlerin, öğrencileri değiĢik biçimde etkilediklerini ortaya koymuĢtur.
Öğretmenlerin kiĢilik özelliklerinin olumlu bir sınıf ortamı yaratılmasında ve öğretim
çalıĢmalarının verimli olmasında en önemli değiĢkenlerden biri olduğu iyice anlaĢıldıktan
sonra, bu konuda yapılan araĢtırmalar artmaya baĢlamıĢtır. Öğretmenin kiĢiliği ile
öğrencilerini etkilediği bir gerçektir. Özellikle tutumları kiĢilik için de önemli bir
özelliktir ve etkilidir. Bu nedenle, tutum kavramı üzerinde durmak gerekir (Tufan ve
Güdek, 2008).
Bu nedenle bu araĢtırma Müzik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Tutum düzeylerini
inceleyecektir. Bu bağlamda aĢağıdaki araĢtırma sorularına cevaplar aranmıĢtır;
1. Müzik Öğretmeni adaylarının ―Mesleki Tutum düzeyleri‖ CĠNSĠYET‖ değiĢkenine
göre farklılaĢmakta mıdır?
2. Müzik Öğretmeni adaylarının ―Mesleki Tutum düzeyleri‖ BĠREYSEL ÇALGI‖
değiĢkenine göre farklılaĢmakta mıdır?
3. Müzik Öğretmeni adaylarının ―Mesleki Tutum düzeyleri‖ MEZUN OLUNAN LĠSE‖
değiĢkenine göre farklılaĢmakta mıdır?
4. Müzik Öğretmeni adaylarının ―Mesleki Tutum düzeyleri‖ AĠLEDE ÖĞRETMEN
OLMA‖ durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
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YÖNTEM
AraĢtırmanın Modeli
Bu araĢtırma, tarama yöntemi ile yapılan bir alan araĢtırmasıdır.
Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın evrenini; Türkiye‘deki Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Anabilim Dallarında, öğrenim görmekte olan müzik öğretmeni adayları oluĢturmaktadır.
AraĢtırmanın örneklemini ise, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı (n=99) ve Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı (n=61)‘nda öğrenim gören toplam 160 müzik öğretmeni adayı
oluĢturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Bu araĢtırmada 2 temel veri toplama aracı kullanılmıĢtır.
―KiĢisel bilgi formu ve mesleki tutum ölçeği‖: AraĢtırmada kullanılan ―KiĢisel bilgi
formu, örneklem grubundan kiĢisel bilgiler toplamak amacıyla araĢtırmacı tarafında
geliĢtirilen 12 maddelik bir soru grubudur. Bu formda kiĢisel sorular yer almaktadır.
Ancak araĢtırmada, gerekli görülen sorular hesaplamalara katılmıĢtır.
AraĢtırmada kullanılan diğer ölçme aracı ise, Abdurrahman Tanrıöğen tarafından
geliĢtirilen ÖMYTÖ (Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği) likert tipli ölçektir.
ÖMYTÖ ölçeğinde 52 madde vardır. Ölçeğin güvenirliliği, Cronbach Alpha ve Guttman
Split –half teknikleriyle denenmiĢ ve alpha iç tutarlılık katsayısı .9493; Guttman Splithalf
ise .8635 olarak hesaplanmıĢtır.
Verilerin Analizi
ÇalıĢmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) for Windows 15.0 programı kullanılmıĢtır. ÇalıĢma verileri
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları kullanılmıĢtır.
SONUÇ ve BULGULAR
1.Müzik Öğretmeni adaylarının ―Mesleki Tutum düzeyleri‖ CĠNSĠYET‖ değiĢkenine göre
farklılaĢmakta mıdır?
Tablo 1. Mesleki Tutum Puanlarının ―Cinsiyet‖ DeğiĢkenine Göre Dağılımı
n

X

Kız

115

3,26

Erkek

45

3,24

Cinsiyet
Mesleki Tutum

t

p

.075

0,86

Tablo 1‘de görüldüğü gibi, örneklem grubunu oluĢturan öğretmen adaylarının ―Mesleki
Tutum‖ düzeyleri, ―Cinsiyet‖ değiĢkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim
göstermemektedir (p>.05). Sonuç olarak kız ve erkek öğretmen adaylarının ―Mesleki
tutum‖ düzeylerinin eĢit olduğu söylenebilmektedir.
2.
Müzik Öğretmeni adaylarının ―Mesleki Tutum düzeyleri‖ BĠREYSEL ÇALGI‖
değiĢkenine göre farklılaĢmakta mıdır?
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Tablo 2. Mesleki Tutum Puanlarının ―Bireysel Çalgı‖ DeğiĢkenine Göre Dağılımı
Bireysel çalgı

n

X

Yaylı

65

3,45

Nefesli

30

3,23

Gitar

45

Mesleki Tutum
Ses

20

t

p

3.32

.035

3,34
3,21

Tablo 2‘de görüldüğü üzere müzik öğretmeni adaylarının ―Mesleki tutum‖ puanları ile
―Bireysel çalgı‖ değiĢkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir (p<.05). Aritmetik ortalamalara bakıldığında ise, bireysel çalgı olarak
―Yaylı‖ ( X =3.45) bölümünü seçen öğrencilerin mesleki tutum düzeylerinin diğer çalgı
bölümlerini seçenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
3.
Müzik Öğretmeni adaylarının ―Mesleki Tutum düzeyleri‖ MEZUN OLUNAN
LĠSE‖ değiĢkenine göre farklılaĢmakta mıdır?
Tablo 3. Mesleki Tutum Puanlarının ―Mezun olunan lise‖ DeğiĢkenine Göre Dağılımı
Mezun olunan lise

n

X

Anadolu Güzel Sanatlar

85

2,45

Genel

40

2.23

Meslek

25

2,15

Diğer

10

2,32

Mesleki Tutum

t

p

4.46

.067

Tablo 3‘de görüldüğü gibi, örneklem grubunu oluĢturan öğretmen adaylarının ―Mesleki
Tutum‖ düzeyleri, ―Mezun olunan lise‖ değiĢkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir
değiĢim göstermemektedir (p>.05). Sonuç olarak öğretmen adaylarının ―Mesleki tutum‖
düzeyleri onların mezun oldukları lise türüne göre değiĢmemektedir.
4-Müzik Öğretmeni adaylarının ―Mesleki Tutum düzeyleri‖ AĠLEDE ÖĞRETMEN
OLMA‖ durumuna göre farklılaĢmakta mıdır?
Tablo 4. Mesleki Tutum Puanlarının ―Ailede öğretmen olma‖ Durumuna Göre Dağılımı

Mesleki Tutum

Aile öğrt.olma

n

X

Evet

32

4,16

Hayır

128

3,54

p
0,76

Tablo 4‘de görüldüğü gibi, örneklem grubunu oluĢturan öğretmen adaylarının ―Mesleki
Tutum‖ düzeyleri, ―Ailede öğretmen olma‖ değiĢkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
bir değiĢim göstermemektedir (p>.05). Sonuç olarak öğretmen adaylarının ―Mesleki
tutum‖ düzeyleri onların ailede öğretmen olma durumuna göre değiĢmemektedir.
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ÖNERĠLER
Bu araĢtırma Müzik Öğretmeni Adaylarının, ―Mesleki yeterlik‖ düzeyleri ile bazı
demografik özellikleri arasında fark olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın
sonuçlarına dayanarak geliĢtirilen öneriler aĢağıda açıklanmıĢtır.
1- AraĢtırma sonucuna bakıldığında liseyi güzel sanatlar liselerinde tamamlayan
öğrencilerle, genel lise mezunu olan öğrencilerin mesleki tutum düzeylerinde bir fark
olmadığı saptanmıĢtır. Bu durumda güzel sanatlar lisesinde verilen müzik eğitiminin
hedeflerinde müzik öğretmenliği mesleğine yönelik bir davranıĢ Ģekli geliĢtirilmediği
söylenebilir. Sonuçta öğrencileri performansa daha fazla ağırlık verilen bir programla
eğitilmektedir. Bu yüzden bu liselerden mezun olanların performans ve öğretmenlik
mesleğine iliĢkin alt yapıya dayalı olarak iki tür eğitim almaları, mezun olduktan sonra
girecekleri bölümleri (konservatuar, müzik eğitimi bölümleri…vs) bu Ģekilde seçmeleri
önerisi getirilebilir.
KAYNAKLAR
Canakay, E. (2006). Müzik teorisi dersine iliĢkin tutum ölçeği geliĢtirme. Ulusal Müzik
Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli
Osgood, C., Suci, G., ve P. Tannenbaum (1975). The measurment of meaning.University
of Illinois.
Phillips, S.L.(2003). Contributing Factors to Music Attitude in Sixth, Seventh and Eighth
Grade Students, Non-published Dissertation, Iowa.
Sezginer, N. (1989). Müzik öğretimi ve sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği
Yayınları.
Tezbasaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliĢtirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar
Derneği Yayınları
Tufan, E. ve Bahar, G.(2008). Müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutum ölçeğinin
değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Kıs 2008, 6(1), 25-40.
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PĠYANO EĞĠTĠMĠNDE EBEVEYNLERĠN PEDAGOJĠK YAKLAġIMLARININ
ĠNCELENMESĠ
Dr. NeĢe GRANÇER OKAY, Kocaeli Üniversitesi

1. GĠRĠġ
Ebeveynlerin, çocuklarının eğitiminde ve öğrenmedeki etkisi, yapılan pek çok
araĢtırmanın konusu olmuĢ, ebeveyn yaklaĢımlarının akademik baĢarı üzerindeki etkililiği
birçok çalıĢma ile sınanmıĢtır (bkz. Karther ve Lowden, 1997; Berger, 1995; Brand,
1996). Henderson ve Berla (1994), Kellaghan, Sloane, Alvarez ve Bloom (1993),
ebeveynlerin eğitime dahil edilmesinin yararlarını, çocukların (a) öğrenme becerilerinin
geliĢmesi;(b) öz-güvenin artması ve (c) kiĢisel tatminin oluĢması açısından
değerlendirmiĢlerdir. Gestwicki (1996) ebeveynlerle düzenli olarak bilgilendirme amaçlı
görüĢme ve toplantıların yapılmasını önermekte, bu toplantıların öğrenci geliĢiminin
kontrolünü kolaylaĢtırdığı, görüĢme için kesintisiz zaman ve rahatlık sağladığı, soru ve
fikir alıĢveriĢi için olanak sağladığı, eğitime iliĢkin hedef ve planların oluĢturulması ve
düzenlenmesine zemin hazırladığı görüĢündedir. Harris (1987) ve Williams (1992),
eğitimcilerin de bu görüĢü desteklediğini bildirmektedir.
Eğitimin diğer alanlarında olduğu gibi, piyano eğitiminde de ebeveynlerin pedagojik
yaklaĢımının önemi göz ardı edilmemelidir. Baker-Jordan (2004), piyano eğitiminin,
ebeveynlerin eğitime ve amaçlarına yönelik bakıĢ açıları ve ilgi alanları doğrultusunda
Ģekillendiği görüĢündedir. Lyke ve Enoch (1977) ebeveynlerin piyano eğitimindeki
görevlerini; destekleme, cesaretlendirme, motive etme, değer verme ve ilgilenme Ģeklinde
tanımlamaktadır. Bastien (1988), ebeveynlerin piyano eğitimine etkili katılımını teĢvik
etmek için, piyano eğitimcisinin teknik ve müziğe dayalı bilgileri özetleyerek nesnel bir
biçimde aktarmasının gerekliliği üzerinde durmaktadır. Kurteva (1994), ebeveynlerin
çocuklarının piyano çalıĢmalarını denetleyebilme veya kontrol edebilme yeterliğine sahip
olmalarını, keskin gözlem yapabilme, mevcut durumu değerlendirebilme ve öngörü ile
yaklaĢabilmelerine bağlı olduğunu düĢünmektedir.
Olumsuz sahne psikolojisinin sebeplerinden biri olan benlik duygusunun zedelenmesinde
ebeveynlerin yaklaĢımları büyük rol oynayabilmektedir. Anne-babanın yarattığı gereksiz
baskılar, bıkkınlık ve isteksizlikle yapılan çalıĢmalara, yetersizlik ve güvensizlik
duygusunun ortaya çıkmasına, dolayısıyla kasılmalara, aĢırı heyecanlanmaya veya
gerilime sebep olabilmektedir. Newman (1984)‘a göre, öğrencinin kendini
değerlendirmesiyle, velisinin değerlendirmesi arasında yaĢanabilecek çatıĢmalarda
hangisinin ağır bastığı önem kazanabilmektedir.
1.1. Problem
Piyano eğitiminde genellikle usta-çırak iliĢkisine dayalı bir öğretim modeli
uygulanmaktadır. Bu öğretim modelinde, usta konumundaki piyano eğitimcisi: (a)
baĢlangıç eğitiminin önemi ve problemleri üzerinde sabırla duran; (b) her öğrencinin
bireysel düĢünme ve uygulama farklılıklarına göre bir eğitim sürecini planlayan ve
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uygulayan; (c) öğretme süreci içinde ayrıntılara giren ve dersten en iyi verimi elde
edebilmek için öğrencisinin yapabildiklerini sunabileceği ortamlar yaratan; (d) öğrettiği
eserlerin bestelendikleri dönemlere göre farklılaĢan teknik ve yorumsal özelliklerini
inceleyen; (e) eğitim sürecinde ortaya çıkan ve geliĢen problemlere karĢı, problemin
kaynağını bulmaya ve çözmeye yönelik yaklaĢım sergileyen kiĢi olabilmelidir.
Piyano eğitiminin diğer halkasını oluĢturan piyano öğrencisi, bilinçli öğrenmeye ve etkili
çalıĢmaya teĢvik edildiğinde, yönetilen, emirleri yerine getiren konumundan, iĢtirak eden,
araĢtıran ve farkında olana yönelebilir. Ancak bu Ģekilde, öğrenci, çalıĢacağı eser
hakkında araĢtırma yapan, eserin müzikal fikrini analiz eden ve bu doğrultuda çalıĢmasını
organize eden, gerekli teknik çalıĢmayla beraber müzikal düĢünceyi yorumlayarak sunan
icracı pozisyonuna ulaĢabilir.
Öğretmen-öğrenci iliĢkisi çerçevesinde Ģekillenen piyano eğitimi sürecinin uzağında kalan
ebeveynlerin çocuklarının geliĢimini takip edebilme durumu ancak öğretmenin
bilgilendirmesiyle oluĢabilmektedir. Bu bilgilendirme talep edilmediği veya gereksiz
görüldüğü takdirde uçurum büyümekte, ebeveynlerin çoğu (eğer kendisi önceden bir
enstrüman eğitimi almamıĢsa) piyano eğitiminin sadece çocuğunu derse götürüp getirmek
ve eve piyano almaktan ibaret olduğu düĢüncesine sahip olabilmektedir. Piyano
eğitiminin baĢarısı, her ne kadar öğrenci ve öğretmene dayalı olarak değerlendirilse de,
ebeveynlerin sergiledikleri eğitsel yaklaĢımlar öğrenciyi olumlu veya olumsuz
etkileyebilmektedir. Piyano eğitiminde ebeveynlerin katılımı, öğrenci ve öğretmen
çerçevesinde yer alan çabaların, özverilerin ve sorumlulukların paylaĢımını da
beraberinde getirecektir. Devamlılık, disiplin ve istikrarlı çalıĢma gibi ortak amaçlar
doğrultusunda Ģekillenen piyano eğitimi sürecinde ebeveynlerin sergiledikleri doğru
pedagojik yaklaĢımların yararları çocukların özgüvenlerine, motivasyonlarına ve
baĢarılarına olumlu olarak yansıyabilmektedir.
Yukarıda sunulan problem durumu doğrultusunda, bu araĢtırmanın problem cümlesi:
Piyano eğitiminde ebeveynlerin pedagojik yaklaĢımları ve bu yaklaĢımlara yönelik
görüĢleri nelerdir? Ģeklinde özetlenebilir.
2. YÖNTEM
2.1 AraĢtırma Modeli
AraĢtırma, durum tespitine yönelik Genel Tarama Modeli niteliğindedir. AraĢtırmada,
Genel Tarama Modeli ile piyano eğitiminde ebeveyn katılımının rolü ve öneminin ortaya
konması, bu çerçevede izlenecek pedagojik yaklaĢımların belirlenmesi ve belirlenen
yaklaĢımlara yönelik ebeveyn görüĢlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
2.2

ÇalıĢma Grubu

Bu araĢtırmanın çalıĢma grubu, Türkiye‘de Ġstanbul ilinde yaĢayan, Milli Eğitim
Bakanlığı‘ına bağlı özel kurs niteliğindeki 4 kurumda piyano eğitimi alan 7-14 yaĢları
arasında çocuklara sahip 256 ebeveynden oluĢmaktadır. Grubun demografik özelliklerine
bakıldığında, 256 ebeveynden 234‘ü (% 91.4) anne, 22‘si (% 8.6) ise babadır.
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Ebeveynlerden 12‘si (% 4.7) ortaokul-lise, 206‘sı (% 80.5) üniversite, 38‘i (% 14.8) ise
master-doktora mezunudur.
2.3 Veri Toplama Araçları
AraĢtırmada, çalıĢma grubuna 42 sorudan oluĢan bir anket uygulanmıĢtır. Ankette yer
alan sorular: (a) piyano eğitimi süreci ile yakından ilgili olma; (b) çocuğunun geliĢimini
takip etme; (c) cesaretlendirme, destekleme, teĢvik etme ve motive etme; (d) gururlanma,
değer verme, güvenme, önemseme (e) piyano öğretmeni ile iletiĢime geçme ve bilgi talep
etme; (f) piyano ödevlerini kontrol etme ve çalıĢmaları denetleme gibi eğitsel
yaklaĢımlara yönelik görüĢleri kapsamaktadır.
2.4 Verilerin Çözümlenmesi
AraĢtırma kapsamında uygulanan anketten elde edilen veriler betimsel istatistik
analizleriyle çözümlenerek yorumlanmıĢtır. Büyüköztürk (2004)‘ e göre betimsel
istatistik, bir grubun özelliklerini betimlemek amacıyla bir örneklemden elde edilen
verilerin toplanması, betimlenmesi ve sunulmasına olanak sağlayan frekans, yüzde,
merkezi eğilim ölçüleri, değiĢkenlik ölçüleri gibi istatistiksel iĢlemleri içermektedir.
3. BULGULAR VE YORUM
Tablo 1‘de piyano eğitimi alan çocuklara sahip ebeveynlere (n= 256) uygulanan anketten
elde edilen bulgular yer almaktadır.
Tablo 1‘de görüldüğü gibi, ebeveynlerin büyük bir çoğunluğu, çocuğunu piyano dersine
götürürken her zaman çoĢkulu- hevesli bir tavır sergileme konusunda kararsızlık
göstermekte (% 21.9) veya böyle bir tavır hiç sergilememektedir (% 37.1). “Çocuğumu
piyano dersine götürürken her zaman coĢkulu- hevesli bir tavır sergilerim” cümlesine
katılıyorum diyen veli sayısı 105 (% 41) olmuĢtur.
Ebeveynlerin büyük bir çoğunluğu (% 65.6), çocuğunu piyano çalıĢmalarında her zaman
cesaretlendirmemekte veya bu konuda kararsızlık (% 10.2) göstermektedir. 62 veli ( %
24.2) “Piyano çalıĢmalarında çocuğumu her zaman cesaretlendiririm” cümlesine iliĢkin
katılıyorum görüĢünü bildirmiĢtir.
Anketten elde edilen verilere göre, “Piyano dersinin bitiminde öğretmenden mutlaka
bilgi alırım” görüĢüne katılan (% 33.2) ve katılmayan (% 38.3) ebeveynlerin sayısı
birbirine çok yakındır. Ders bitiminde, piyano öğretmeninden bilgi alma konusunda
kararsızlık yaĢayan ebeveynlerin sayısı ise 73 (% 28.5) olmuĢtur.
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%
Çocuğumu piyano dersine götürürken her zaman coĢkuluhevesli bir tavır sergilerim
Piyano
çalıĢmalarında
çocuğumu
her
zaman
cesaretlendiririm
Piyano dersinin bitiminde öğretmenden mutlaka bilgi alırım
Çocuğumun piyano eğitimindeki geliĢimini mutlaka takip
ederim
Çocuğumun piyano eğitimi ile ilgili bilgi almak istediğimde
öğretmeni aramaktan çekinmem
Evde piyano çalıĢabilmesi için çocuğuma rahat ve huzurlu
bir ortam sağlamaya çalıĢırım
Çocuğumun piyano derslerine düzenli olarak katılımını
sağlarım
Çocuğumun piyano eğitimine ara vermeden devam
etmesini isterim
Çocuğumun piyano eğitimi konusunda öğretmenine
güvenirim
Piyano derslerinin okul gibi uzun ve ciddi bir eğitim
sürecini kapsadığını biliyorum
Çocuğumun piyano eğitimine devam edebilmesi için
gerekli koĢulları sağlamaya çalıĢırım
Piyano
alma
zamanı
konusunda
öğretmenin
yönlendirmesini beklerim
Çocuğumun piyano eğitiminde önemli bir rol oynadığımın
farkındayım
Çocuğumun piyano çalmayı sevmesini sadece öğretmene
bağlıyorum
Çocuğumu ilerde meslek olarak müziği seçmesi konusunda
desteklerim
Piyano eğitiminin disiplin ve özveri gerektirdiğini
çocuğuma her zaman anlatırım
Konserlerde çalması konusunda çocuğumu teĢvik ederim
Çocuğumun piyanoda eğlence müziği (alaturka, pop)
çalmasını isterim
Çocuğumun klasik müzik dıĢında farklı türdeki nitelikli
müzikleri (jazz, blues) çalmasını isterim
Eve misafir geldiğinde çocuğumun piyano çalması için
ısrar ederim

katılmıyorum

MADDELER

kararsızım

katılıyorum

Tablo 1. Ebeveynlerin Pedagojik YaklaĢımlara ĠliĢkin GörüĢleri

f

%

f

%

f

41

105

21.9

56

37.1

95

24.2

62

10.2

26

65.6

168

33.2

85

28.5

73

38.3

98

39,8

102

18.8

48

41.4

106

21.5

55

16.4

42

62.1

159

77.3

198

21.9

56

0.8

2

86.3

221

10.2

26

3.5

9

32

82

59.4

152

8.6

22

33.2

85

41

105

25.8

66

35.9

92

10.1

26

54

138

77.3

198

21.9

56

0.8

2

33.2

85

41.4

106

25.4

65

43

110

35.9

92

21.1

54

24.2

62

10.2

26

65.6

168

10.5

27

12.5

32

77

197

35.9

92

10.1

26

54

138

87.1

223

11.7

30

1.2

3

43

110

35.9

92

21.1

54

33.2

85

41.4

106

25.4

65

59.3

152

14.5

37

26.2

67
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Çocuğumun öncelikli olarak kendi zevkine hitap eden
piyano parçalarını çalmasını tercih ederim
Öğretmenimizin çeĢitli konser ve etkinliklerde piyano
çalıyor olmasını çocuğumun eğitimi açısından önemli
görürüm
Çocuğum piyano eğitimini bırakmak istediğinde sebebini
mutlaka araĢtırırım
Çocuğumun geçerli bir sebebi olduğunda piyano eğitimini
bırakmak istemesini anlayıĢla karĢılarım
Piyano çalıĢmalarında çocuğuma ne zaman ve nasıl
yardımcı olacağım konusunda bilgilenmeye çalıĢırım
Piyano çalıĢmasında niceliğin değil, niteliğin önemi
konusunda çocuğumu bilgilendirmeye çalıĢırım
Çocuğumun piyano öğretmenini sevmesini eğitimi
açısından önemli görürüm
Piyano çalıĢmalarında çocuğumu kontrol altında tutmaya,
denetlemeye çalıĢırım
Piyano çalıĢmalarında çocuğuma güven vermeye gayret
ederim
Çocuğumun öğretmeninin önerdiği program doğrultusunda
çalıĢmasını sağlarım
Çocuğumla piyano eğitimi konusunda karĢılıklı konuĢmaya
ve ortak kararlar almaya çalıĢırım
Çocuğumun piyano ödevlerini mutlaka kontrol ederim
Çocuğumun piyanoda ilerlemediğini gördüğümde öğretmen
değiĢtirmekten çekinmem
Piyano öğretmenimizin kendi alanında uzmanlık (doktora)
yapmasını çocuğumun eğitimi açısından önemli görürüm
Çocuğumu piyano konserlerine ve festivallere götürmeye
çalıĢıyorum
Çocuğumu piyano sertifika sınavlarına (royal school,
london college) girmesi konusunda teĢvik ederim
Piyano eğitimindeki baĢarılarının beni gururlandırdığını
çocuğuma her zaman hissettiririm
Çocuğumun piyano çalıĢmalarındaki çabalarına her zaman
değer veririm
Çocuğum piyano çalarken hata yaptığında bazen
umutsuzluğa düĢerim
Çocuğum piyano çalıĢmadığında dersi bırakması
konusunda ısrar ederim
Çocuğumu piyano çalıĢmalarıyla ilgili baĢkalarının veya
öğretmeninin önünde eleĢtiririm
Piyano eğitimi konusunda verdiğim destekten ve yaptığım
fedakarlıktan dolayı çocuğumun minnettar olmasını
beklerim
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“Çocuğumun piyano eğitimindeki geliĢimini mutlaka takip ederim”

diyen

ebeveynlerin sayısı (% 39.8) ile takip etmeyenlerin sayısı (% 41.4) birbirine oldukça
yakındır. Ebeveynlerin % 18.8‘i ise bu konuda kararsızlık göstermektedir.
Ebeveynlerin büyük bir çoğunluğu (% 62.1), çocuğunun piyano eğitimi ile ilgili bilgi
almak istediğinde öğretmeni aramaktan çekindiğini veya (% 16.4) bu konuda kararsız
olduğunu bildirmiĢtir. ―Çocuğumun piyano eğitimi ile ilgili bilgi almak istediğimde
öğretmeni aramaktan çekinmem” önermesine katılan veli sayısı 55 (% 21.5) olmuĢtur.
Anketten elde edilen verilere göre, ―evde piyano çalıĢabilmesi için çocuğuma rahat ve
huzurlu bir ortam sağlamaya çalıĢırım” diyen ebeveynlerin sayısı (% 77.3) oldukça
yüksektir. Benzer bir Ģekilde, ―çocuğumun piyano derslerine düzenli olarak katılımını
sağlarım” maddesine iliĢkin velilerin büyük bir çoğunluğu (% 86.3) olumlu görüĢ
bildirmiĢtir.
Ebeveynlerden % 59.4‘ü (n= 154), “Çocuğumun piyano eğitimine ara vermeden devam
etmesini isterim” maddesine kararsızım ve % 8.6‘sı (n= 22) katılmıyorum cevabını
vermiĢtir. Ankete katılan ebeveynlerden, çocuğunun piyano eğitimine ara vermeden
devam etmesini isteyenlerin sayısı 82 (% 32) olmuĢtur.
Ebeveynler çoğunlukla (% 41) çocuğunun piyano eğitimi konusunda öğretmenine
güvenmekte kararsız olduğunu veya (% 25.8) hiç güvenmediğini söylerken, “çocuğumun
piyano eğitimi konusunda öğretmenine güvenirim” maddesine olumlu görüĢ bildiren
velilerin yüzdesi (% 33.2) oldukça düĢük çıkmıĢtır.
Ankete katılan ebeveynlerin % 54‘ü “piyano derslerinin okul gibi uzun ve ciddi bir
eğitim sürecini kapsadığını biliyorum” görüĢüne katılmadıklarını ve % 10.1‘i kararsız
olduklarını bildirmiĢlerdir. Bu maddeye olumlu görüĢ bildiren velilerin yüzdesi (% 35.9)
oldukça düĢüktür.
Ebeveynlerden tamamına yakını (% 77.3) “Çocuğumun piyano eğitimine devam
edebilmesi için gerekli koĢulları sağlamaya çalıĢırım” cevabını vermiĢlerdir. Kararsız
kalan velilerin sayısı ise 56 (% 21.9) olmuĢtur.
“Piyano alma zamanı konusunda öğretmenin yönlendirmesini beklerim” görüĢüne
ebeveynlerin büyük bir çoğunluğu kararsız olduklarını (% 41.4) ve katılmadıklarını (%
25.4) bildirmiĢlerdir. Bu bulgular doğrultusunda, piyano alma konusunda öğretmenin
yönlendirmesini bekleyen ebeveyn sayısının düĢük olduğu söylenebilir.
Anketten elde edilen verilere göre, çocuğunun piyano eğitiminde önemli bir rol
oynadığının farkında olan (% 43) veya bu konuda kararsızlık gösteren (% 35.9)

688

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

ebeveynlerin sayısı birbirine oldukça yakındır. ―Çocuğumun piyano eğitiminde önemli
bir rol oynadığımın farkındayım” önermesine katılmayan ebeveyn sayısının (n= 54)
örneklem büyüklüğü içinde düĢük olduğu söylenebilir.
“Çocuğumun piyano çalmayı sevmesini sadece öğretmene bağlıyorum” görüĢüne
katılmayan ebeveyn yüzdesi (% 65.6) ortalamanın biraz üzerinde çıkmıĢtır. Buna karĢılık,
bu görüĢte kararsız olan 26 kiĢi iken, katılıyorum diyenlerin sayısı 62 olmuĢtur.
Ebeveynlerin büyük çoğunluğu (% 77), çocuğunu ilerde meslek olarak müziği seçmesi
konusunda desteklemediğini ifade etmiĢtir. ―Çocuğumu ilerde meslek olarak müziği
seçmesi konusunda desteklerim” görüĢüne olumlu yaklaĢan velilerin yüzdesi (% 10.5)
ise oldukça düĢük çıkmıĢtır. Bu bulgular doğrultusunda, ebeveynlerin çoğunlukla,
çocuklarının ilerde müziği meslek olarak seçmesini istemediklerini söyleyebiliriz.
Örneklemde yer alan ebeveynlerin % 54‘ü, piyano eğitiminin disiplin ve özveri
gerektirdiğini çocuğuna anlatmadıklarını bildirmiĢlerdir. “Piyano eğitiminin disiplin ve
özveri gerektirdiğini çocuğuma her zaman anlatırım” önermesine katılan veli sayısı 92
(% 35.9), kararsız kalan veli sayısı ise 26 (% 10.1) olmuĢtur.
Ebeveynlerden tamamına yakını (% 87.3), çocuğunu konserlerde çalması için teĢvik
ettiğini söylemiĢtir. Bu konuda kararsız kalan (% 1.7) veya olumsuz görüĢ bildiren veli
sayısı (% % 1.2) oldukça düĢüktür. Bu bulgular doğrultusunda, ebeveynlerin çoğunlukla
çocuklarının konserlerde çalmalarını istediklerini söyleyebiliriz.
Ankette ulaĢılan bulgulara göre, çocuğunun piyanoda eğlence müziği (alaturka, pop)
çalmasını isteyen ebeveynlerin (% 43), çocuğunun klasik müzik dıĢında farklı türdeki
(jazz, blues gibi) nitelikli müzikleri çalmasını isteyen ebeveynlerden (% 33.2) daha fazla
olduğu söylenebilir. Her iki önermeye katılmayan veya kararsız kalan ebeveyn sayıları ise
birbirilerine oldukça yakındır.
Tablodaki bulgulara göre, ebeveynlerin çoğunlukla (% 59.3), eve misafir geldiğinde
çocuklarının piyano çalmaları için ısrar ettikleri söylenebilir. Bu konuda kararsız kalan
(% 14.5) veya ısrar etmeyen (% 26.2) veli sayısı düĢüktür.
Ebeveynlerin büyük çoğunluğu (% 77), çocuklarının öncelikli olarak kendi zevklerine
hitap eden piyano parçalarını çalmasını tercih etmemektedir. Bu görüĢe katılan veli
sayısı (% 10.5) oldukça düĢüktür.
“Öğretmenimizin çeĢitli konser ve etkinliklerde piyano çalıyor olmasını çocuğumun
eğitimi açısından önemli görürüm” önermesine katılan (% 36.3) veya katılmayan (%
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37.1) ebeveynlerin sayısı birbirine oldukça yakındır. Bu görüĢte kararsız kalan veli sayısı
ise 68 olmuĢtur.
Ebeveynlerin büyük çoğunluğu (% 64.6), “Çocuğum piyano eğitimini bırakmak
istediğinde sebebini mutlaka araĢtırırım”

görüĢüne katıldıklarını bildirmiĢlerdir. Bu

görüĢe katılmayan (% 8.9) veya kararsız kalan (% 26.2) veli sayısı düĢük çıkmıĢtır.
Ebeveynlerden “Çocuğumun geçerli bir sebebi olduğunda piyano eğitimini bırakmak
istemesini anlayıĢla karĢılarım” görüĢüne katılanların sayısı (% 34.4), bu görüĢe
katılmayanlara ( % 46.8) göre düĢük çıkmıĢtır. Benzer Ģekilde, ―Çocuğumla piyano
eğitimi konusunda karĢılıklı konuĢmaya ve ortak kararlar almaya çalıĢırım”
önermesine katıldığını söyleyen ebeveyn sayısı ise (% 39.8) ortalamanın oldukça
altındadır.
Anketten elde edilen veriler doğrultusunda, “Piyano çalıĢmalarında çocuğuma ne zaman
ve nasıl yardımcı olacağım konusunda bilgilenmeye çalıĢırım”

ve “Piyano

çalıĢmasında niceliğin değil, niteliğin önemi konusunda çocuğumu bilgilendirmeye
çalıĢırım” önermelerine katılan ebeveynlerin sayısı oldukça düĢük ve birbirine yakın (%
24.2-% 21.5) çıkmıĢtır. Buna karĢılık olarak “Piyano eğitimindeki baĢarılarının beni
gururlandırdığını çocuğuma her zaman hissettiririm” ve ―Çocuğumun piyano
çalıĢmalarındaki çabalarına her zaman değer veririm” diyen ebeveynlerin sayısı ise
birbirine yakın ve oldukça yüksektir (% 77.3- % 78.9). Benzer Ģekilde “Çocuğumu
piyano konserlerine ve festivallere götürmeye çalıĢıyorum” ve “Çocuğumu piyano
sertifika sınavlarına (royal school, london college) girmesi konusunda teĢvik ederim”
önermelerine katılan ebeveynlerin yüzdeleri de birbirine yakın ve oldukça yüksek (%
46.8- % 43) çıkmıĢtır.
Ebeveynlerden tamamına yakını (% 98.4), çocuğunun piyano öğretmenini sevmesini
eğitimi açısından önemli gördüğünü söylemiĢtir. Buna karĢılık olarak, çocuğunun
piyanoda ilerlemediğini gördüğünde öğretmen değiĢtirmekten çekinmeyeceğini
söyleyen ebeveynlerin yüzdesi de ortalamanın (% 59.3) biraz üstündedir. “Çocuğum
piyano çalıĢmadığında dersi bırakması konusunda ısrar ederim” görüĢünü kabul eden
velilerin sayısı (% 34.4) ise ortalamanın altındadır.
Elde edilen veriler doğrultusunda, “Piyano çalıĢmalarında çocuğumu kontrol altında
tutmaya, denetlemeye çalıĢırım” ve “Çocuğumun öğretmeninin önerdiği program
doğrultusunda çalıĢmasını sağlarım” görüĢlerine olumlu yanıt veren ebeveyn sayısının
eĢit olduğu, kararsız kalan (% 33.6) veya bu görüĢe katılmayanlara (% 26.6) göre ise
yüksek çıktığı (% 39.8) söylenebilir.
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Ebeveynlerin büyük çoğunluğu (% 77), piyano öğretmeninin kendi alanında uzmanlık
(doktora) yapmasını çocuğunun eğitimi açısından önemli görmemektedir. Ebeveynlerin
% 48.4‘ü, piyano çalıĢmalarında çocuğuna güven vermeye gayret ettiğini söylerken,
―Çocuğumun piyano ödevlerini mutlaka kontrol ederim” diyenlerin yüzdesi (% 21.5)
oldukça düĢük çıkmıĢtır.
Ebeveynler çoğunlukla (% 81.2), “Çocuğum piyano çalarken hata yaptığında bazen
umutsuzluğa düĢerim” önermesine katılmamaktadır. ―Çocuğumu piyano çalıĢmalarıyla
ilgili baĢkalarının veya öğretmeninin önünde eleĢtiririm” diyen ebeveynlerin sayısı ise
oldukça düĢük çıkmıĢtır (% 18.7). Elde edilen bulgular doğrultusunda, “Piyano eğitimi
konusunda verdiğim destekten ve yaptığım fedakarlıktan dolayı çocuğumun minnettar
olmasını beklerim” önermesine katılıyorum (% 34), kararsızım (% 30) veya
katılmıyorum (% 36) cevaplarını veren ebeveyn sayılarının birbirine oldukça yakın
oldukları söylenebilir.

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
AraĢtırma

kapsamında

ebeveynlere

uygulanan

anketten

elde

edilen

bulgular

değerlendirildiğinde aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmaktadır.

1. Ebeveynlerin büyük çoğunluğu: (a) evde piyano çalıĢabilmesi için çocuğuna rahat ve
huzurlu bir ortam sağlamaya çalıĢmakta; (b) çocuğunun piyano derslerine düzenli olarak
katılımını sağlamakta; (c) çocuğunun piyano eğitimine devam edebilmesi için gerekli
koĢulları sağlamaya çalıĢmakta; (d) konserlerde çalması için çocuğunu teĢvik etmekte; (e)
eve misafir geldiğinde çocuğunun piyano çalması için ısrar etmekte; (f) çocuğu piyano
eğitimini bırakmak istediğinde sebebini mutlaka araĢtırmakta; (g) çocuğunun piyano
öğretmenini sevmesini eğitimi açısından önemli görmekte; (h) çocuğunun piyanoda
ilerlemediğini

gördüğünde

öğretmen

değiĢtirmekten

çekinmemekte;

(ı)

piyano

eğitimindeki baĢarılarının kendisini gururlandırdığını çocuğuna her zaman hissettirmekte
ve (i) çocuğunun piyano çalıĢmalarındaki çabalarına her zaman değer vermektedir.
2. Ebeveynler çoğunlukla: (a) çocuğunun piyano eğitimine ara vermeden devam etmesi;
(b) çocuğunun piyano eğitimi konusunda öğretmenine güvenme; (c) piyano alma zamanı
konusunda öğretmenin yönlendirmesini bekleme ve (d) çocuğunun klasik müzik dıĢında
farklı türdeki nitelikli müzikleri (jazz, blues) çalmasını isteme, konularında kararsızlık
yaĢamaktadır.
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3. Ebeveynlerin büyük çoğunluğu: (a) piyano çalıĢmalarında çocuğunu her zaman
cesaretlendirmemekte; (b) çocuğunun piyano eğitimindeki geliĢimini takip etmemekte; (c)
çocuğunun piyano eğitimi ile ilgili bilgi almak istediğinde öğretmeni aramaktan
çekinmekte; (d) piyano derslerinin okul gibi uzun ve ciddi bir eğitim sürecini kapsadığını
bilmemekte; (e) çocuğunun piyano çalmayı sevmesini sadece öğretmene bağlı olmadığını
düĢünmekte;

(f)

çocuğunu

desteklememekte; (g)

ilerde

meslek

olarak

müziği

seçmesi

konusunda

piyano eğitiminin disiplin ve özveri gerektirdiğini çocuğuna

anlatmamakta; (h) çocuğunun öncelikli olarak kendi zevkine hitap eden piyano parçalarını
çalmasını tercih etmemekte; (ı) çocuğunun geçerli bir sebebi olduğunda piyano eğitimini
bırakmak istemesini anlayıĢla karĢılamamakta; (i) piyano çalıĢmalarında çocuğuna ne
zaman ve nasıl yardımcı olacağı konusunda bilgilenmeye çalıĢmamakta; (j) piyano
çalıĢmasında niteliğin önemi konusunda çocuğunu bilgilendirmeye çalıĢmamakta; (k)
çocuğunun piyano ödevlerini kontrol etmemekte; (l) piyano öğretmeninin kendi alanında
uzmanlık (doktora) yapmasını çocuğunun eğitimi açısından önemli görmemekte; (m)
çocuğu piyano çalarken hata yaptığında umutsuzluğa düĢmemekte; (n) çocuğu piyano
çalıĢmadığında dersi bırakması konusunda ısrar etmemekte ve (o) çocuğunu piyano
çalıĢmalarıyla ilgili baĢkalarının veya öğretmeninin önünde eleĢtirmemektedir.

AraĢtırma kapsamında ulaĢılan sonuçlar doğrultusunda:
1. Piyano eğitimi verilen kurs ve benzeri nitelikteki kurumlarda, ebeveynlere yönelik
eğitsel amaçlı seminer veya toplantıların düzenlenmesi, bu tür kurumlarda her ders
sonrasında geri bildirim alıp-vermek ve veli-öğretmen iletiĢimini sağlıklı yürütebilmek
amacıyla uygun koĢulların sağlanması;
2. Piyano eğitiminin amaçları, süresi, piyano öğretim yöntemleri ve piyano öğretim
metotları hakkında ebeveynlerin bilgilendirilmesi ve her ders bitiminde bilgi talep
etmeleri konusunda teĢvik edilmesi;
3. Ebeveyn-öğretmen iletiĢiminde karĢılıklı güven ortamının oluĢturulması;
4. Ebeveynlerin, piyano eğitimi ile ilgili kitap, web siteleri gibi kaynaklara
yönlendirilmesi yoluyla araĢtırmaya ve bilgilenmeye teĢvik edilmesi;
5. Ebeveynlerin, piyano çalıĢma yöntem ve teknikleri, çalıĢma süresi, dikkat,
konsantrasyon, çalıĢma disiplini konularında bilgilendirilerek, piyano eğitimine etkili
katılımlarının sağlanması;
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6. Çocuklarının piyano çalıĢmalarını denetleyebilme veya kontrol edebilme yeterliğine
sahip olmalarını sağlamak amacıyla, ebeveynlerin keskin gözlem yapabilme, mevcut
durumu değerlendirebilme ve öngörü ile yaklaĢabilme gibi konularda eğitilmesi;
7. Motivasyon, özveri, cesaret, güven, kaygı gibi psikolojik öğelerin piyano performansı
üzerindeki etkileri konusunda ebeveynlerin bilgilendirilmesi; önerilmektedir.
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SĠGARA KULLANIMININ SESĠN AKUSTĠK VE AERODĠNAMĠK
ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ
Yrd.Doç.Dr. Nurdan KIZILDELĠ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Suna ÇEVĠK, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Gürsel DURSUN, Ankara Üniversitesi
Özet
Seslerini mesleği gereği profesyonel olarak kullanan kişiler de sesi oluşturan sistemlerin
sağlığı son derece önemlidir. Müzik öğretmenleri de profesyonel ses kullanıcıları olarak
düşünüldüğünde seslerinin sağlığı mesleki yaşantıları açısından çok önemlidir. Geçmişten
günümüze yapılan araştırmalar çerçevesinde sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz
etkileri tartışılmaz ve şüphe götürmez bir gerçektir. Bunun yanı sıra ses üretimini
sağlayan organların işlevlerini de olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu açıdan
değerlendirildiğinde sigara kullanan bir müzik eğitimcisi birçok ses problemi ile
karşılaşabilmektedir. Oysaki sesi sağlıklı olan ve sesini iyi kullanabilen bir müzik
öğretmeni mesleğinde daha verimli, başarılı ve mutlu olacaktır. Bu çalışmanın amacı,
müzik öğretmeni adaylarının sigara kullanımının sesin akustik ve aerodinamik özellikleri
üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu çalışma geleceğin müzik eğitimcilerinin sigara
kullanımından dolayı sesleri ile ilgili karşılaşabilecekleri olası problemlerin önceden
tespit edilmesi ve konu üzerinde farkındalık yaratması açısından önemlidir. Araştırmanın
evrenini G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği
Ana Bilim Dalı öğrencileri, örneklemini ise 2005- 2006 ders yılında eğitim-öğretime
başlayan 36 1.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Örneklem grubunun seslerinin akustik
özellikleri analizi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Bölümü Ses Laboratuarında,
aerodinamik özelliği analizi ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Bölümü laboratuarında yapılmıştır. Söz konusu analizler
2005-2006 ders yılının
başında ve sonunda olmak üzere iki defa yapılmış, veriler bilgisayar ortamına
aktarılarak gerekli istatistiksel işlemler uygulanmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Buna
göre sigara kullanımının Fo‘yu azalttığı, dolayısıyla sesi pestleştirdiği v.b. sonuçlara
ulaşılmış ve bu doğrultuda önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ses, sesin özellikleri, sigara kullanımı.
GĠRĠġ
Ses konuĢmanın temel öğesidir. Tarih boyunca hep merak konusu olmuĢ, pek çok ünlü
bilim adamı bu konuda çalıĢmalar yapmıĢtır. Hipokrat; akciğer, trakea, dudaklar ve dilin
fonasyon üzerindeki rolüne değinirken, Aristo sesin duygu ile olan iliĢkisini tanımlamıĢtır.
Larengoloji ve ses biliminin kurucusu sayılan Galen larenksi tanımlamıĢ ve konuĢma ile
sesi birbirinden ayırmıĢtır. Günümüzde ise sesin farklı anatomik ve fizyolojik sistemlerin
katkılarıyla oluĢan akustik bir fenomen olduğu kabul edilmektedir (Dere, Bahar, ?). Sesi
meydana getiren sistemler, aerodinamik enerjiyi sağlayan solunum sistemi, aerodinamik
enerjiyi akustik enerjiye dönüĢtüren vokal kordlar (ses telleri) ve fonatuar karakterleri
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sağlayan larenksteki ventrikülden dudaklara kadar olan rezonator sistem, solunum ve
larenks reflekslerini kontrol eden merkezi sinir sistemidir (BaĢerer, ErtaĢ 2005, s.22).1
Ses ve konuĢma basit bir biyolojik fonksiyon olmayıp, insanlar arasındaki iletiĢimi
sağlayan en önemli araçlardan biridir. Normal fizyolojik insan sesinin meydana geliĢinde,
esas motor fonksiyonu aerodinamik enerjiyi geliĢtirip glottik seviyeye ulaĢtıran solunum
sistemi ( akciğerler, solunum kasları) üstlenir. Vokal kordlar aerodinamik enerjiyi nöral
fonksiyonla akustik enerjiye (ses) dönüĢtüren bir transduer görevi üstlenen, sesi meydana
getiren anahtar yapılardır. Sesin fonetik özelliklerini ventrikülden baĢlayıp, subglottik
bölgeden dudaklara kadar uzanan rezonans bölgesi sağlar. Rezonans bölgesi larenks,
hipofarenks, orofarenks, nazofarenks, burun, paranazal bölge, dil, diĢ, damak ve dudakları
içerir (BaĢerer, ErtaĢ 2005, s.23).
Sesin insan hayatındaki önemi, uzun yıllardan beri herkes tarafından bilinmektedir. Konu
ile ilgilenen kiĢiler sesi insan ruhunun ifadesi olarak tanımlamaktadırlar. Ses bir insana
özgü kiĢiliğin, eğitiminin, kültür yapısının ve duygusal halinin doğrudan
bir
yansımasıdır. Kelimeler ile ifade edilemeyecek olan anlamlar sesin taĢıdığı anlamlar ile
hissettirilebilinir (Suner,2004,s.7). Ses hastalıkları günümüzde milyonlarca kiĢinin günlük
yaĢantısını etkileyen önemli bir problemdir. Bu nedenle insanları gerek iletiĢim gerekse
ruhsal yönden sıkıntılı durumlara sokmaktadır ki bu problemin çözümü için tüm dünyada
kulak burun boğaz hekimleri, konuĢma patologları, ses eğitmenleri, nörolog, psikolog ve
dahiliye uzmanlarının bir arada çalıĢabilecekleri merkezler kurulmaktadır (Tınaz, 2009,
s.1).
Ses duygusal durumun ve genel sağlığın çok duyarlı bir belirtecidir. Ses bozukluğu olan
ses profesyonelinin değerlendirilmesi sırasında, bütün beden ve psikolojik durum birlikte
değerlendirilmelidir. Vücudun kendisi vokal bir enstrumandır, larenks de bu enstrumanın
en önemli parçasıdır. Ses profesyonelinin vücudundaki hemen hemen herhangi bir
yerindeki iĢlev azalması ses değiĢikliğine yol açabilmektedir ( Öğüt, ?).
Bununla beraber bazı yaĢam tarzı Ģekilleri ve alıĢkanlıklar da çeĢitli disfonilere sebebiyet
verebilmektedir. Bunlardan bazıları ; sigara, alkol kullanımı, aĢırı kafeinli, yağlı, asitli
gıda alımı olarak sınırlanabilir (BaĢerer, ErtaĢ 2005, s.22).
GeçmiĢten günümüze yapılan araĢtırmalar çerçevesinde sigaranın insanın genel sağlığı
üzerindeki olumsuz etkileri tartıĢılmaz ve Ģüphe götürmez bir gerçektir dolayısıyla
solunum mekanizması ve ses telleri üzerin de olumsuz etkileri göz ardı edilemez. Bu
durum
mesleği gereği seslerini profesyonel olarak çok kullanan kiĢiler için
düĢünüldüğünde ses oluĢumunu sağlayan mekanizmaların sağlıklı olabilme- kalabilme
gerekliliği, konunun önemini kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

1

Bu çalıĢma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü‘nde ġubat 2008‘de
tamamlanan ― Programlı Bir Ses Eğitimine Bağlı Olarak Solunum Mekanizmasının Sesin
Algısal, Görsel, Akustik ve Aerodinamik Özellikleri Üzerine Etkileri‖ baĢlıklı Doktora
tezinin bir bölümünden hareketle gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Sigaranın neden olduğu genel sağlık problemleri Dünya sağlık örgütü istatistiklerine
göre dünya ülkelerinin bir çoğunda en çok rastlanan ve kanserlerden en çok ölüme yol
açan nedenler arasında ilk sırayı akciğer kanseri almaktadır. Son 40 yıl içerisinde bu oran
yüzde 250 oranında artıĢ gösteren akciğer kanserine sadece ABD‘de her yıl 160 bin kiĢi
yakalanmaktadır. Türkiye‘de ise her yıl 30-40 bin kiĢi de akciğer kanseri görülmektedir.
Akciğer kanserlerinin yüzde 85‘i nin nedeni sigaradır. Kronik bronĢitin yüzde 75‘i, kalp
hastalıklarının yüzde 25‘inin nedeni sigaradır. Ağız kanseri vakalarının tamamına sigara
yol açmaktadır. (Tıbbi Onkoloji Derneği).
Sigaranın boğaz, gırtlak ve akciğer dokuları üzerindeki olumsuz etkileri herkesçe
bilinmektedir. Ġlk etap da bu dokular üzerinde ĢiĢme ve iltihap geliĢimi oluĢur. Sigaraya
devam edildikçe de bu olumsuz değiĢiklikler kanser oluĢumuna kadar devam edebilir.
Sigara içimi ses kısıklığının bir diğer nedenidir. Özellikle sigara içen kiĢilerde ses
kısıklığı gırtlak ve boğaz kanserinin ilk belirtisi olabilir. Bu yüzden düzelmeyen ses
kısıklığı olan ve sigara içen kiĢilerin bir KBB hastalıkları uzmanına muayene olmaları
gerekir. (Milliyet Sağlık, 2009)
Sigara içenlerde Reinke ödemi, hiperkeratoz, lökoplazi Ģeklinde displazi ve infiltratif
larenks tümörlerine sıklıkla rastlanır, (BaĢerer, ErtaĢ 2005, s.22) ayrıca sigara kullanımı
ses teli ödemine ve 50 yaĢ üzeri kadınlarda ses kısıklığı ve kalınlaĢmasına sebep
olmaktadır. (Tınaz, 2009, s.2).
Sigara, larenks mukozasında, sekresyonun vizkozitesinin artması ve mukozal kuruluktan
polipoid dejenerasyona lökoplazi, displazi ve infitratif yassı epitel hücreli karsinoma
kadar geniĢ spektrumda değiĢikliğe yol açmaktadır; alkolün, sigara mukoza kurutucu
etkisi mevcuttur, ayrıca sigaranın kansorojen etkisi için kofaktör olarak rol oynamaktadır,
kafeini yoğun içecekler, fazla yağlı gıdalar, baharatlı ve asitli gıdalar, alkol ve sigara
kullanımı, yemek yedikten sonra hemen sonra yatma alıĢkanlığı gastroözofageal
reflü(GRF), larengofarengeal reflü(LFR) oluĢumuna yol açarak patolojiye ve disfoniye
neden olurlar. Ayrıca yüksek rakım ve mevsimlerin etkisi (sıcak kuru hava, aĢırı soğuk)
mukozayı kurutarak disfoniye yol açmaktadır (BaĢerer, ErtaĢ 2005, s.26).
Ses problemi bulunan bir hastanın tedavisinde kiĢinin sesine olan gereksinimi çok
önemlidir. Ses hastalıkları belki hayatını beden gücü ile kazanan bir kiĢinin mesleki
yaĢantısını etkilemeyebilir ama sahne sanatçısı, spiker, avukat, öğretmen gibi kiĢilerin
mesleki yaĢantılarını üst düzeyde etkiler (Tınaz, 2009, s.1). Bu durumlar göz önünde
bulundurulduğunda sesini mesleği gereği profesyonel olarak kullanan bireylerin günlük
ve mesleki yaĢantısının ne kadar verimli ve tatmin edici olacağı ortadadır.
Bu ses profesyoneli bir müzik öğretmeni olarak düĢünüldüğünde kiĢi mesleği gereği
aktif olarak doğal enstrumanı olan sesini kullanmaktadır. Sesi iyi olan ve sesini iyi
kullanabilen bir müzik öğretmeni mesleğinde daha bilinçli ve baĢarılı adımlarla yol
alacaktır. Sesini kaybeden bir müzik öğretmenin ise iĢini de kaybetme riskinin yüksek
olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden; müzik öğretmeni kendi sesini, öğreteceği Ģarkılarda
etkin bir araç olarak kullanabilmeli, öğrencilerin sesini geliĢtirebilmek için hem iyi bir
örnek olmalı, hem de uygulatıcı olarak donanımlı olmalıdır (Yükrük, 2002:2).
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Bu çalıĢmanın amacı meslekleri gereği seslerini profesyonel olarak kullanacak olan
müzik öğretmeni adaylarında sigara kullanımının sesin akustik ve aerodinamik özellikleri
üzerindeki etkilerini tespit etmek, olası problemleri önceden belirlemek ve bu doğrultuda
önerilerde bulunmaktır.
MATERYAL VE METOD
Bu araĢtırma, ―deneysel araĢtırma‖ niteliğindedir ve araĢtırmanın yürütülmesinde ―tek
grup ön test- son test deneysel araĢtırma modeli‖ kullanılmıĢtır.
AraĢtırmanın temellendirilmesi için öncelikle belgesel tarama yapılarak konu ile ilgili
kaynaklar saptanıp, Türkiye‘de bulunan kütüphaneler, bilgisayar taraması ile yurt içi-dıĢı
yayınları aracılığı ile toplanmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencileri,
örneklemini ise 2005- 2006 ders yılında eğitim-öğretime baĢlayan 1.sınıf öğrencilerinden
toplam 36 kiĢi oluĢturmuĢtur. Örneklem grubu öğrencilerine araĢtırma öncesi sigara
kullanıp kullanmadıklarını belirlemek amacıyla mini bir anket uygulanmıĢ, bu anket
sonucunda 7 kiĢinin sigara kullandığı, 29 kiĢinin ise kullanmadığı tespit edilmiĢtir.
AraĢtırma bir eğitim-öğretim yılı süresince yapılmıĢ, örneklem grubundaki bütün
bireylere seslerinin akustik ve aerodinamik özelliklerinin durumlarını ortaya koyan
analizler dönem baĢında ve sonunda olmak üzere iki defa uygulanmıĢ ve elde edilen
veriler karĢılaĢtırılmıĢtır.
Örneklem grubu öğrencilerinin ses özelliklerinin analizi için Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi KBB Bölümü Ses Laboratuarında :
Sesin akustik özellikleri analizinden,
Aerodinamik olarak sesin maksimum fonasyon sürelerinin s/z oranlarına bakılmasından
ve Solunum fonksiyon testlerinden yararlanılmıĢtır.
Sesin akustik özelliklerinin analizinde; KAY Elemetrics MDVP (Multi Dimensionel
Voice Program) programı kullanılmıĢtır.
Solunum Fonksiyon Testleri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Bölümü laboratuarında DVMAX 229 SFT cihazı kullanılarak yapılmıĢtır.
Örneklemi oluĢturan bireylerin sigara içip içmedikleri göz önünde bulundurulmuĢtur.
AraĢtırmanın genel amacı ve problemi doğrultusunda toplanan veriler bilgisayara
aktarılarak istatistiksel çözümler için frekans(f) ve yüzde (%) dağılımı, Wilcoxen iĢaret
testi, Fisher‘s Exact testi ve Mann-Whitney u testlerinden yararlanılmıĢtır. Ġstatisitiksel
anlamlılık için 0,05 anlamlılık düzeyi kullanılmıĢtır.
Not: Sesin akustik ve aerodinamik özelliklerinin parametreleri tabloda kaplayacağı yer
düĢünülerek kısaltılmıĢ ve 2005-2006 eğitim-öğretim yılının baĢında yapılan ölçüm için
―Pre‖ ile sonunda yapılan ölçüm için ise ―Post‖ ibareleri kullanılmıĢtır.
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BULGULAR VE YORUM
Tablo 1. Sigara Kullanan ve Kullanmayan Öğrencilerin Seslerinin 2005-2006 Eğitim-öğretim yılı baĢında (Pre) ve Sonundaki (Post) Akustik Özelliğinin
KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerin seslerinin Pre ve Post akustik özelliğinin karĢılaĢtırılmasına iliĢkin bulgulara tablo 1 a‘da istatistiksel verilerine ise tablo 1.b‘de
yer verilmektedir.
Tablo 1a: Sigara Kullanan ve Kullanmayan Öğrencilerin Seslerinin Pre ve Post Akustik Özelliğinin KarĢılaĢtırılması
Sigara
Kullanıyor

Kullanmıyor

Pre-Fo

Post-Fo

Pre-Jitt

Post-Jitt

Pre-Shim

Post-Shim

Pre-Nhr

Post-Nhr

7

7

7

7

7

7

7

7

Mean

167907,49

57221,69829

,52571

155,63414

499,4237

432,75729

,1270

,11329

Median

184288,00

256,61100

,46200

,66100

1,9990

2,62800

,1230

,11700

Std.
Deviation

95194,918

102774,459104

,229501

410,252845

626,51775

767,660033

,01433

,019644

Minimum

250

118,735

,222

,244

,62

1,354

,10

,084

Maximum

256689

256770,000

,854

1086,000

1313,00

1890,000

,15

,141

29

29

29

29

29

29

29

29

Mean

216992,72

175301,42976

88,41066

88,57790

1183,1958

1773,68855

,1161

,12114

Median

242294,00

212240,00000

,50900

,52300

1242,0000

2036,00000

,1120

,11700

Std.
Deviation

58286,476

116385,757130

334,141083

331,735929

1225,32865

1414,19530
2

,01963

,024686

Minimum

118548

156,628

,370

,265

,25

,486

,08

,083

Maximum

320813

302224,000

1505,000

1431,000

5152,00

4493,000

,17

,217

N

N

Valid

Valid
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Tablo 1b: Sigara Kullanan ve Kullanmayan Öğrencilerin Seslerinin Pre ve Post Akustik Özelliğinin KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Ġstatistiksel Verileri
Pre-Fo

Post-Fo

Pre-Jitt

Post -Jitt

Pre-Shim

Post-Shim

Pre-Nhr

Post-Nhr

Mann-Whitney U

71,000

45,000

73,000

88,000

72,000

50,000

61,500

90,500

Wilcoxon W

99,000

73,000

101,000

523,000

100,000

78,000

496,500

118,500

Z

-1,219

-2,258

-1,139

-,540

-1,179

-2,058

-1,599

-,440

p

0,223

0,024

0,255

0,589

,238

0,040

0,110

0,660

Not: (Burada iki grup ararsında değerlerin karĢılaĢtırmasını Mann-Whitney U testi ile yapılmıĢtır. Veriler Normal dağılmıĢ olmadığı için Student t testi yerine tercih edilmiĢtir.
Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmıĢ olup, p<0,05 olması durumunda anlamlı farklılığın olduğu, p>0,05 olması durumunda anlamlı farklılığın olmadığı belirlenmiĢtir.
Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Post Fo değerleri açısından anlamlı farklılık görülmektedir. Sigara kullananlarda değerler daha düĢük görülmektedir.
(p=0,024<0,05 Mann-Whitney u testi)
Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Post Shim değerleri açısından anlamlı farklılık görülmektedir. Sigara kullananlarda değerler daha düĢük
görülmektedir.(p=0,040<0,05 Mann-Whitney u testi)
Pre ve Post-Nhr, Pre-FO, Pre ve Post-Jitt ve Pre-Shim değiĢkenleri açısından sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında anlamlı farklılık görülmemektedir.(p>0,05)
Fo bireylerin konuĢma tonunu belirleyen bir parametredir. David Sorensen, Yoshiyuki Horii S(1982) tarafından yapılan bir deneysel çalıĢmada sigara içenler ile içmeyen
bireylerin Fo‘su karĢılaĢtırılmıĢ ve sigara içenlerin Fo‘sunun sigara içmeyenlere göre daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Sigara kullanımı ses tellerini kalınlaĢtırır, (Tınaz, 2009,
s.2) dolayısı ile Fo değerleri düĢer ve ses de kalınlaĢır. Bu yüzden sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Post-Fo değerleri açısından anlamlı farklılık görülmesi ve sigara
kullananlarda değerler daha düĢük görülmesi, beklenen bir durum olarak görülebilir.
Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Post-Shim değerleri açısından anlamlı farklılık görülmesi ve sigara kullananlarda Post-Shim değerlerinin daha düĢük görülmesi, bu
parametrenin ses Ģiddetindeki değiĢiklik oranını ifade ettiği göz önüne alındığında olumsuz olarak değerlendirilmektedir.
Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Pre ve Post-Nhr, Pre-FO, Pre ve Post-Jitt ve Pre- Shim değiĢkenleri açısından anlamlı farklılık görülmemesi sonucu, Pre-FO, Pre
ve Post-Jitt ve Pre-Shim değiĢkenlerinin ise sigara kullanımından henüz etkilenmediği, yönünde düĢünülebilir.
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Tablo 2. Sigara Kullanan ve Kullanmayan Öğrencilerin Seslerinin Pre ve Post Aerodinamik Özelliğinin KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerin seslerinin Pre ve Post aerodinamik özelliğinin karĢılaĢtırılmasına iliĢkin bulgulara tablo 2a‘da istatistiksel verilerine ise
tablo 2b‘de yer verilmektedir.
Tablo 2a: Sigara Kullanan ve Kullanmayan Öğrencilerin Seslerinin Pre ve Post Aerodinamik Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması
Pre-FVC

PostFVC

Pre FEV1

PostFEV1

Pre TLC

PostTLC

Pre -VC

Post -VC

Pre -IC

Post- IC

Pre ERV

Post ERV

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Mean

4,2629

4,2643

3,7986

3,8929

6,5214

6,1386

4,2800

4,4100

2,6300

2,6714

1,5900

1,6757

Median

3,9300

3,9900

3,5600

3,7200

6,3100

5,4800

3,9300

3,9900

2,5500

2,4600

1,4800

1,5600

Std. Deviation

,66495

,88257

,62969

,63258

1,14460

1,07315

,64877

,66791

,35233

,41499

,48232

,40951

Minimum

3,64

2,83

3,24

3,19

4,89

5,16

3,70

3,83

2,27

2,38

1,15

1,24

Maximum

5,48

5,50

4,95

4,93

8,31

7,93

5,48

5,50

3,16

3,47

2,40

2,41

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

Mean

3,8838

3,9388

3,4759

3,4590

5,6300

5,3597

3,9059

3,9603

2,1272

2,2434

1,4166

1,4924

Median

3,8100

3,7500

3,4300

3,3900

5,4500

5,3500

3,8100

3,7700

2,0000

2,1300

1,4200

1,4000

Std. Deviation

,73719

,70785

,64922

,59566

1,08137

,87634

,74091

,70057

,59964

,48787

,47842

,42106

Minimum

2,79

2,80

2,37

2,50

4,03

3,67

2,79

2,80

,70

1,31

,23

,33

Maximum

5,55

5,26

4,94

4,67

8,52

7,27

5,55

5,26

3,64

3,45

2,32

2,32

sigara
Kullanıyor

Kullanmıyor

N

N

Valid

Valid
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Tablo 2a‟nın Devamı
PreRV

PostRV

Pre RV/TLC

Post RV/TLC

Pre FRC

Post FRC

Pre -PI
max kPa

Post -PI
max kpa

Pre -PE
max kPa

Post -PE
max kpa

Pre MFT

PostMFT

PreS/Z

PostS/Z

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Mean

2,2429

1,7329

33,8571

27,7143

3,8914

3,4686

77,1429

82,2857

111,0000

120,7143

17,1729

15,996

1,2429

1,174

Median

2,3000

1,5000

34,0000

27,0000

3,8000

3,0900

82,0000

91,0000

110,0000

121,0000

16,5400

16,160

1,2900

1,120

Std.
Deviation

,59194

,65518

5,14550

6,21059

1,06662

1,01047

32,59053

29,56188

34,68910

35,73847

6,66846

4,9809

,36859

,1830

Minimum

1,20

1,29

24,00

20,00

2,34

2,56

36,00

36,00

68,00

66,00

8,53

10,5

,73

1,0

Maximum

2,92

3,15

39,00

40,00

5,30

5,56

125,00

127,00

169,00

168,00

25,56

24,5

1,65

1,5

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

Mean

1,7155

1,4010

29,9655

26,1379

3,4934

3,1155

85,2414

80,4138

110,0000

106,6552

14,2341

16,381

1,1159

37,580

Median

1,6400

1,3900

30,0000

27,0000

3,5000

3,0000

79,0000

74,0000

103,0000

95,0000

12,7500

13,810

1,0300

1,040

Std.
Deviation

,66765

,34469

9,03360

4,62697

,75241

,56713

34,59836

29,50728

29,65637

36,83969

4,74753

7,6465

,40912

196,2551

Minimum

,14

,84

4,00

17,00

2,14

2,05

45,00

21,00

62,00

45,00

7,62

,9

,64

,7

Maximum

3,49

2,41

44,00

35,00

5,95

4,50

199,00

168,00

166,00

180,00

24,68

44,3

2,70

1058,0

Sigara
Kullanıyor

Kullanmıyor

N

N

Valid

Valid
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Tablo 2b: Sigara Kullanan ve Kullanmayan Öğrencilerin Seslerinin Pre ve Post Aerodinamik Özelliklerinin KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin
Ġstatistiksel Veriler
Pre FEV1

Pre -FVC

Post-FVC

71,000

74,000

71,500

506,000

509,000

Z

-1,219

p

0,223

Mann-Whitney U
Wilcoxon W

PostFEV1

Pre -TLC

Post-TLC

Pre -VC

Post -VC

Pre- IC

Post- IC

Pre- ERV

Post-ERV

59,500

54,500

58,000

68,500

60,000

44,000

52,500

87,000

79,000

506,500

494,500

489,500

493,000

503,500

495,000

479,000

487,500

522,000

514,000

-1,099

-1,199

-1,679

-1,879

-1,739

-1,319

-1,659

-2,299

-1,959

-,580

-,900

0,272

0,230

0,093

0,060

0,082

0,187

0,097

0,022

0,049

0,562

0,368

Tablo 2b‟nin Devamı
Pre RV/TLC

Post RV/TLC

73,000

72,000

96,500

78,000

487,500

508,000

507,000

531,500

Z

-1,959

-1,140

-1,182

p

0,051

0,254

0,237

MannWhitney U
Wilcoxon W

PreRV

Post RV

52,500

Pre FRC

Post FRC

Pre -PI
max kPa

Post -PI
max kpa

Pre-PE
max kPa

Post -PE
max kpa

Pre MFT

Post MFT

85,500

88,000

90,500

99,000

71,500

76,000

513,000

520,500

116,000

525,500

534,000

506,500

-,201

-,939

-,640

-,540

-,440

-,100

0,841

0,347

0,522

0,589

0,660

0,920

Pre -S/Z

Post-S/Z

100,000

78,500

77,500

511,000

128,000

513,500

512,500

-1,200

-1,019

-,060

-,920

-,960

0,230

0,308

0,952

0,358

0,337

Not: Burada iki grup arasında değerlerin karĢılaĢtırmasını Mann-Whitney U testi ile yapılmıĢtır. Veriler Normal dağılmıĢ olmadığı için Student t testi yerine tercih edilmiĢtir.
Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmıĢ olup, p<0,05 olması durumunda anlamlı farklılığın olduğu, p>0,05 olması durumunda anlamlı farklılığın olmadığı belirtilmiĢtir.

702

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Pre ve Post-FVC, FEV1 ve TLC değerleri açısından anlamlı
farklılık görülmemektedir.(p>0,05 Mann-Whitney u testi)
Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Pre-IC ve Post-IC değerleri açısından anlamlı farklılık
görülmektedir. Sigara kullananlarda değerler daha yüksek görülmektedir.(p<0,05, Mann-Whitney u testi)
Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Pre ve Post-VC ve ERV değiĢkenleri açısından sigara
kullananlar ile kullanmayanlar arasında anlamlı farklılık görülmemektedir.(p>0,05)
Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Pre ve Post-RV, RV/TLC ve FRC değerleri açısından
anlamlı farklılık görülmemektedir.(p>0,05 Mann-Whitney u testi)
Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Pre ve Post-PI max kpa, PE max kpa, MFT ve Pre ve Post-S/Z
değerleri açısından anlamlı farklılık görülmemektedir.(p>0,05 Mann-Whitney u testi)
Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Pre ve Post-FVC, FEV1 ve TLC değerleri açısından anlamlı
farklılık görülmemesi deney grubundaki bireylerin yaĢ ortalamaları ( 18-21) göz önünde bulundurulduğunda
henüz genç olmalarından ve sigara kullanma sürelerinin, akciğer volümlerinde olumsuz bir durum
oluĢturacak sürece ulaĢmadığından, bu volümlerin değerleri açısından anlamlı bir farklılığın görülmediği
düĢünülebilir.
Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasındaki kıyaslama sonucunda Pre-IC ve Post-IC değerleri sigara
kullananlarda daha yüksek görülmektedir. Bu değerler klinik olarak anlamlı bulunmamıĢtır. Bu durum
manevra insan faktörü vb durumlarla iliĢkili olduğu için sonucun tesadüfi olarak bulunduğu
düĢünülmektedir.
Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Pre ve Post-VC ve ERV değiĢkenleri açısından sigara
kullananlar ile kullanmayanlar arasında anlamlı farklılık görülmemesi, deney grubundaki bireylerin henüz
genç olmalarından ve sigara kullanma sürelerinin, akciğer volümlerinde olumsuz bir durum oluĢturacak
sürece ulaĢmadığından, bu volümlerin değerleri açısından anlamlı bir farklılığın görülmediği düĢünülebilir.
Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Pre ve Post-RV, RV/TLC ve FRC değerleri açısından
anlamlı farklılık görülmemesi yine yukarıda bahsi geçen akciğer volümlerinde olduğu gibi bu volümlerde de
yine deney grubundaki bireylerin genç olmalarından ve sigara kullanma sürelerinin akciğer volümlerinde
olumsuz bir durum oluĢturacak sürece ulaĢmadığından, bu volümlerin değerleri açısından anlamlı bir
farklılığın görülmediği düĢünülebilir.
PI max kpa ve PE max kpa parametreleri kas gücünün ölçümüne iliĢkin parametrelerdir. MFT ise maksimum
ölçüde ses üretmeye iliĢkin, yine kasların kontrollü kullanımı ile oluĢan bir parametredir. Dolayısı ile Pre ve
Post-PI max kpa, PE max kpa ve MFT, sigara kullanımının doğrudan etkilediği parametreler değildirler. Bu
yüzden sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Pre ve Post-PI max kpa, PE max kpa ve MFT
değerleri açısından anlamlı farklılık görülmemesi beklenen bir durum olarak değerlendirilebilir.
Pre ve Post-S/Z açısından anlamlı bir farklılığın görülmemesi, bu parametrelerin karın kasları gücünün süreci
ile oluĢtuğu düĢünülüp, sigara kullanımı ile bağlantılı görülmediği biçiminde değerlendirilebilir.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrası seslerinin akustik özelliklerinin
karĢılaĢtırılması ile;
1. Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Post Fo değerleri açısından anlamlı farklılık görüldüğü,
sigara kullananlarda bu değerlerin daha düĢük olduğu,
2. Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Post Shim değerleri açısından anlamlı farklılık görüldüğü,
sigara kullananlarda değerlerin daha düĢük olduğu,
3. Pre ve Post-Nhr, Pre-FO, Pre ve Post-Jitt ve Pre-Shim değiĢkenleri açısından sigara kullananlar ile
kullanmayanlar arasında anlamlı farklılık görülmediği,
Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrası seslerinin aerodinamik
özelliklerinin karĢılaĢtırılması ile;
4. Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Pre ve Post-FVC, FEV1 ve TLC değerleri açısından
anlamlı farklılık görülmediği,
5. Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Pre-IC ve Post-IC değerleri açısından anlamlı farklılık
görüldüğü, sigara kullananlarda değerlerin daha yüksek olduğu,
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6. Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Pre ve Post-VC ve ERV değiĢkenleri açısından sigara
kullananlar ile kullanmayanlar arasında anlamlı farklılık görülmediği,
7. Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Pre ve Post-RV, RV/TLC ve FRC değerleri açısından
anlamlı farklılık olmadığı,
8. Sigara kullananlar ile kullanmayanlar arasında Pre ve Post-PI max kpa, PE max kpa, MFT ve Pre ve PostS/Z değerleri açısından anlamlı farklılık görülmediği sonuçları elde edilmiĢtir.
Sigara kullanımının ses, solunum yolları, ciğerler ve bütün vücut üzerindeki olumsuz etkileri tartıĢılmaz bir
biçimde ortadadır. Bu açıdan ses eğitimi veren öğretim elemanlarına da önemli görevler düĢmektedir.
Öğretim elemanları tarafından sigara içen bireyler tespit edilmeli,
Geleceğin sağlıklı ve bilinçli müzik öğretmenlerinin yetiĢtirilmesi ve onlarında gelecek kuĢakları sağlıklı
yetiĢtirmeleri açısından sigara kullanımının zararları, ses ve vücut üzerindeki olumsuz etkileri konunun
uzmanları ile iĢbirliği yapılarak ikna edici bir biçimde anlatılmalı,
Öğrencilere yönelik belirli aralıklar ile bu konuda yine konunun uzmanları tarafından konferanslar
düzenlenmeli ve sigarayı bırakmaları konusundan bilinçlendirilmelidir
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ĠLKÖĞRETĠM OKULLARINDA MÜZĠK DERS PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNE
DAYALI OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ (KARS ĠLĠ ÖRNEĞĠ)
Nurten KIRMIZIBAYRAK, Kafkas Üniversitesi
GĠRĠġ
GeliĢen ve değiĢen dünyaya uyum sağlayabilmek için, daha çağdaĢ ve tutarlı bir müzik öğretim programı
sunmamız gerekmektedir. Programı olmayan, programa yer vermeyen, programı kapsamayan veya programa
dayanmayan bir eğitim süreci yeterince düzenli ve tutarlı kılınamaz, gereğince etkili ve verimli olamaz,
beklenen baĢarılı ve yararlı sonucu veremez. . ĠĢte bu nedenledir ki program, örgün eğitimin en vazgeçilmez
öğelerinden birini oluĢturur. Eğitimde program diğer tüm öğeleri bir araya getiren, birbirleriyle buluĢturan,
etkileĢtiren, uzlaĢtıran, birleĢtiren, bütünleĢtiren ve dizgesel bir yapıya kavuĢturan, kendine özgü bir ortak öğe
ve ana eleman olarak görülür. Bu görüĢ eğitimde programın ne denli önemli bir yere ve vazgeçilmez bir
iĢleve sahip olduğunu iĢaret eder (Uçan, 1993).
Müzik programı öğrenciye kazandırılacak hedef, davranıĢlar, ölçme ve değerlendirmeyi içine alan bir yapıya
kavuĢturulmalıdır. Bu öğelerin dengesizliği, eksikliği durumun da müzik öğretim programları ne kadar iyi
hazırlanmıĢ olursa olsun baĢarılı bir program sergilenemez. Ülkemizde de 1968, 1984 ve 1994 yılı müzik
dersi öğretim programı içerik ve yaklaĢımları göz önünde bulundurularak hazırlanmıĢ ve gerçekleĢtirilmiĢtir.
Yeni müzik öğretim programı ise 2005-2006 öğretim yılında yürürlüğe giren Müzik Eğitimi ve öğretimi dersi
programları yapılandırmacı bakıĢ açısıyla hazırlanmıĢtır.
Müzik dersi; öğrencilerin ve toplumun müzik ihtiyacını karĢılamayı, öğrencilerin yeteneklerini ortaya
çıkarmada, daha zevkli ve verimli öğrenmelerini sağlar. Ayrıca yetenekleri doğrultusunda gelecekteki meslek
seçimine, daha bilinçli müzik dinlemesine ve müzik yapmasına yardımcı olur. Öğrencilerin sosyal yanlarını
daha çok geliĢtirecek toplum içinde paylaĢımcı, sorumluluk sahibi, yaratıcı gibi öğelerin geliĢmesine
yardımcı olur. Bunların gerçekleĢebilmesi de iyi bir programa bağlıdır. Ülkelerin eğitim sistemlerinin
temelini eğitim programları oluĢturur. Çünkü, nasıl bir insan yetiĢtirileceği sorusunun yanıtı eğitim
programlarında ifadesini bulur (Yüksel, 2003).
Bu araĢtırma, Kars ilindeki ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin Müzik dersi öğretim
programına iliĢkin görüĢlerinin alınarak ve bu görüĢler doğrultusunda öneriler sunularak bu alanda yapılan
çalıĢmalara ve eğitime katkıda bulunmayı amaçlamıĢtır. Bu araĢtırma yapılırken Milli Eğitim Bakanlığının
yayınladığı çeĢitli kitaplar ve yeni programı tanıtan dergilerden yararlanılmıĢtır.
YÖNTEM
AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi
AraĢtırmanın evrenini Kars ili genelindeki resmi ve özel olmak üzere toplam 84 ilköğretim okulu
oluĢturmaktadır. AraĢtırma örneklemini ise Kars ilinde müzik öğretmeni bulunan toplam 22 ilköğretim
okulunda görev yapmakta olan müzik öğretmenleri ile müzik dersine giren diğer öğretmenler olmak üzere
toplam 84 öğretmen oluĢturmuĢtur. Ancak bu çalıĢmanın yapıldığı tarihte, sağlık sorunları nedenleriyle
görüĢü alınabilen öğretmen sayısı 77 olmuĢtur.
AraĢtırma Modeli
Bu araĢtırma genel tarama modelindedir. AraĢtırmada genel tarama modeli kullanılarak 1-8 arası sınıf ve
branĢ öğretmenlerinin Müzik ders programlarına iliĢkin kazanım, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme
boyutları hakkındaki görüĢleri alınmıĢtır. Tarama modeli, geçmiĢte ya da halen var olan bir durumu var
olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araĢtırma yaklaĢımlarıdır. AraĢtırmaya konu olan olay, birey ya da
nesne, kendi koĢulları içinde ve olduğu gibi tanımlamaya çalıĢılır (Karasar, 2004).
Veri Toplama Aracı
AraĢtırmada veri toplama aracı olarak, Kayalar‘ın (Kayalar, 2007)―Ġlköğretim 1., 2. ve 3.Sınıf Hayat Bilgisi
Ders Programının Öğretmen GörüĢlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Kars il Örneği)‖ çalıĢması
kendisinden izin alınıp kullanılarak, araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen, ankete katılan öğretmenlerin kiĢisel
özelliklerini belirlemeyi amaçlayan 5 soru ve araĢtırmanın alt problemlerine yönelik 43 soru olmak üzere
toplam 48 sorudan oluĢan 5‘li likert tipinde bir anket uygulanmıĢtır. AraĢtırma anketinde kazanımlar
bölümünde 10 soru, içerik bölümünde 11 soru, eğitim durumu bölümünde 12 soru, değerlendirme bölümünde
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10 soru bulunmaktadır. Birinci bölümde yer alan 5 soru araĢtırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, mesleki
kıdem, mezun olduğu okul, görev yaptığı branĢ ve okuttuğu sınıfı belirlemeye yöneliktir. Ġkinci bölümde
bulunan 43 soru araĢtırmanın alt problemlerine göre 4 gruptan oluĢmuĢtur.
Veri Toplama Araçlarının Uygulanması
Veri toplama aracı uygulanmadan önce, çalıĢmalar Kars ili Milli Eğitim Müdürlüğüne sunulmuĢ ve araĢtırma
için geliĢtirilen ankete uygulanması için gerekli resmi izin alınmıĢtır. Daha sonra AraĢtırma Anketi,
araĢtırmanın örneklemini oluĢturan Kars ili düzeyindeki ilköğretim okullarında görev yapan toplam 77
öğretmene uygulanmıĢtır.
Verilerin Çözümlenmesi ve Değerlendirilmesi
Öğretmenlerin kiĢisel bilgileri frekans (f) ve yüzde (%) olarak hesaplanmıĢ ve tablolar (3-7) halinde
sunulmuĢtur. Ayrıca öğretmenlerin araĢtırmanın alt problemlerine göre oluĢturulan 4 alt grupta yer alan
sorulara verdikleri cevaplar ―Kesinlikle Katılıyorum‖, ―Katılıyorum‖, ―Kararsızım‖, ―Katılmıyorum‖ ve
―Kesinlikle Katılmıyorum‖ seçeneklerine göre frekans (f) ve yüzde (%) ve tablolar (8-11) halinde ifade
edilmiĢtir.
AraĢtırmada 5‘li likert tipinde bir ölçek kullanılmıĢtır. Bu ölçekteki her bir maddeye verilen 1.00 ile 5.00
arasında değiĢmektedir. ―Kesinlikle Katılıyorum‖ cevabı:5.00, ―Katılıyorum‖ cevabı:4.00, ―Kararsızım‖
cevabı:3.00, ―Katılmıyorum‖ cevabı:2.00 ve ―Kesinlikle Katılmıyorum‖ cevabı:1.00 Ģeklinde puanlanmıĢtır.
BULGULAR
AraĢtırmanını bu bölümünde, ilköğretim 1., 2. ve 3.sınıf öğretmenleri ile branĢ (müzik) öğretmenlerine
uygulanan program değerlendirme anketinden elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir.
Sırasıyla:
1. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin genel ve mesleki özelliklerine iliĢkin veriler sunulmuĢ,
2. Uygulanan program değerlendirme anketinin kazanımlar ile ilgili sorularının yüzde ve frekans tablolarına
yer verilmiĢ,
3. Anketin içerik ile ilgili sorularının yüzde ve frekans tablolarına yer verilmiĢ,
4. Uygulanan anketteki eğitim durumuyla ilgili tablo ve bulgular sunulmuĢ,
5. Anketteki program değerlendirmeye yönelik tablo ve bulgulara yer verilmiĢtir.
Ġlköğretim Müzik Eğitim Programlarındaki Kazanımlara Ait Bulgular
Ankete katılan öğretmenlerin Ġlköğretim müzik eğitim programlarındaki kazanımlara ait bulgular tablo 8‘de
verilmiĢtir.
Kazanımlar tablosundaki ―Program kazanımları öğrencilerde görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve
değerler dikkate alınarak hazırlanmıĢtır‖ sorusuna ankete katılan öğretmenlerin yüzde 9.1‘u kesinlikle
katılıyorum, yüzde 46.8‘si katılıyorum, yüzde 16.9‘u kararsızım, yüzde 22.1‘i katılmıyorum, yüzde 5.2‘si
kesinlikle katılmıyorum Ģeklinde cevap vermiĢtir.
―Program kazanımları Türk toplumsal-kültürel yaĢamına iliĢkin ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak
hazırlanmıĢtır‖ sorusuna ankete katılan öğretmenlerin yüzde 6.5‘i kesinlikle katılıyorum, yüzde 44.2‘si
katılıyorum, yüzde 18.2‘si kararsızım, yüzde 29.9‘u katılmıyorum, yüzde 1.3‘ü kesinlikle katılmıyorum
cevaplarını vermiĢlerdir.
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Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Program kazanımları iletiĢim kurma, problem çözme, araĢtırma, bilgi teknolojilerini kullanma,
giriĢimcilik becerilerini geliĢtirmektedir.
Program kazanımları müziksel algılama ve bilgilenme; kiĢisel ve sosyal değerlere önem verme
becerilerini geliĢtirir niteliktedir.
Program kazanımları müzik okur–yazarlığı kazanabilme, estetik duyarlılığa sahip olma
becerisini kazandırır.
Program kazanımlarına uygun olarak, ―Oyun, Dans, Devinim‖ ekseninde ilgili yöntemlerden
yararlanılmıĢtır.
Program kazanımlarında öğrencilere bilgilerini sınayabilecekleri çeĢitli öğrenme yaĢantıları da
sunulmuĢtur.
Program, öğrencilerin mevcut bilgilerini kullanarak müzik yapma, dinleme araç ve gereçlerini
kurallara uygun kullanabilmelerini sağlamaktadır.

%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f

Kararsızım

Program kazanımları öğrencilerde görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerler dikkate
alınarak hazırlanmıĢtır.
Program kazanımları Türk toplumsal–kültürel yaĢamına iliĢkin ihtiyaç ve beklentileri dikkate
alınarak hazırlanmıĢtır.
Program kazanımları öğrencilerin Türkçe‘yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini
geliĢtirmektedir.
Program kazanımları öğrencilerin eleĢtirel ve yaratıcı düĢünme becerilerini geliĢtirmektedir.

Katılıyorum

Kazanımlar

Kesinlikle
Katılıyorum

Tablo 8. Öğretmenlerin program kazanımlarına iliĢkin görüĢlerinin dağılımı

9.1
7
6.5
5
3.9
3
6.5
5
6.5
5
1.3
1
3.9
3
10.4
8
3.9
3
3.9
3

46.8
36
44.2
34
59.7
46
42.9
33
36.4
28
51.9
40
42.9
33
48.1
37
36.4
28
28.6
22

16.9
13
18.2
14
13.0
10
13
10
22.1
17
19.5
15
24.7
19
18.2
14
26.0
20
28.6
22

22.1
17
29.9
23
23.4
18
35.1
27
33.8
26
24.7
19
20.8
16
20.8
16
29.9
23
32.5
25

5.2
4
1.3
1
2.6
2
1.3
1
2.6
2
6.5
5
2.6
2
3.9
3
6.5
5

―Program kazanımları öğrencilerin Türkçe‘yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliĢtirmektedir.‖
Sorusuna yüzde 3.9‘u kesinlikle katılıyorum, yüzde 59.7‘si katılıyorum, yüzde 13‘ü kararsızım, yüzde 23.4‘ü
katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum, cevabı verilmemiĢtir.
―Program kazanımları öğrencilerin eleĢtirel ve yaratıcı düĢünme becerilerini geliĢtirmektedir‖ sorusuna yüzde
6.5‘i kesinlikle katılıyorum, yüzde 42.9‘u katılıyorum, yüzde 13.0‘ı kararsızım, yüzde 35.1‘i katılmıyorum,
yüzde 2.6‘sı kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermektedir. Elde edilen bulgulara göre çoğunluğun
katılıyorum cevabı ile programın amacına ulaĢtığı söylenebilir.
―Program kazanımları iletiĢim kurma, problem çözme, araĢtırma, bilgi teknolojilerini kullanma, giriĢimcilik
becerilerini geliĢtirmektedir‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde 6.5‘i kesinlikle katılıyorum, yüzde 36.4‘ü
katılıyorum, yüzde 22.1‘i kararsızım, yüzde 33.8‘i katılmıyorum, yüzde 1.3‘ü kesinlikle katılmıyorum
cevaplarını vermiĢlerdir. Katılıyorum ve katılmıyorum cevaplarının yüzdeleri birbirine yakın görülmektedir.
Kararsızların da yoğun oluĢu bu maddenin programda daha dikkatlice incelenmesinde yarar olunacağını
göstermektedir.
―Program kazanımları müziksel algılama ve bilgilenme; kiĢisel ve sosyal değerlere önem verme becerilerini
geliĢtirir niteliktedir‖ sorusuna katılımcıların yüzde 1.3‘ü kesinlikle katılıyorum, yüzde 51.9‘u katılıyorum,
yüzde 19.5‘i kararsızım, yüzde 24.7‘si katılmıyorum, yüzde 2.6‘sı kesinlikle katılmıyorum Ģeklindedir. Elde
edilen bilgiler doğrultusunda programın; öğrencilerin müziksel algılama ve sosyal değerlere önem verme
becerilerini geliĢtirdiği söylenebilir.
―Program kazanımları müzik okur-yazarlığı kazanabilme, estetik duyarlılığa sahip olma becerisini kazandırır‖
sorusuna öğretmenlerin, yüzde 3.9‘u kesinlikle katılıyorum, yüzde 42.9‘u katılıyorum, yüzde 24.7‘si
kararsızım, yüzde 20.8‘si katılmıyorum, yüzde 6.5‘i kesinlikle katılmıyorum Ģeklinde cevaplar vermiĢlerdir.
Katılıyorum cevabının çok olması programın uygulanabildiğini göstermektedir.
―Program kazanımlarına uygun olarak, ―Oyun, Dans, Devinim‖ ekseninde ilgili yöntemlerden
yararlanılmıĢtır‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde 10.4‘ü kesinlikle katılıyorum, yüzde 48.1‘i katılıyorum,
yüzde 18.2‘si kararsızım, yüzde 20.8‘i katılmıyorum, yüzde 2.6‘sı kesinlikle katılmıyorum Ģeklindendir.
AraĢtırma sonuçlarında programın bu özelliğini yerine getirebildiği söylenebilir.
―Program kazanımlarında öğrencilere bilgilerini sınayabilecekleri çeĢitli öğrenme yaĢantıları da sunulmuĢtur‖
sorusuna katılımcıların yüzde 3.9‘u kesinlikle katılıyorum, yüzde 36.4‘ü katılıyorum, yüzde 26.0‘ı kararsızım,
yüzde 29.9‘u katılmıyorum, yüzde 3.9‘u kesinlikle katılmıyorum Ģeklindedir.
―Program, öğrencilerin mevcut bilgilerini kullanarak müzik yapma, dinleme araç ve gereçlerini kurallarına
uygun kullanabilmelerini sağlamaktır‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde 3.9‘u kesinlikle katılıyorum, yüzde
28.6‘sı katılıyorum, yüzde 28.6‘sı kararsızım, yüzde 32.5‘i katılmıyorum, yüzde 6.5‘i kesinlikle
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katılmıyorum, cevaplarını vermiĢlerdir. AraĢtırma sonuçlarına göre öğrenciler öğrendikleri bilgilerle müzik
yapma ve araç, gereçleri kurallarına uygun kullanamadıkları sonucuna varılıyor.
Ġlköğretim Müzik Öğretim Programlarındaki Ġçeriğe Ait Bulgular
Ankete katılan öğretmenlerin Ġlköğretim müzik öğretim programlarındaki içeriğe ait bulgular tablo 9‘da
sunulmuĢtur.
―Program içeriğinde temalar ve üniteler, konular ve kavramlarla iliĢkilendirilmiĢtir‖ sorusuna öğretmenlerin
yüzde 11.7‘si kesinlikle katılıyorum, yüzde 67.5‘i katılıyorum, yüzde 3.9‘u kararsızım, yüzde 15.6‘sı
katılmıyorum, yüzde 1.3‘ü kesinlikle katılmıyorum cevapları verilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre program
içeriğinin konu ve kavramlarla iliĢkilendirildiği söylenebilir.
―Programın müziksel içeriği bir yandan yerel müzik kültürümüzle, öbür yandan evrensel müzik kültürüne
açılım gösteren bir nitelik taĢımaktadır‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde 1.3‘ü kesinlikle katılıyorum, yüzde
46.8‘i katılıyorum, yüzde 22.1‘i kararsızım, yüze 26.0‘ı katılmıyorum, yüzde 3.9‘u kesinlikle katılmıyorum
cevaplarını vermiĢlerdir. Evrensel müzik kültürüne açılım gösterildiği görülmektedir.
―Programın içeriği tek sesli ve çok sesli, geleneksel ve çağdaĢ, eski ve yeni (modern), hafif ve ciddi,
eğlendirici ve dinlendirici, düĢündürücü ve yüceltici tür ve çeĢitleri gibi çok boyutlu bir müzik anlayıĢı
temeline dayanmaktadır‖ sorusuna katılımcıların yüzde 3.9‘u kesinlikle katılıyorum, yüzde 46.8‘i
katılıyorum, yüzde 16.9‘u kararsızım, yüzde 31.2‘si katılmıyorum, yüzde 1.3‘ü kesinlikle katılmıyorum
Ģeklinde cevaplar vermiĢlerdir. Alınan cevaplara göre yukarıdaki açıklamalarının hepsinin programda mevcut
olduğunu göstermektedir.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılıyorum

%

11.7

67.5

3.9

15.6

1.3

f

9

52

3

12

1

Programın müziksel içeriği bir yandan yerel müzik kültürümüzle, öbür yandan evrensel müzik
kültürüne açılım gösteren bir nitelik taĢımaktadır

%

1.3

46.8

22.1

26.0

3.9

Program içeriği tek sesli ve çok sesli, geleneksel ve çağdaĢ, eski ve yeni (modern), hafif ve
ciddi, eğlendirici ve dinlendirici, düĢündürücü ve yüceltici tür ve çeĢitleri gibi çok boyutlu bir
müzik anlayıĢı temeline dayamaktadır.

f
%

1
3.9

36
46.8

17
16.9

20
31.2

3
1.3

f

3

36

13

24

1

Kazanımların iĢleniĢinde açıklamalar bölümündeki sınırlandırmaya dikkat edilmiĢ ve öğrenci
seviyesine uygun bir iĢleniĢ sırası izlenmiĢtir

%
f

5.2
4

51.9
40

14.3
11

24.7
19

3.9
3

Konularda ifade edilen ve kazandırılması gereken; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ulusal
bilinci geliĢmiĢ, ince sanat zevkine sahip kültürlü bireyler yetiĢtirme anlayıĢı her zaman göz
önünde bulundurulmuĢtur.
Atatürkçü düĢünce kazanımları, yıl içerisinde özel gün ve haftalara iliĢkilendirilerek
iĢlenmektedir.

%

10.4

55.8

13.0

11.7

9.1

f

8

43

10

9

7

%

13.0

62.3

7.8

11.7

5.2

f

10

48

6

9

4

Program içeriği
hazırlanmıĢtır.

%

3.9

37.7

26.0

26.0

6.5

f

3

29

20

20

5

%

-

40.3

29.9

28.6

1.3

f

-

31

23

22

1

%

6.5

53.2

19.5

18.2

2.6

f

5

41

15

14

2

%

2.6

44.2

27.3

24.7

1.3

f

2

34

21

19

1

Ġçerik

Program içeriğinde temalar ve üniteler, konular ve kavramlarla iliĢkilendirilmiĢtir

hazırlanırken

Güzel

Sanatların

diğer

dallarıyla

iliĢkilendirilerek

Programın temel yaklaĢımında yeni müzik öğretim teknolojilerine de yer verilmiĢtir.
Programa ―Yapılandırmacı YaklaĢım‖ ve ―Çoklu Zeka Kuramı‖ kaynaklık etmiĢtir.
Programda genel müzik öğretim yöntemlerinin yanı sıra özel müzik öğretim yöntemlerinden
de yararlanılmıĢtır.

Kararsızım

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılmıyorum

Tablo 9. Öğretmenlerin Program Ġçeriğine ĠliĢkin GörüĢlerinin Dağılımı

―Kazanımların iĢleniĢinde açıklamalar bölümündeki sınırlandırılmaya dikkat edilmiĢ ve öğrenci seviyesine
uygun bir iĢleniĢ sırası izlenmiĢtir‖ öğretmenlerin yüzde 5.2‘si kesinlikle katılıyorum, yüzde 51.9‘u
katılıyorum, yüzde 14.3‘ü kararsızım, yüzde 24.7‘si katılmıyorum, yüzde 3.9‘u kesinlikle katılmıyorum
cevaplarını vermiĢlerdir. Programda ifade edilen öğrenci seviyesinin dikkate alındığı görülmektedir.
Ġlköğretim 1‘den 8‘e kadar hem bilgi hem eser seviyesi arasında bir paralellik olmalıdır.
―Konularda ifade edilen ve kazandırılması gereken; Atatürk Ġlke ve Ġnkılaplarına bağlı, ulusal bilinci geliĢmiĢ,
ince sanat zevkine sahip kültürlü bireyler yetiĢtirme anlayıĢı her zaman göz önünde bulundurulmuĢtur‖
sorusuna katılımcıların yüzde 10.4‘ü kesinlikle katılıyorum, yüzde 55.8‘i katılıyorum, yüzde 13.0‘ı
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kararsızım, yüzde 11.7‘si katılmıyorum, yüzde 9.1‘i kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir.
Katılıyorum cevabının çoğunlukta olması sevindiricidir.
―Atatürkçü düĢünce kazanımları, yıl içerisinde özel gün ve haftalara iliĢkilendirilerek iĢlenmektedir‖
öğretmenlerin yüzde 13.0‘ı kesinlikle katılıyorum, yüzde 62.3‘ü katılıyorum, yüzde 7.8‘i kararsızım, yüzde
11.7‘si katılmıyorum, yüzde 5.2‘si kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Atatürk‘ün düĢünceleri,
ilkeleri, inkılapları gibi öğrenciye verilmek istenilenlerin belirli gün ve haftalarda da (10 Kasım, 19 Mayıs, 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı vb.) iĢlenildiği katılıyorum cevabının çoğunluğuyla görülmektedir.
―Müzik dersi öğretim programı, genel müzik eğitimi içerisinde yer alan ve farklı yöntem ve tekniklerle
bireylerin her yönde dengeli, tutarlı ve sağlıklı olarak yetiĢmelerini sağlamaya yönelik bir anlayıĢ ve içerikle
düzenlenmiĢtir‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde 2.6‘sı kesinlikle katılıyorum, yüzde 42.9‘u katılıyorum, yüzde
24.7‘si kararsızım, yüzde 27.3‘ü katılmıyorum, yüzde 2.6‘sı kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir.
―Program içeriği hazırlanırken Güzel Sanatların diğer dallarıyla iliĢkilendirilerek hazırlanmıĢtır‖ sorusuna
öğretmenlerin yüzde 3.9‘u kesinlikle katılıyorum, yüzde 37.7‘si kesinlikle katılıyorum, yüzde 26.0‘ı
kararsızım, yüzde 26.0‘ı katılmıyorum, yüzde 6.5‘i kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Müzik
de Güzel Sanatların içinde bir sanat dalı olduğu için diğer sanat dallarıyla da ilintilidir ve birbirlerini
etkilemektedir. Bu yüzden de programa alınması eğitim açısından önemli ve sonuç ise olumlu olarak
değerlendirilmiĢtir.
―Programın temel yaklaĢımında yeni müzik öğretim teknolojilerine de yer verilmiĢtir‖ sorusuna
öğretmenlerin yüzde 40.3‘ü katılıyorum, yüzde 29.9‘u kararsızım, yüzde 28.6‘sı katılmıyorum, yüzde 1.3‘ü
kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Katılıyorum cevaplarının çoğunlukta olması programda
teknolojiye de yer verdiğini desteklemektedir.
―Programa ―Yapılandırmacı YaklaĢım‖ ve ―Çoklu Zeka Kuramı‖ kaynaklık etmiĢtir‖ sorusuna öğretmenlerin
yüzde 6.5‘i kesinlikle katılıyorum, yüzde 53.2‘si katılıyorum, yüzde 19.5‘i kararsızım, yüzde18.2‘si
katılmıyorum, yüzde 2.6‘sı kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Programın temel felsefesine
göre öğrenci merkezli bir anlayıĢ içeren ―Yapılandırmacı YaklaĢım‖ ve ―Çoklu Zeka Kuramı‖na uyulması
lazım, katılıyorum cevapları da bunu desteklemiĢtir.
―Programda genel müzik öğretim yöntemlerinin yanı sıra özel müzik öğretim yöntemlerinden de
yararlanılmıĢtır‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde 2.6‘sı kesinlikle katılıyorum, yüzde 44.2‘si katılıyorum,
yüzde 27.3‘ü kararsızım, yüzde 24.7‘si katılmıyorum, yüzde 1.3‘ü kesinlikle katılmıyorum cevaplarını
vermiĢlerdir. Katılıyorum cevaplarının çoğunlukta olması sevindiricidir.
Ġlköğretim Müzik Öğretim Programlarındaki Eğitim Durumuna Ait Bulgular
Ankete katılan öğretmenlerin Ġlköğretim müzik öğretim programlarındaki eğitim durumlarına iliĢkin bulgular
tablo 10‘da verilmiĢtir.
―Etkinliklerin düzenlemesinde; çevresel özellikler ile öğrencilerin ilgi, ihtiyaçları ve var olan bilgileri de göz
önünde bulundurularak öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaĢıma uygun planlanmasına dikkat
edilmiĢtir‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde 1.3‘ü kesinlikle katılıyorum, yüzde 41.6‘sı katılıyorum, yüzde
24.7‘si kararsızım, yüzde 28.6‘sı katılmıyorum, yüzde 3.9‘u kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir.
―Programın uygulanmasında, öğrencinin sorumluluk, paylaĢım ve hoĢ görü gibi becerileri geliĢtirilmektedir‖
sorusuna öğretmenlerin yüzde 7.8‘i kesinlikle katılıyorum, yüzde 45.5‘i katılıyorum, yüzde 18.2‘si
kararsızım, yüzde 27.3‘ü katılmıyorum, yüzde 1.3‘ü kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir.
Katılıyorum cevaplarının çoğunlukta olması sevindiricidir.
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Kararsızım

Katılmıyorum

Etkinliklerin düzenlenmesinde; çevresel özellikler ile öğrencilerin ilgi, ihtiyaçları ve var olan
bilgileri de göz önünde bulundurularak öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaĢıma uygun
planlanmasına dikkat edilmiĢtir.

%

1.3

41.6

24.7

28.6

3.9

f

1

32

19

22

3

Programın uygulanmasında, öğrencinin sorumluluk, paylaĢım ve hoĢ görü gibi becerileri
geliĢtirilmektedir.

%

7.8

45.5

18.2

27.3

1.3

f

6

35

14

21

1

Etkinlikler, öğrenme öğretme sürecinde öğrencinin etkin rol almasını sağlayacak biçimde
düzenlenmiĢtir.

%

10.4

50.6

20.8

14.3

3.9

f

8

39

16

11

3

Öğrenme-öğretme sürecinin baĢında öğrencilerin ön öğrenmelerini (bilgilerini) ortaya
çıkarmak amacıyla derse hazırlayıcı ve motive edici uygulamalara (etkinliklere) yer
verilmiĢtir.

%

2.6

57.1

15.6

22.1

2.6

f

2

44

12

17

2

Öğrenciler ders yılı sonunda öğrendiklerini sergilemek, paylaĢmak amacıyla yılsonu
etkinlikleri yapabilecek düzeydedirler.

%

3.9

36.4

22.1

23.4

14.3

f

3

28

17

18

11

Öğrenciler; ulusal birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiĢtiren ve dünya ile bütünleĢmemizi
kolaylaĢtıran bir Ģarkı dağarcığına sahip olmuĢtur.

%

1.3

44.2

24.7

24.7

5 .2

f

1

34

19

19

4

Mevcut programla öğrenciler, baĢta Ġstiklâl MarĢı olmak üzere, baĢlıca ulusal marĢ ve
Ģarkılarımızı özüne uygun söyleyebilirler.

%

5.2

51.9

11.7

20.8

6.5

f

4

40

9

16

5

Program kazanımlarında edinilen her beceri ve bilgi, mutlaka yaĢam içerisinde uygulanabilir
niteliktedir.

%

3.9

29.9

32.5

27.3

6.5

f

3

23

25

21

5

Öğrenilen her bilgi, mutlaka pratiğe dönüĢtürülebilir niteliktedir.

%
f

6.5
5

31.2
24

26.0
20

28.6
22

7.8
6

Program kazanımları hazırlanırken, öğrenciler edilgenliliği değil, aksine dersin etkinlikler
boyutuna aktif olarak katılabilmeleri dikkate alınmıĢtır.

%

9.1

49.4

22.1

15.6

3.9

f

7

38

17

12

3

Müzik dersi öğretim programı, genel müzik eğitimi içerisinde yer alan ve farklı yöntem ve
tekniklerle bireylerin her yönden dengeli, tutarlı ve sağlıklı olarak yetiĢmelerini sağlamaya
yönelik bir anlayıĢ ve içerikle düzenlenmiĢtir.
Verilen konular, haftalık bir ders saati içerisinde uygulanabilmektedir.

%

2.6

42.9

24.7

27.3

2.6

f

2

33

19

21

2

%

6.5

31.2

1.3

36.4

13.0

f

5

24

1

28

10

%

2.6

23.4

31.2

26.0

16.9

f

2

18

24

20

13

Müzik eğitim programı mevcut sınıflarda amacına ulaĢılarak iĢlenebilmektedir.

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Eğitim Durumu

Kesinlikle
Katılmıyorum

Tablo 10. Öğretmenlerin programın eğitim durumlarına iliĢkin görüĢlerinin dağılımı

―Etkinlikler, öğrenme öğretme sürecinde öğrencinin etkin rol almasını sağlayacak biçimde düzenlenmiĢtir‖
sorusuna öğretmenlerin yüzde 10.4‘ü kesinlikle katılıyorum, yüzde 50.6‘sı katılıyorum, yüzde 20.8‘i
kararsızım, yüzde 14.3‘ü kesinlikle katılmıyorum, yüzde 3.9‘u kesinlikle katılmıyorum cevaplarını
vermiĢlerdir. Katılıyorum cevaplarının çoğunlukta olması sevindiricidir.
―Öğrenme-öğretme sürecinin baĢında öğrencilerin ön öğrenmelerini (bilgilerini) ortaya çıkarmak amacıyla
derse hazırlayıcı ve motive edici uygulamalara (etkinliklere) yer verilmiĢtir‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde
2.6‘sı kesinlikle katılıyorum, yüzde 57.1‘i katılıyorum, yüzde 15.6‘sı kararsızım, yüzde 22.1‘i katılmıyorum,
yüzde 2.6‘sı kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir.. Katılıyorum cevabının çoğunlukta olması da
programda baĢarılı olduğunu göstermektedir.
―Öğrenciler ders yılı sonunda öğrendiklerini sergilemek, paylaĢmak amacıyla yıl sonu etkinlikleri
yapabilecek düzeydedirler‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde 3.9‘u kesinlikle katılıyorum, yüzde 36.4‘ü
katılıyorum, yüzde 22.1‘i kararsızım, yüzde 23.4‘ü katılmıyorum, yüzde 14.3‘ü kesinlikle katılmıyorum
cevaplarını vermiĢlerdir. Katılıyorum cevabının çoğunlukta olması öğrencinin öğrendikleri açısından
önemlidir.
―Öğrenciler; ulusal birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiĢtiren ve dünya ile bütünleĢmemizi kolaylaĢtıran bir Ģarkı
dağarcığına sahip olmuĢtur‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde 1.3‘ü kesinlikle katılıyorum, yüzde 44.2‘si
katılıyorum, yüzde 24.7‘si kararsızım, yüzde 24.7‘si katılmıyorum, yüzde 5.2‘si kesinlikle katılmıyorum
cevaplarını vermiĢlerdir. Katılıyorum cevaplarının çoğunlukta olması memnun edicidir.
―Mevcut programla öğrenciler, baĢta Ġstiklal MarĢı olmak üzere, baĢlıca ulusal marĢ ve Ģarkılarımızı özüne
uygun söyleyebilirler‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde 5.2‘si kesinlikle katılıyorum, yüzde 51.9‘u katılıyorum,
yüzde 11.7‘si kararsızım, yüzde 20.8‘i katılmıyorum, yüzde 6.5‘i kesinlikle katılmıyorum cevaplarını

710

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

vermiĢlerdir. Müzik dersinin genel amaçlarından biri de baĢta Ġstiklal MarĢı olmak üzere, baĢlıca ulusal marĢ
ve Ģarkılarımızı özüne uygun söylemektir. Katılıyorum cevapları da bunu desteklemektedir.
―Program kazanımlarında edinilen her beceri ve bilgi, mutlaka yaĢam içerisinde uygulanabilir niteliktedir‖
sorusuna öğretmenlerin yüzde 3.9‘u kesinlikle katılıyorum, yüzde 29.9‘u katılıyorum, yüzde 32.5‘i
kararsızım, yüzde 27.3‘ü katılmıyorum, yüzde 6.5‘i kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir.
Kararsızların yoğun olması ders programında verilen bilgilerin, becerilerin, günlük yaĢamda da kullanıldığına
dair olumlu bir cevap verilmemiĢtir.
―Öğrenilen her bilgi, mutlaka pratiğe dönüĢtürülebilir niteliktedir‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde 6.5‘i
kesinlikle katılıyorum, yüzde 31.2‘si katılıyorum, yüzde 26.0‘ı kararsızım, yüzde 28.6‘sı katılmıyorum, yüzde
7.8‘i kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Bu sorumuzda da katılıyorum ve katılmıyorum
cevaplarının birbirine yakın olması düĢündürücüdür. Öğretmen görüĢlerine göre program bu özelliğini yerine
getirmemektedir.
―Program kazanımları hazırlanırken, öğrenciler edilgenliği değil, aksine dersin etkinlikler boyutuna aktif
olarak katılabilmeleri dikkate alınmıĢtır.‖ Sorusuna öğretmenlerin yüzde 9.1‘i kesinlikle katılıyorum, yüzde
49.4‘ü katılıyorum, yüzde 22.1‘i kararsızım, yüzde 15.6‘sı katılmıyorum, yüzde 3.9‘u kesinlikle
katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Katılıyorum cevaplarının çoğunlukta olması öğrencilerin öğrenme
ortamına aktif bir Ģekilde katılımın sağlandığı görülmüĢtür.
―Verilen konular, haftalık bir ders saati içerisinde uygulanabilmektedir‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde 6.5‘i
kesinlikle katılıyorum, yüzde 31.2‘si katılıyorum, yüzde 1.3‘ü kararsızım, yüzde 36.4‘ü katılmıyorum, yüzde
13.0‘ı kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Katılmıyorum cevaplarının yoğun olması aynı
zamanda programında yoğunluğunu göstermektedir.
―Müzik eğitim programı mevcut sınıflarda amacına ulaĢılarak iĢlenebilmektedir‖ sorusuna öğretmenlerin
yüzde 2.6‘sı kesinlikle katılıyorum, yüzde 23.4‘ü katılıyorum, yüzde 31.2‘si kararsızım, yüzde 26.0‘ı
katılmıyorum, yüzde 16.9‘u kesinlikle katılmıyorum Ģeklinde cevaplar vermiĢlerdir. Kararsızların çoğunlukta
olması düĢündürücüdür. Bu da sınıfların donanımının yetersiz olduğunu göstermektedir.
Ġlköğretim Müzik Öğretim Programlarındaki Değerlendirmeye Ait Bulgular
Ankete katılan öğretmenlerin Ġlköğretim müzik öğretim programının değerlendirilmesine ait bulgular tablo
11‘de sunulmuĢtur.
―Program değerlendirmede öğrenciler ölçülürken ölçme, yalnız öğretimden sonra değil, öğretim sırasında da
yapılmaktadır‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde 9.1‘i kesinlikle katılıyorum, yüzde 54.5‘i katılıyorum, yüzde
23.4‘ü kararsızım, yüzde 13.0‘ı katılmıyorum, Ģeklinde cevaplar vermiĢlerdir. Öğretim ve ölçme birbirini
besleyen iki süreç (MEB, 2006) olduğu için olumlu cevabın çoğunlukta olması eğitim açısından
sevindiricidir.
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Katılmıyorum

%

9.1

54.5

23.4

13.0

-

f

7

42

18

10

-

Program değerlendirmelerinde öğrencilerin ölçülmek istenilen kapasitesi hakkında
güvenilir bir karar vermek için farklı görevler içeren, farklı türde ve sürekli
yapılmaktadır.
Program değerlendirmelerinde öğrencilerin ölçülmek istenilen kapasitesi hakkında
güvenilir bir karar vermek için farklı görevler içeren, farklı türde sürekli
yapılmaktadır.

doğru ve
ölçümler

%

6.5

41.6

26.0

22.1

3.9

f

5

32

20

17

3

doğru ve
ölçümler

%

1.3

46.8

31.2

20.8

-

f

1

36

24

16

-

Programda ifade edilen çoklu ölçme değerlendirme etkinlikleri (sadece yazılı–sözlü Ģeklinde
ölçme değerlendirmenin dıĢındaki) yeterli ve gerçekleĢtirilebilir düzeydedir.

%

1.3

35.1

35.1

28.6

-

f

1

27

27

22

-

Program değerlendirme süreçleri öğrenciyi tüm yönleri ile analiz etmektedir.

%

1.3

39.0

19.5

32.5

7.8

f

1

30

15

25

6

Öğrencilere öğrenmeleri için nasıl farklı imkanlar sunuluyorsa, ne öğrendiklerini
gösterebilmeleri için de farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmıĢtır.

%

2.6

42.9

29.9

23.4

1.3

f

2

33

23

18

1

Öğrenciler sadece biliĢsel, duyuĢsal ve deviniĢsel hedeflere ulaĢma düzeyleri açısından değil,
yaĢamdaki baĢarının da temeli olan becerileri (kendine güvenme, motivasyon, çaba gösterme,
sorumluluk sahibi olma, takım çalıĢması v.b.) ile de değerlendirilmektedir.

%

5.2

53.2

20.8

18.2

2.6

f
%

4

41

16

14

2

1.3

44.3

31.2

23.4

-

f

1

34

24

18

-

%

2.6

46.8

23.4

27.3

-

f

2

36

18

21

-

%

-

50.6

33.8

14.3

1.3

f

-

39

26

11

1

Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarından kısa bir süre sonra öğrenciye, kazanmıĢ olduğu
davranıĢların nicelik ve niteliğine iliĢkin bilgiler verilmektedir.
Öğrenci, değerlendirme sonunda verilen bilgiler çerçevesinde eksik olan öğrenmeleri
tamamlama, yeterli olduğu öğrenmeleri geliĢtirme imkanına sahip olur ve kendini tanıyarak
gelecekteki çalıĢmalarını planlayabilir.
Öğrenciye kazandırılan tutum ve davranıĢlar, kullanılan ölçüm aracının kapsam geçerliliği
içerisindedir.

Kesinlikle
Katılmıyorum

Kararsızım

Program değerlendirmede öğrenciler ölçülürken ölçme, yalnız öğretimden sonra değil, öğretim
sırasında da yapılmaktadır.

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Tablo 11. Öğretmenlerin programın değerlendirilmesine iliĢkin görüĢlerinin dağılımı

―Program değerlendirmelerinde öğrencilerin ölçülmek istenilen kapasitesi hakkında doğru ve güvenilir bir
karar vermek için farklı görevler içeren, farklı türde ve sürekli ölçümler yapılmaktadır‖ sorusuna
öğretmenlerin yüzde 6.5‘i kesinlikle katılıyorum, yüzde 41.6‘sı katılıyorum, yüzde 26.0‘ı kararsızım, yüzde
22.1‘i katılmıyorum, yüzde 3.9‘u kesinlikle katılmıyorum Ģeklinde cevaplar vermiĢlerdir. Katılıyorum
cevabının çoğunlukta olması bu değerlendirmenin doğru yapıldığını göstermektedir, bu da eğitim açısından
önemli ve sevindiricidir.
―Öğrenciler ölçülürken kullanılan yöntem ve içeriği ile öğrenci baĢarısı arasında bir iliĢki vardır‖ sorusuna
öğretmenlerin yüzde1.3‘ü kesinlikle katılıyorum, yüzde 46.8‘i katılıyorum, yüzde 31.2‘si kararsızım, yüzde
20.8‘i katılmıyorum, Ģeklinde görüĢ bildirmiĢlerdir, kesinlikle katılmıyor uma görüĢ bildiren olmamıĢtır. Bu
görüĢe göre katılıyorum cevabının yoğunlukta olması doğru bir ölçüm yapıldığını göstermektedir. Ancak
kararsızlar da çoğunluktadır.
―Programda ifade edilen çoklu ölçme değerlendirme etkinlikleri (sadece yazılı-sözlü Ģeklinde ölçme
değerlendirmenin dıĢındaki) yeterli ve gerçekleĢtirilebilir düzeydedir‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde 1.3‘ü
kesinlikle katılıyorum, yüzde 35.1‘i katılıyorum, yüzde 35.1‘i kararsızım, yüzde 28.6‘sı katılmıyorum,
Ģeklinde kesinlikle katılmıyorum seçeneğini iĢaretleyen olmamıĢtır. Çoklu ölçme değerlendirme
etkinliklerinin öğretmenler tarafından yeterince anlaĢılmadığı ortaya çıkmıĢtır.
―Program değerlendirme süreçleri öğrenciyi tüm yönleri ile analiz etmektedir‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde
1.3‘ü kesinlikle katılıyorum, yüzde 39.0‘ı katılıyorum, yüzde 19.5‘i kararsızım, yüzde 32.5‘i katılmıyorum,
yüzde 7.8‘i kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Katılıyorum cevapları ile katılmıyorum
cevaplarının oranları birbirine çok yakındır. Elde edilen sonuca göre program değerlendirme süreçleri
öğrencileri tüm yönleri ile analiz etmemektedir.
―Öğrencilere öğrenmeleri için nasıl farklı imkanlar sunuluyorsa, ne öğrendiklerini gösterebilmeleri için farklı
ölçme değerlendirme yöntemleri de kullanılmıĢtır‖ (MEB, 2006) sorusuna öğretmenlerin yüzde 2.6‘sı
kesinlikle katılıyorum, yüzde 42.9‘u katılıyorum, yüzde 29.9‘u kararsızım, yüzde 23.4‘ü katılmıyorum, yüzde
1.3‘ü kesinlikle katılmıyorum Ģeklinde cevaplar vermiĢlerdir. Elde edilen sonuca göre öğrencilere ne
öğrendiklerini gösterebilmeleri için farklı ölçme değerlendirme yöntemlerinin de kullanıldığı görülmektedir.
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―Öğrenciler sadece biliĢsel, duyuĢsal ve deviniĢsel hedeflere ulaĢma düzeyleri açısından değil, yaĢamda ki
baĢarının da temeli olan becerileri (kendine güvenememe, motivasyon, çaba gösterme, sorumluluk sahibi
olma, takım çalıĢması v.b.) ile de değerlendirilmektedir‖ öğretmenlerin yüzde5.2‘si kesinlikle katılıyorum,
yüzde 53.2‘si katılıyorum, yüzde 20.8‘i kararsızım, yüzde 18.2‘si katılmıyorum, yüzde 2.6‘sı kesinlikle
katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir. Öğrencilerin derslerde de yukarıda belirtilen özellikler ile de
değerlendirildikleri görülmektedir. Bu sonuç memnun edicidir, çünkü öğrencilere yaĢama hazırlamak ta
eğitimin-öğretimin temel ilkelerindendir.
―Ölçme ve değerlendirme uygulamalarından kısa bir süre sonra öğrenciye, kazanmıĢ olduğu davranıĢların
nicelik ve niteliğine iliĢkin bilgiler verilmektedir‖ öğretmenlerin yüzde 1.3‘ü kesinlikle katılıyorum, yüzde
44.3‘ü katılıyorum, yüzde 31.2‘si kararsızım, yüzde 23.4‘ü katılmıyorum Ģeklinde, kesinlikle katılmıyorum
seçeneğini iĢaretleyen olmamıĢtır. Kararsızların katılanlara yakın olması biraz düĢündürücüdür. Ancak yine
de olumlu cevaplar ümit vericidir. Çünkü bu öğrencinin kendisini tanımasına yardımcı olur.
―Öğrenci, değerlendirme sonunda verilen bilgiler çerçevesinde eksik olan öğrenmeleri tamamlama, yeterli
olduğu öğrenmeleri geliĢtirme imkanına sahip olur ve kendini tanıyarak gelecekteki çalıĢmalarını
planlayabilir‖ sorusuna öğretmenlerin yüzde 2.6‘sı kesinlikle katılıyorum, yüzde 46.8‘i katılıyorum, yüzde
23.4‘ü kararsızım, yüzde 27.3‘ü katılmıyorum Ģeklinde kesinlikle katılmıyorum seçeneğini iĢaretleyen
olmamıĢtır. Öğrencinin kendini tanıması, yetenekleri ilgi alanları gelecekte yapacağı meslek seçimine de
yardımcı olacaktır. Bu yüzden de olumlu cevapların çoğunluğu sevindiricidir.
―Öğrenciye kazandırılan tutum ve davranıĢlar, kullanılan ölçüm aracının kapsam geçerliliği içerisindedir‖
sorusuna öğretmenlerin yüzde 50.6‘sı katılıyorum, yüzde 33.8‘i kararsızım, yüzde 14.3‘ü katılmıyorum,
yüzde 1.3‘ü kesinlikle katılmıyorum cevaplarını vermiĢlerdir.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
1-Anket çalıĢması yapılırken öğretmenlerin anketteki sorulara sordukları sorular doğrultusunda ve benzer
çalıĢmaların sonucunda, öğretmenlerin yeni Müzik müfredatı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları
görülmüĢtür. Seminer programları hazırlayarak öğretmenlerin daha detaylı bilgiler edinmeleri sağlanabilir.
2-Program içeriğinde yer alan bilgiler ünitelerdeki konu ve kavramların basitten karmaĢığa, kolaydan zora,
bütünden parçaya gibi öğretim ilkelerine dikkat edilmelidir.
3-Program, öğrencilerin mevcut bilgilerini kullanarak müzik yapma, dinleme araç ve gereçlerini kurallarına
uygun kullanabilmeleri sağlanabilir.
4-Haftalık 1 ders saatinin programı uygulamaya yetmediği sonucuna varılmıĢtır. Haftalık ders saati
artırılabilir.
5-Programda çoklu ölçme değerlendirme etkinliklerine daha fazla yer verilmelidir.
6-Öğrenciler sadece bilgi düzeyi açısından değerlendirilmemelidir. Her açıdan, yani derse katılım, arkadaĢ,
çevre, aile iliĢkileri gibi konularda değerlendirilmelidir.
7-Program hazırlanırken mevcut sınıfların yeterliliği göz önünde bulundurulmalıdır.
8-Program hazırlanırken okulların ekonomik, coğrafi ve fiziksel yapılarının eĢitliliği dikkate alınmalıdır.
9-Öğrenilen bilgi ve becerilerin yaĢam içerisin de uygulanabilir nitelikte hazırlanması gerekmektedir.
10-Program da genel ve özel müzik öğretim yöntemlerinin ilköğretimlerde daha verimli kullanabilme
imkanları sağlanmalıdır.
11-Müziğin diğer sanat dallarıyla, öğrencilerin anlayabileceği bir Ģekilde detaylı olarak programa alınması
daha uygundur.
12-Programda yer alan mevcut bilgilerin yaĢam içerisinde uygulanabilen ve sosyal yaĢamda kullanılabilir
nitelikte olması gerekmektedir ve her öğrencinin yıl sonu performans gösterilerine katılmaları sağlanmalıdır.
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MÜZĠK EĞĠTĠMĠ VEREN KURUMLARDA VERĠMLĠLĠK VE FAALĠYET KALĠTESĠ
Doç. Dr. Olga HASANOĞLU, Kafkas Üniversitesi
GĠRĠġ
Müziğin yaĢamımızdaki büyük yeri ve önemi tartıĢılamaz. Ancak, müziğin köklerini ve gerekçelerini bir daha
Ģekillendirmek isterim: müzik, duyguları seslerle ifade etme sanatıdır. Ġnsanoğlunun geliĢim sürecinde oluĢan
çeĢitli sesler kargaĢası ölçü, ezgi ve armoni aracılığıyla günümüzdeki düzenine gelmiĢtir. BaĢka bir deyiĢle –
müzik, ses çıkarma kültürüdür. Müzikle uğraĢan ve uğraĢmayan herkes çıkardığı seslerde bunu hatırlarsa,
dünyamız her adımla daha da güzelleĢecek.
MÜZĠK EĞĠTĠMĠNĠN AMAÇLARI
Herkes kendi baĢına müzikle uğraĢabilir ve kendisini tatmin eden veya etmeyen sonuçlar alabilir. Bu tür
yorumlar dinleyicinin karĢısına çıktıktan sonra belirginleĢiyor. Yorumlar bir taraftan icraatçının kendi
hissettiklerinden, diğer taraftan da dinleyicilerin eleĢtirilerinden oluĢuyor. Sanatçı unvanı – dinleyici
tarafından kabul edilmiĢ bir unvandır. Öyleyse sadece sanatla uğraĢan kiĢiyi sanatçı yapan, sahnedir. Benim
derinden inandığım ise - genelde çoğu dinleyici kitlesinin bir Ģey anlamadığı veya tam anlayamadığı değil,
tersine, çok fazla Ģey anladığıdır, hatta bazen bizim hiç istemediğimiz Ģeyler de buna dahil oluyor. Çoğu
zaman dinleyiciler yetersizlikleri fark edip, sunduğumuz performanslara ilgi ve merakı kaybediyorlar. Müzik
eğitimcileri olan bizler, tabii ki, her müzik faaliyetinin temelini anlamak ve genel faaliyet kalitesinin
geliĢimini sağlamak zorundayız. Müzik eğitimcileri olarak, yetenekli-yeteneksiz, yetiĢkin-çocuk, istekliisteksiz her tür insanla temastayız. Ancak, müzik eğitiminin genel amaçlarından biri – kaliteli müzik
faaliyetleri sağlamaktır, farklı seviyede bulunan kiĢilerle bile.
Her bir milletin müzikteki geliĢiminin amaçlar aynıdır – milli müziği temel alarak kurulan ve tüm diğer
milletler tarafından da beğenilen ve sevilen eserler yaratmak. Ayrıca, nasıl konuĢma ve anlatma yeteneği
zamanla oluĢan bir özellikse, her bir insanın da kendini müzikle ifade edebilmesi de zamanla oluĢur ve her
insan bu potansiyele sahiptir. Ġnsanlar her gün Ģiirlerle, Ģarkılarla devamlı konuĢmuyor – keĢke konuĢabilse,
icraatçılar da hemen kendilerini rahat ve açıkça ifade edemeyebilir.
Mesut Cemil Tel, Atatürk‘ün benzer konudaki Ģu sözlerini naklediyor: ―Bu musikiyi (Türk Musikisi) bütün
dünyanın anlaması lazımdır. Fakat onu bütün dünyaya anlatabilmek için milletçe bugünkü medeni dünyanın
seviyesine yükselmemiz lazımdır. 1
MÜZĠK EĞĠTĠMĠNDE FAALĠYET GEREĞĠ
Milliyet Sanat dergisi aralık ayı sayısının Kültür SöyleĢisi sayfasında sanatçıların Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay ile yaptığı görüĢmeye yer verilmiĢ. Bu yazıda Suna Kan gençler için konser imkanları
arttırılması gerektiğini dile getiriyor: ―Son yıllarda konservatuarlarda farklı enstrüman çalan pek çok genç
konser verme fırsatı bulamıyor. Kültür Bakanlığı üniversitelerle iĢbirliği yaparak bu gençlere çalma imkânı
vermek ister mi?‖2 Kendisi bir virtüöz olup, virtüöz olma yollarını kuĢkusuz gerçekten iyi biliyor. Sahne
hevesi ve heyecanı, ayrıca tespiti ve ardından gelen yorumlar müthiĢ bir enerji kaynağıdır. Sayın Kültür
Bakanı ise bu tür iĢlerin özel sektör ile iĢbirliği yapılarak sağlanmasını öneriyor. Ancak gençlere insanlar
önünde çalma imkânları sağlamak en az müzik eğitimi veren kurumlar açmak kadar önemlidir ve devletin
üstlenmesi gereken bir iĢtir. Hemen hemen her devlet kurumunun bir konferans veya toplantı salonu
bulunuyor. Örneğin bu yerlerde düzenli olarak gençler tarafından dinleti-konser tarzında bir etkinlik istenirse,
ülkenin müzik bilinci büyük ölçüde artacaktır.
Türkiye‘de müzik eğitimi veren devlet kurumlarının sistemleri ve amaçları birbirinden farklıdır: Güzel
Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri – Güzel Sanatlar alanında eğitim veren üniversite düzeyinde olan müzik
bölümlerine yönelik öğrenci yetiĢtirir; Eğitim Fakültesi Müzik Bölümleri ilköğretim ve Güzel Sanatlar
Liseleri için müzik öğretmenleri yetiĢtirir; Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Devlet Konservatuarlarının müzik
bölümleri ise sanatçı, icraatçı yetiĢtirir. Çoğu zaman özellikle merkezi olmayan illerde öğretim elemanı
eksikliğinden dolayı farklı alanlardan eğitimciler bu eğitim sürecini beraber sürdürmek zorunda kalıyorlar.

1
2

Atatürk, K. Atatürk ve Müzik http://www.beethovenlives.net/index.asp?ID=281
Kan, S., Kültür SöyleĢi, Milliyet Sanat, 2010, aralık sayı, sayfa 36, Doğan Gazetecilik
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Böylece öğretim elemanlarının farklı bakıĢ açılarından, müzik bilgilerinden ve çalgı ustalıklarından bir sentez
oluĢturma yöntemi bulunmalıdır. Yabancı uzmanlar öğretim ekibinin içindeyken farklı terimler kullanma
sorunu yaĢanıyor. Bu da derslerde öğrencilerin kafalarını karıĢtırıyor, bazen de Ģikayet ve spekülasyon sebebi
oluyor.
Birkaç Devlet Konservatuarlarında ilköğretim kısımları vardır. Diğer kurumlarda ise eğitim lisanstan
baĢlatılıyor. Eğer Türkiye‘deki müzik okulları ilköğretimden baĢlasaydı bu sistem kuĢkusuz daha iyi bir
sonuç getirecekti. 14-15 yaĢlarında lise, 18-19 yaĢlarında üniversite düzeyinde sıfırdan müzik eğitimi
baĢlatmak yetersiz ve verimsiz sonuç getiriyor. Zaten bu tür sempozyumlarda sunulan birçok makale ve
bildiride Türkiye‘deki müzik eğitiminin eksik olduğu artık kabullenilmiĢ olarak yansıyor. Tabii ki bu tür
okullar açmak – devletin görevidir, zor iĢtir, kolay ve çabuk olmaz. Ama dikkat çeken Ģey – müzik eğitiminin
neden eksik olduğu konusundaki tartıĢmalarda hiç kimse bu okulların gerekliliğinin kaçınılmaz olduğundan
bahsetmiyor. Ġlkokullarda bile koro Ģarkıları söyletmek için müzik öğretmeninin en azından bu Ģarkıların
eĢliğini ve ezgisini çalabilmesi gerekiyor. Böylece müzik bölümlerine lisans düzeyinde girenlerin en azından
orta seviyede çalabilmesi ve temel müzik bilgilerine sahip olması zorunluluktur. Aksi halde yetiĢkin yaĢlarda
ve sadece dört senelik eğitim süresi boyunca müzik bilgilerine yeterince hâkim olmayı öğrenmek zor. Tüm
ülkede güzel sanatlar alanında ilköğretim açıldığında, M.E.B onaylı, aynı terimleri ve konuları içeren ders
kitapları uygulanırsa bir çok sorun ortadan kalkacaktır. Ayrıca lisans düzeyine gelen öğrenciler bilgilere
hakim olup her lisan ve sistemi anlayabileceklerdir.
6 Kasım 2008 tarihinde 27046 sayılı resmi gazetede Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Güzel
Sanatlar Eğitimi Yönetmenliği‘nin 5. Maddesi‘nde ―a) Bakanlıkça ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı
okul/kurumlar açılabilir. b) Üniversitelerce Yükseköğretim Kurulunun önerisi ve Bakanlığın izniyle
konservatuarlara bağlı hazırlayıcı birimler olarak müzik ve sahne sanatları alanlarında ilköğretim ve
ortaöğretim seviyesinde
okul/kurumlar açılabilir‖3 yazılıdır. Bu yönetmelikte ―açılabilir‖ sözü yerine ―açılmalı‖ yazdığı zaman
bahsedilen sorunun kısa zaman içinde düzeleceğine inanıyorum.
Birçok üniversite öğrencileri ilkokuldaki müzik öğretmenlerini görerek bu pozisyonu kendini geliĢtirmeye
gerek duymadan rahat ve kolayca ulaĢılabilen bir iĢ olanağı olarak görüyor. Bu sebeple lisans müzik
bölümlerindeki müzikle ilgili derslere de kayıtsız davranıyorlar; neden çalmak ve okumakla uğraĢayım ki,
ben amacıma ulaĢtım bile, Ģimdiden gördüğüm müzik öğretmenlerinden çok daha iyiyim diye düĢünüyorlar.
Yine de bu durumda Türkiye‘de müzik eğitimini daha iyi yapabilmek için neler yapılabilir tartıĢmak
istiyorum. Bildirimin konusu – verimlilik ve faaliyet kalitesidir. Buradaki iki anlam da birbirine bağlıdır.
Bizim için verimlilik - sürekli faaliyetlere katılmak veya bunları düzenlemektir.
MÜZĠK EĞĠTĠMĠ VEREN KURUMLARDA FAALĠYET TÜRLERĠ
Çalgı dersleri
Okul içinde dinletiler
Okul dıĢında düzenlenen halka açık dinleti, konser ve turneler
Radyo, TV kayıtları , kalıcı kayıtlar
Müzik YarıĢmaları
Ġlk adımı, yani çalgı derslerini incelersek, iyi kötü her Ģeyin burada baĢladığı sonucuna varacağız. Örneğin,
―Hocam, yalnızken düzgün çalıyordum, yanınızda heyecandan çalamıyorum‖ öğrencilerin bu söyledikleri –
tahmin ediyorum ki herkesin karĢılaĢtığı durumdur. Biz de çoğu zaman ―Daha fazla çalıĢsaydın, burada da
düzgün çalardın‖ diye cevaplarız. Ancak, durum o kadar basit değil. Bazıları çok çalıĢsalar bile gerçekten tek
baĢına yaptığı çalıĢmada kazandığı beceriyi heyecan yüzünden fazla miktarda kaybederler. Bu durumda tabii
ki olayın psikolojik ve fiziksel temelini anlamak ve doğru yönlendirmek öğretmenlerin ilk görevidir. Peki,
kendisi düzgün bir eğitim görmeyen öğretmen problemin nedenini anlayamıyorsa, üstelik kendisi de
çalamıyorsa ne yapmak gerekiyor? Bu durumda birden fazla çözüm ve öneri var. Öğretmen çalıĢıp parçayı
öğrenebilir, öğrenciye bir örnek sunabilir veya öğrenci ile beraber çalıĢma yöntemi ve çözüm yolları

3

Milli Eğitim Bakanlığından: Güzel Sanatlar Yönetmeliği, 2008, Resmi Gazete, sayı 27046
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arayabilir - bunlar doğru ve yapıcı yöntemlerdir. Bu yöntemler baĢarılı olmazsa bile, uygulandığı süreç içinde
insanlık iliĢkileri bozulmamıĢ olacak, öğrenci haksız Ģekilde suçlanmayacak, öğretmen ise kendini öğrenci
karĢısında savunma gereği duymayacak. Bu yöntemler baĢarılı olursa, gelecek ufuklar açılır ve kendine güven
kazanılır. Çünkü öğretim süreci – çift taraflı bir süreçtir, iki tarafa da iĢler, hem öğrenci hem de öğretmen
geliĢmesi için esas enerji kaynağıdır. Ders yapma sürecinde bir sahne performansı amaç olarak konulursa, bu
süreç çok daha sorumlu ve disiplinli yapılacak ve aĢırı heyecan sorunu ortadan kalkacaktır. Hiçbir zaman hiç
kimse ilk adımda mükemmelliğe veya kendi potansiyelinin tam açılımına ulaĢmıyor. Daha önce bahsettiğimiz
gibi, sanatçı – sahne ürünüdür. Bunun için, öğrencilere ilk adımdan beri sahne özelliklerini tanıtmak lazım.
Gürer Aykal, Ġngiltere‘de öğrenim gördüğü seneleri Ģöyle anımsıyor: ―Haftada üç konsere giderdim. Kendimi
geliĢtirmemde çok önemli etkisi olan bu konserlerde sayısız Ģefle tanıĢma Ģansını elde ettim. Tüm
öğrendiklerim ise orkestrada çalarken Lessing‘den aldığım ve kötü Ģeflerde gördüğüm Ģeyler. Kötüyü ayırt
edebildiğiniz, bilginin içinde kötüyü görebildiğiniz zaman iyiye ulaĢabiliyorsunuz. Yoksa hiçbir Ģey bilmeden
altmıĢ yılın geçmesi ve kendinizi emekliyken bulmanız iĢten bile değil.‖ 4
Derslerden sonraki adım - okul içindeki dinletiler; her ucunu bilen ve eleĢtiren dinleyici kitlesine sahip bir
ortam karĢısına çıkmak. Gürer Aykal‘ın yukarıda örnek olarak verdiğim sözleri bu dinletiler için de geçerli.
Kendisi iyi bir müzisyen olup, hem olumlu hem olumsuz örneklerden faydalanmıĢtır. Bir okulda çalıĢan
öğretmenler de her zaman aynı öğrenciler gibi farklı seviyelerde olur. Bu tür dinletilerde istediği sonucu
alamayan öğretmen veya öğrenci eksiklerini tamamlayıp tekrar aynı parça ile bir sonraki dinletiye katılabilir.
Bunun için bu tür dinletilerin eğitim-öğretim döneminin ikinci ayından itibaren dönemin sonuna kadar ayda
veya iki haftada bir düzenli yapılması gerekiyor. Öğrencinin o dönem çalıĢtığı hemen hemen bütün parçaları
bu dinletilerde sunmak lazım. Hem okul eğitmen ekibi genel okul seviyesinden haberdar oluyor hem de
öğrencilerin disiplinli çalıĢmasını sağlıyor, bu sayede iyi öğrencilerin çok sayıda eser sahnelemeleri sayesinde
potansiyelleri de açıkça izlenmiĢ olunuyor. Bu dinletilerde çalanlar performans sürecinde yanlıĢ yapmamaya
ve öğretmenin söylediklerini uygulamaya dikkat etmelidir. Böylece icrasının genel profesyonel temelleri
oluĢmaktadır.
Ayrıca okuldaki öğretim elemanlarının öğrenciler için düzenlediği dinletiler de etkinlik hareketini son derece
canlandırıyor. Bu tür dinletilerde öğretmenler kendi aralarında ve öğrencilerle beraber oda müziği çalıĢmaları
yapabilir, öğrencilerin çalıĢtığı eserler öğretmenler tarafından çalınabilir ve öğrencilerin gelecekte çalmaları
gereken eserler öğrencilere tanıtılabilir.
Müzik eserleri dinleyicilerin karĢısında ne kadar sık çalınırsa, müzisyenler de kendi icralarını daha
mükemmel seviyeye ulaĢtırma olanağı bulur. Hatta ilgili kiĢilerde beste yaratma isteği uyandırır.
Bu etkinliklerden sonra bütün ekip (öğretmen-öğrenciler) okul dıĢındaki performanslarını planlamaya
baĢlamalıdır. Bu dinletiler – hızlı ve garantili bir Ģekilde verimlilik sağlayan uygulamalardır.
Değerlendirmelerde ise diyalog kültürü, kırıcı olmayan yorumlar ve eleĢtiriler, sağduyulu teĢvikler sunmak
sanatsal geliĢmede en önemli noktalardan biridir. Farklı eğitim sistemlerinden gelen öğretim elemanlarının
çalıĢma sonuçlarından sentez oluĢturma yöntemleri bu tür sohbetlerde Ģekilleniyor. Ayrıca her ekip için
uygun Ģekilde yapılandırıyor.
Okul dıĢında düzenlenen etkinlikler genelde kutlama, açılıĢ, vb. gibi nedenlerden dolayı düzenlenir ve çoğu
zaman okul derslerinin normal akıĢını biraz bozar. Çünkü konuya uygun parçalar seçilir, bu eserler o anda
çalıĢılmıyor olabilir, ders saatine denk provalar ve ek çalıĢmalar düzenlenir, böylece dersler aksar. Konser
turnelerinde ise genellikle çalıĢmaya devam edememe sorunu yaĢanıyor. Çoğu zaman hiç çalıĢmadan,
provasız sahneye çıkmaları gerekebiliyor.
Ancak bu tür etkinlikler çevredeki insanlara yapılan çalıĢmaları tanıtma Ģansı sunar ve öğrencilere toplumun
bu çalıĢmalara ihtiyaç duyduğunu gösterir, onlara özgüven duygusu kazandırır. Sahnedeki icraatçılar çoğu
dinleyici profesyonel müzisyen olmadığı zaman o dinleyicilerle daha duygusal bir bağ kurmaya çalıĢır,
yorumuna daha fazla önem verir ve derin bir etki bırakmaya çalıĢır. Bu da sanatla uğraĢan her insan için
kazanılması gereken bir ustalıktır.
4

Aykal, G. ,‘ HerĢeyi Müzikle Kavramak‘ , http://www.beethovenlives.net/index.asp?ID=262
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Radyo TV kayıtları ve röportajları, genelde aniden veya tek seferlik yapılır. Burada sergilenmesi gereken
Ģeyler – yaratıcılık, esneklik ve sunulacak konuya hakim olmadır. Bu süreçlere önceden çok çalıĢılsa da
beklenmeyen sorunlar karĢımıza çıkabilir. Örneğin, iyi olmayan akustik, enstrüman, rahatsız edici ıĢık, uzun
bekleme süresi veya çok kısıtlı zaman. Kalıcı ve uzun izler bırakan bu tür etkinlikler-kayıtlar icraatçıyı her an
çok değiĢken durumlara hazır olmayı öğretir ve önünde belirgin bir hedef (konser veya sınav) olmadan
disiplinli çalıĢmanın ve geniĢ repertuar bulundurmanın gerekliliğini gösterir.
Özgün ve oldukça uzun süreli bir program hazırlandıysa, bunun kayda aktarılma çalıĢmaları genelde daha
titiz ve daha hazır ortamda yapılır – konser salonlarında veya stüdyolarda. Bu çalıĢmaların önde gelen
sorumluluğu – kalıcı olmasıdır. Bu yüzden burada sunulan yorumun yüce bir anlamı ve üstün icra kalitesi
olması gerekiyor. Çok sayıda tekrarlamaya ve deneylere müsait olan bu süreç geleceğe bir köprü kuruyor,
belki de çiziyor ve bakıĢ açılarını geniĢletiyor.
Eğitim sürecinde verimliliği arttıran baĢka önemli bir faaliyet – yarıĢmalar. Bu, düzenli dinleti ve konser var
olduğunda bir sonraki basamak olabilir. Çünkü yarıĢmalar performansların kalitesine ciddi bir Ģekilde katkı
sağlar. Gam, etüt, zorunlu eser okul içinde yarıĢmaları öğrencilerin teknik seviyesi yükseltir. Doğaçlama,
düzenleme, beste yarıĢmaları ise yaratıcılık ve araĢtırmacılık geliĢtirir.
Ulusal ve uluslar arası müzik yarıĢmalar genellikle birkaç aĢamalıdır ve programlar zor eserler içerir. Böyle
yarıĢmalara ancak uzun süreli ve yoğun öğretmen-öğrenci ekibin çalıĢmalardan sonra katılabilir. Bu tür
etkinliklere katılım sağlayabilmek için okuldaki genel seviye yüksek olmalı. ÇalıĢma hevesi ve hırsı arttırılan
yarıĢma süreçleri ciddi psikolojik sorunları de getirebilir. Bunun için okullar okul içi yarıĢmaları kendi
öğretim sürecine uygun programlı yapılırsa, öğrenciler hem korku, endiĢe, kendine güvensizlik ve hayal
kırıklığı insanoğlunun var olan ve kaçınılmaz duygular olarak kabullenir hem, en önemlisi, bunları
yenmeye öğrenir ve kendi potansiyelleri tanır.
Dünyamızda rekabet bizleri geliĢtiren ve geçinmesini sağlayan bir süreçtir. BaĢkaların yaptığı gibi
yapabilmek ve kendi özgün kiĢiliği savunup onu tam anlamıyla sunabilmek - baĢarı ve mutluluğumuzu
sağlayan en önemli kaynaklardan biridir.
KAYNAKLAR
Atatürk, K. Atatürk ve Müzik http://www.beethovenlives.net/index.asp?ID=281
Aykal, G. ,‘ HerĢeyi Müzikle Kavramak‘ , http://www.beethovenlives.net/index.asp?ID=262
Kan, S., Kültür SöyleĢi, Milliyet Sanat, 2010, aralık sayı, sayfa 36, Doğan Gazetecilik
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AKTANT (EYLEYEN) MODELĠNĠN ĠLKÖĞRETĠMĠN ALT BASAMAKLARININ MÜZĠK
EĞĠTĠMĠNDE GEÇERLĠLĠĞĠ
Dr. Orhan BABA
Özet
Bu çalışmada, ilköğretimin özellikle alt sınıflarında verilen müzik eğitiminin daha verimli olması ve öğretmen
için de farklı bir bakış açısı kazandırılabilmesi amacıyla, yeni ve farklı bir model üzerinde durulmaktadır. Bu
model, müzik dışındaki başka disiplinlerde farklı biçimlerde zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Aktant
(eyleyen) metodu ile verilen yabancı dil eğitiminin, edebiyat incelemelerinin öğretmeyi ve öğrenmeyi olumlu
yönde etkilediği görülmüştür.
Modelde, sınıf ortamında ilköğretim öğrencileriyle birlikte, müfredata uygun müzik parçaları üzerinde
yapılan incelemeler ile hata çözümlemesi yapılmaktadır. Çözümlemeler esnasında öğrencinin kendisi ve
çevresiyle, öğretmenin kendisi ve çevresiyle, her ikisinin belirli müzik parçalarıyla olan diyalog ve ilişkileri
de model çerçevesinde incelenmektedir. Modelin, müzik eğitimini öğrencilere daha fazla sevdireceği ve
eğitimi kolaylaştıracağı değerlendirilmektedir.
İnceleme, müzik eğitimi ile ilgili olarak görüşme, kaynak tarama ve gözlem yöntemleri kullanılarak,
disiplinler arası bağlamda ele alınmaktadır.
AMAÇ
Türkiye‘de ilköğretim okullarının alt basamaklarında ve ana sınıflarındaki müzik eğitimde bir takım
güçlükler kendini göstermektedir. Bu güçlükler eğitimci, eğitim ortamı ve eğitilen arasındaki iliĢkiden yola
çıkarak, eğitimin genel sorunlarından biri halini alıverir. Sınıf ortamında gerçekleĢtirilen müzik eğitiminde
hedeflenen davranıĢların kazandırılması için, Aktant (Eyleyen) modelinin geçerli bir model olup
olamayacağı, araĢtırmada ele alınmaktadır. Farklı disiplinlerde baĢarılı örneklerine rastlanılan yöntemin,
müzik eğitiminde geçerliliği sorgulanarak, uygulanabilirliği araĢtırılmaktadır.
ĠNCELEME
Örgün müzik eğitiminin ilk basamaklarından itibaren müzik eğitimcilerinin karĢılaĢtıkları zorluklardan biri,
hangi eğitim modeline uygun davranılması gerektiğidir. Yalnızca bir yöntemin uygulanmasının yaratacağı
kimi sakıncalar nedeniyle, birden fazla model yeri geldikçe devreye girebilmektedir. Öğretmenin kendisi de
bir modeldir. Yeni bir model, kendisinden önceki ya da sonraki baĢka modelleri tamamen gözden çıkartmaz;
her model bir baĢka ufuk açar, yöntemi belirler, bir baĢka modelin eksikliklerini tamamlayabilir. Bir disipline
uygun olarak geliĢtirilen modelin baĢka disiplinler için geçerli olup olamayacağı, disiplin içindeki epistemik
cemaat tarafından meĢrulaĢtırılabilir.
Edebiyat ve linguistik alanlarında son yıllarda önerilen ve baĢarılı örneklerine de sıkça rastlanılan aktant yani
eyleyen modelinin en önemli özelliği, her aĢamanın ve her eyleyenin, her eylemi gerçekleĢtiren olgunun
sorgulanması ve alınan cevabın değerlendirilmesidir. Bir tür hata çözümlemesi de denebilecek sistem, bir
eserin metninin detaylı olarak incelenmesini gerekli kılar.
Bir müzik eseri çok katmanlı ve çok anlamlı içeriğe sahiptir. Özellikle sözlü eserlerde sözün anlamı eserin
karakterini de belirlerken, eserdeki her bir katman ayrı birer karakter, ayrı birer kahraman ve ayrı birer anlam
olabilir. Müzik eseri, sözlü ya da sözsüz bir metindir. Metnin incelenmesi, onun daha iyi anlaĢılmasına ve
daha kolay tüketilmesine imkân sağlarken, müzik eğitiminin kolaylaĢtırıcı bir faktörü de olur.
―Edebi eserlerde kişi, birey, karakter, kahraman, protagonist (ana karakter, baĢkiĢi veya baĢkahraman),
antagonist (karĢı gelen - düĢman) gibi bütün sanat karakterlerinin aktant (eyleyen) olarak adlandırıldıklarına
rastlanılır‖ (Alil 2010: 4). Müzik parçalarında da her bir kiĢi, karakter, kahraman, yardımcı ve karĢı gelen,
birer aktanttır, eyleyendir. Bu eyleyen bir solo keman da olabilir, küçük kurbağa da. Temsil ettikleri anlam
yüklü değerler vardır. Bu nedenle anlamlar ve kavramlar da birer eyleyen olabilmektedir.
Ġlköğretimin özellikle alt sınıflarında, anlamın doğru oluĢması için, ağızdan çıkan seslerin görüntüye
dönüĢmesi gerekir. Jean Paul Sartre; ―KonuĢmanın amacı gördürmektir‖ der. Bu, sözcükler, gözde görüntüye
dönüĢtürülsünler diye kulağa iletilir, demektir. Çünkü sözcükler görüntü yüklenmiĢ ses dalgalarıdır. ÜretilmiĢ
bir sözcük, öncelikle ―ses dalgalarına dönüĢtürülmüĢ nesnel bir görüntü‖ demektir (Özakıncı: 2007, 126). Bu
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nedenle küçük öğrencilerin bir müzik eserinin içindeki sesleri ve anlatılanları doğru biçimde
anlamlandırabilmeleri için, onları görüntüye dönüĢtürebilme kapasitelerinin de geliĢtirilmesi gerekir.
Ġlköğretim çağlarındaki çocukların, kendilerini veya yakınlarını birer kahraman gibi görmeleri, kendilerini
baĢka kahramanlarla özdeĢleĢtirmeleri bilinen bir durumdur. Psikolojik ve sosyolojik boyutları ile birlikte,
çocukluk yıllarının geçirildiği bu dönem, örgün eğitim için önemli bir zaman dilimidir. Bu dönemde hayatın
anlamlanmaya, temel soruların cevap bulmaya daha yatkın olması eğitim bilimciler bakımından da çok
önemlidir. Müziksel bir metinin basit olarak incelemesi, müzikle, duygularla ve sesle ilgili pek çok soruyu da
kavramaya yardımcı olabilecek ipuçları içerir.
Aktant modeli, öğrencilerle birlikte metin analizi yapılırken hata yapılmamasına ve gerçekte olay örgüsünün
nasıl ve ne Ģekilde geliĢtiğinin tespit edilmesine yardımcı olabilmektedir.
Makedonyalı Yordan Stoyanovski ―Makedonya‘daki Sosyal Dramın Poetikası‖ adlı eserinde, tanınmıĢ
Fransız dram kuramcısı An Ġbersfeld‘in semantik yaklaĢımını baĢlangıç noktası olarak ele alır. Stoyanovski,
Algirdas J. Greimas‘tan hareket ederek, değiĢik hikâyeler sonucunda, kavramlar arasındaki bağlantıların,
kiĢiler ve olaylar arasındaki bağlantılardan daha az ve daha genel anlamda olduklarını vurgular. Bu genel
anlamları Propp : ―dramatis personae‖ (oyundaki karakterler), Surio : ―dramatik fonksiyon‖, Greimas da (An
Ġbersfeld gibi) : ―aktant‖ olarak tanımlamaktadır. (Alil: 2010, 3). Aktant modeli, 1966 yılında A. J.
Greimas‘ın göstergebilimsel çalıĢmalarında geliĢme göstermeye baĢlamıĢtır.
Masalda veya romanda ifade edilen Ģeyler: Kahramanın amacı, kahramanın bir engelle karĢılaĢması, bu
konuda ona düĢman olanlar, kahramanın bu engelli aĢmaya çalıĢması ve bu konuda ona yardımcı olanlar ve
sonuç olarak amacın gerçekleĢmesi veya gerçekleĢmemesi iken, müzikte bu durum biraz farklılık
gösterebilmektedir. Müzik parçasındaki sözlü metinde bir masal ya da olay anlatılıyorsa, burada da
masaldakine benzer bir olay kurgulamasında söz edilebilir. Ancak, ―arkadaĢlık‖ gibi soyut bir kavram söz
konusu ise durum daha farklı olabilmektedir. Bu defa kahraman, arkadaşlıktır. En önemli aktant arkadaĢlık
olurken, eylemleriyle ve varlığıyla onu güçlendiren, destekleyen veya karĢı gelen unsurlar da birer eyleyen
olurlar.
Modelin uygulaması masal veya romandaki uygulamaya benzerlik gösterir. Müzik eseri öğrencilere birkaç
defa dinletilir. Daha sonra eserle ilgili olarak, An Ġbersfeld‘in ve Greimas‘ın (Greimas 1973: 106) sunmuĢ
olduğu aktant (eyleyen) modelinden hareketle, öğrencilere Ģu gibi sorular yöneltilir:
Bu eserde kahraman (asıl eleman) kimdir veya nedir? (Kahraman, sözlü metindeki mini mini bir kuĢ da,
dostluk da, bayrak da, Atatürk de, postacı da, Ali Baba da olabilir.)
Kahraman ne yapmak istiyor (ne yapıyor) veya kahramanın bir dilekte veya istekte bulunup eylem
yapmasındaki motivasyon nedir? (Mini mini kuĢun donması…)
Asıl elemanı (yani olayın kahramanını) destekleyen diğer elemanlar neler, kimler (kim veya ne
kahramanın yardımcısı - yardımcıları olarak beliriyor)? (Minik kuĢu içeriye alan kiĢi…)
Eğer varsa, asıl elemana karĢı gelen, iĢini zorlaĢtıran, engelleyen neler, kimler var (kim veya ne düĢman
olarak beliriyor)? (Soğuk, kapalı pencere…)
Eylemin sonunda baĢarılı olan (kazanan) kimdir veya nedir? Kahraman amacına ulaĢmıĢ mıdır veya
müzik parçasının sonunda verilen mesaj, kahramanın isteklerine uygun mudur? (KuĢ içeride ısındı…)
Bu sözlü müzik eserindeki olayın kurgulanması öğrenciler tarafından beğenilmiĢ midir? BaĢka ne türlü
olabilirdi?
ġimdi, ―Bak Postacı Geliyor‖ adlı müzik parçasını model üzerinden ele alalım:
KORO:
Bak postacı geliyor
Selam veriyor
Herkes ona bakıyor
Merak ediyor
ÇOCUK:
Çok teĢekkür ederim
Postacı sana
Pek sevinçli haberler
Getirdin bana
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POSTACI:
Bu gün yalnız bu kadar
Darılmayınız
Yarın yine gelirim
HoĢça kalınız
KORO:
Haydi git güle güle
Uğurlar olsun
Ellerin dert görmesin
Kısmetle dolsun.
Metindeki baĢkahraman Postacıdır. Postacının amacı, kendisine mektup gelip gelmediğini merak eden
herkesin merakını gidermektir, yani mektupları dağıtmak. Koro meraklı kalabalığı temsil ederken, çocuk da
kendisine mektup gelen ve böylece mutlu olan kiĢidir. Ancak kalabalık, yani koro hayal kırıklığına
uğramıĢtır, onlara mektup gelmemiĢtir, ancak yarın gene geleceğini söyleyen Postacı onlara ümit verirken,
koro kendisine teĢekkür eder.
Bu müzik parçasındaki metin öğrencilere dinletildikten sonra, kendilerine Ģu soru yöneltilir: Dinlediğiniz
parçadaki baĢkahraman kimdir? Kimden bahsedilmektedir? Cevap: Bu parçadaki baĢkahraman Postacıdır.
Postacıdan bahsedilmektedir. Olayın gerçekleĢmesini sağlayan kiĢi yani özne Postacıdır.
Özne (Ö) = Postacı
Parçadaki nesneyi (object) bulmak için öğrencilere: ―Postacı ne yapıyor, ne yapmak istiyor?‖ sorusu sorulur.
Cevap: Mektupları dağıtmak istiyor. Bu durumda:
Nesne (N) = Mektupları dağıtmak.
Daha sonra öğrencilere, ―Korodakilere mektup gelmeyince ne oluyor?‖ diye sorulur. Cevap: Hayal kırıklığı.
O halde hayal kırıklığını, engelleyen, düĢman, karĢı gelen olarak değerlendirebiliriz.
KarĢı gelen, düĢman (D) = Hayal kırıklığı.
Bütün bu açıklamalardan sonra, parçada yer alan karakterlerin fonksiyonunları Ģema olarak aĢağıdaki aktif
(dram) üçgeni ile gösterilir:
Ö (= Postacı)

N (= Mektupları dağıtmak)

D (= Hayal kırıklığı)

Bundan sonra öğrencilere Ģu soru yöneltilir: Postacının amacına ulaĢmasını sağlayan bir kiĢi ya da olay var
mıdır? Cevap: Çocuk mektup almıĢtır ve çok mutlu olmuĢtur. O halde çocuk Postacının amacını
gerçekleĢtirmesine yardımcı olmuĢtur.
Yardımcı (Y) : Çocuk
Çocuğun aktant modelindeki yeri de Ģöyledir:
Ö (Postacı)

N (Mektupları dağıtmak)

Y (Çocuk)

D (Hayal kırıklığı)
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Öznenin eylemde bulunmasını sağlayan güçlü bir kuvvet vardır. Bunu ortaya çıkartabilmek için öğrencilere
Ģu soru sorulur: Postacı neden mektup dağıtıyor? Cevap: Görevi (mesleği) olduğu için mektupları dağıtmak
istiyor. Bu durumda öğrencilere yapılacak açıklamada, Postacının eylemde bulunabilmesi için bir Ģey
istemesi gerektiği belirtilir. Böylece Postacı o topluluğa hitap eden (Adresant = A1) olarak karĢımıza çıkar.
Diğer taraftan, hayal kırıklığına uğrayan ve beklentileri gerçekleĢmeyen Koro, kaybedendir (A2).
Bekledikleri mektup gelmemiĢ, umutları yarına kalmıĢtır.
Böylece tam bir aktant (eyleyen) modeli oluĢur:
A1(Ġstemek)

A2 (Koro)

Ö (Postacı)

N (Mektupları dağıtmak)

Y (Çocuk)

D (Hayal kırıklığı)

Bu Ģekilde, birbirinden farklı ancak birbirine benzeyen üç adet üçgen oluĢturulabilir.
A1 (= Ġstemek)

Ö (= Postacı)

N (= Mektupları dağıtmak)
1. Psikolojik Üçgen

Ö (= Postacı)
A2 (= Koro)

N (= Mektupları dağıtmak)
2. Ġdeolojik Üçgen
Ö (= Postacı)

D (= Hayal kırıklığı)

N
(= Mektupları dağıtmak)
3. Aktif Üçgen
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Benzer bir çalıĢmayı, ―Ġki Ġnatçı Keçi‖ adlı parçada da uygulayabiliriz. Burada ise özne iki keçidir (Ö). Bu iki
kahramanın amaçları karĢıya geçmek (N) iken, onlara yardımcı olan köprüdür (Y). Onların amaçlarına
ulaĢmalarını engelleyen (düĢman) ise inatçılıktır (D).
Bazı kuramcılar özneye daha derin anlamlar da yüklemektedirler. Sanat ve ―Sorumluluk, Ġlk Felsefi
Denemeler‖ adlı eserinde Bakhtin özne hakkında Ģöyle düĢünür: ―Ben, bir özne olarak kendi değerimi, ancak
öteki ile yani baĢka öznelerle iliĢkilerimle belirleyebilirim. … Ben-öteki iliĢkisi, öznenin bir baĢka özneyle ve
öznenin bir baĢka özne aracılığıyla kendisiyle iliĢkisi meselesidir‖ (Bakhtin 2005: 14–39). Böylece Bakhtin,
özneye felsefi bir anlam da kazandırmaktadır.
SONUÇ
Ders esnasında, öğretmen ile öğrenciler arasındaki iletiĢim ile öğrenme doğrudan iliĢkilidir. Öğretmen de bir
aktanttır, eylemleriyle eğitimi etkiler. Bu özelliği ile olaydaki baĢkahraman (Özne = Ö) olur. Öğrencilerle
ders içinde bu Ģekilde gerçekleĢtirilen diyalog, müzik parçasındaki sözlerin daha açık anlaĢılmasına, verilmek
istenen mesajın daha doğru biçimde ulaĢmasına neden olabilecektir. Bu özelliği ile model, Mikhail M.
Bakhtin‘in ―Diyaloji ve ―Kronotop‖‖ kavramlarıyla da örtüĢmektedir (Bakhtin 1998: 206 – 258). Soru ve
cevaplarla ilgili olarak yapılacak inceleme sırasında, müzik cümlesinin birden fazla tekrar edilmesi ile cümle
belleğe yerleĢirken, parçanın ezgisel yapısının doğru bir Ģekilde öğrenilmesini de sağlayabilecektir.
Bu model, öğretmenlerin yanı sıra öğrencilerin de derse aktif katılımını ve yaratıcı düĢünmelerini destekler.
Öğrenciler, öğretmenler yardımıyla basit, mantıklı ve yönlendirici sorularla eleĢtirel düĢünmeye teĢvik
edilmektedir. Böylece problemin tespit edilmesi, tanımlanması, çözüm önerileri daha kolay sunulabilecektir.
KAYNAKLAR
ALĠL, Sevin (2010): İlkokulun Alt Sınıflarına Aktant (Eyleyen) Modelin Uygulanması, II. Türk Dünyası
Kültür Kongresi Bildirisi, Ġzmir.
BABA, Orhan (2009): Türk Askeri Müzik Geleneğinde Değişim ve Süreklilik, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ġzmir.
BAKHTIN, M. M. (1998): The Dialogic Imagination, Four Essay, University of
Texas Press. Austin, Texas.
BAKHTIN, M. M. (2005): Art and Answerability Early Philosophical Essays (Sanat ve Sorumluluk İlk
Felsefi Denemeler), Ayrıntı Yayınları, Ġstanbul.
GREIMAS, Algirdas Julien. (1973). "Actants, Actors, and Figures." On Meaning: Selected Writings in
Semiotic Theory. Trans. Paul J. Perron and Frank H, Collins. Theory and History of Literature, 38. U of
Minnesota Press. Minneapolis.
IBERSFELD, An (1981): Aktantsionalni modelleri, Moderna Teoriјa Drama (haz.: M. Miochinovich), Nolit,
97. Belgrad.
ÖZAKINCI, Cengiz (2007): Dünden Bugüne Türklerde Dil ve Din, Sayfa: 126 – 128, Otopsi Yayınları,
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PROPP, Vladimir (1985): Masalın Biçimbilimi - Olağanüstü Massalların Yapısı, Çev. Mehmet Rifat – Sema
Rifat, BFS Yayınları, Ġstanbul.
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TÜRKĠYE‟DE ĠLK VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARINDAKĠ BORU–TRAMPET
TAKIMLARININ RESMĠ ĠDEOLOJĠDEKĠ YERĠ VE EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ
Dr. Orhan BABA
Özet
Türkiye‘de özel ve resmi ilk ve ortaöğretim okullarına bağlı Boru ve Trampet Takımları, özellikle ulusal
bayramlarda, kuruluş ya da kurtuluş günleri gibi özel bazı günlerde kendisini göstermeye çalışan, okulun
gurur ve sempati kaynağı haline geliveren ve öğrenciler arasından seçilmişlerin oluşturduğu amatör ruhlu
müzik gruplarıdır. Bu özellikleri onun, ulus devlet kimliği oluşumuna olumlu katkı yapacağı düşüncesiyle,
resmi ideoloji tarafından desteklenmesine de neden olur. Eğitim açısından asıl gücünü ritmik müziksel
yapısından ve bunun öğrencilere belli bir müziksel davranış kazandırmasından alır. Genellikle ritim
enstrümanları dışında bir enstrüman kullanılmaz. Bu nedenle de bandoya göre belki daha az müziksel bir
grup olduğu düşünülür, buna karşın, bandodan daha fazla icracı öğrenci adayını kendisine çeker. Öğrenciler
arasındaki popülaritesinin nedenleri oldukça çeşitlidir. Bu durum, ilk ve ortaöğrenim gençliğinin müzik
eğitimine beklendiği kadar yansıtılamamaktadır. Ayrıca, Türkiye‘de Boru – Trampet Takımı gibi müziksel bir
grubun yönetim ve eğitiminin, çoğunlukla, müzik eğitimi almamış olan Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından
gerçekleştirilmesi de oldukça ilginç bir durumdur.
AMAÇ VE YÖNTEM
Modern ulus devletlerde resmi ideolojinin en önemli göstergelerinden biri, resmi tören ve festivaller ile özel
anma günleridir. Bu gibi tören ve etkinlikler, devletin gücünün, bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin
dostlara ve ötekilere gösterildiği bir tür kutsal anlardır. Bu önemli ve özel anlar, aynı zamanda nesiller
arasındaki bağların da pekiĢtirildiği, ulus devlet kurucularının, ataların, kahramanların gençlikle buluĢtuğu ve
sembolleĢtiği eĢiklerdir. Modernite ile geleneksellik burada kaynaĢırken, bayrak gibi, marĢ gibi sembollerin
arasına bando da girer, kimi zaman Boru Trampet grupları da.
Boru ve Trampet takımları, Türkiye‘de diğer devletlerinkilerden az çok farklı anlamlara sahip olmuĢtur. Bu
farklılıklar onu özel kılarken, kendine has davranıĢlar geliĢtiren Boru ve Trampet Takımları gençler ve
özellikle de ilk ve orta öğretim gençliği arasında yaygın bir kurumsal müzik grubu olur. Resmi ideolojinin
aktarılması ve güçlenmesinde önemli rolleri olan Boru ve Trampet Takımlarının eğitimlerinin ne Ģekilde
olduğu ve bu sistemin Türk milli eğitim sistemi içindeki yeri önemli bir araĢtırma konusudur. Bu çalıĢmada,
ilk ve ortaöğrenim gençliğinin müzik eğitimi ile ilgili olarak Boru – Trampet Takımı kültürel ve disiplinler
arası bağlamda ele alınmaktadır.
AraĢtırmada, katılarak gözlem, kaynak tarama ve görüĢme metotları kullanılmıĢtır.
ĠNCELEME
Osmanlı Ġmparatorluğunun özellikle son yüzyılında artarak devam eden batılılaĢma çabaları, baĢta askerlik
olmak üzere birçok alanda kendini gösterirken, yeni ordu sistemine uygun askeri bir müzik kültürünün de
yaratılması gerekmekteydi. Buna uygun olarak, Mehterin yerine batıdaki gibi bando takımlarının kurulması
için ilk adımlar atılmaya baĢlandı. Batılı anlamda ilk askeri müzik grubu, sanıldığı gibi bando değil, Fransız
bir topçu yüzbaĢısının Ġstanbul‘da kurduğu boru, trampet, davul ve zilden oluĢan takımdır (Baba, 2009: 15).
Bu takım Osmanlıdaki (dolayısıyla Türkiye‘deki) ilk boru trampet takımıdır. BatılılaĢma ideolojisiyle kurulan
bu ilk gruptan sonra, zamanla birçok boru trampet takımı oluĢturuldu. Nota okuma ve yazma kaygısı pek
fazla olmaması, kullanılan malzemelerin ucuz ve kolay eriĢilebilir olması gibi nedenlerden dolayı, kısa süre
içinde bütün yurda yayılmaya baĢladı. Çoğunlukla askeri bandonun yanı baĢında varlığını sürdüren boru
trampet takımı, bu özelliği nedeniyle Türkiye‘de kimi zaman bando kavramı ile karıĢtırılmaya baĢlandı.
―Boru Trampet Takımı‖ yerine ―Boru Bando Takımı‖, ―Boru Borazan Takımı‖, hatta sadece ―Bando Takımı‖
denildi. Bu kavram karıĢıklığı halen devam etmektedir.
Boru ve Trampet takımlarının ülkeye girmeye baĢladığı yıllarda, daha önce bu kavramla karĢılaĢılmadığı için,
terimler konusunda tartıĢmalar ortaya çıkmıĢtı. Boru ve Borazan kelimeleri halk arasında yaygın biçimde
kullanılırdı ancak bu yeni takımda vurma bir çalgı vardı. Bu çalgının adı bir süre sorun oldu. Trompette (Ġt.:
Trombetta) kelimesi ―tranpete‖ Ģeklinde, Tambour (Ġt. : Tamburo) adlı vurma çalgı yerine kullanılmaya
baĢlandı. Çünkü bizde Tambur adlı baĢka bir çalgı vardı (Gazimihal: 1955: 73). Boru için sorun yoktu,
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Tranpete de zamanla Trampet oldu. Böylece Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar Boru ve Trampet takımlarının
isimleri meĢrulaĢtı. Ancak Tambour kelimesinin iĢi henüz tam olarak bitmemiĢti. ―Tambour‖ zamanla
―Tambur‖ Ģeklinde kullanılırken, yanına konulan ―Majör‖ kelimesiyle birlikte ―Tambur Majör‖ oldu ve bu
terim Boru ve Trampet takımını yöneten kiĢi yani Ģef için söylenmeye baĢlandı. Tambour Majörün Türkçe
karĢılığı ―Büyük Trampet‖ gibi bir anlam taĢısa da, hiçbir zaman, davulu çağrıĢtıran bu anlamda
kullanılmamıĢtır. Günümüzde Tambur Majör terimi yerine ―Tempo Majör‖, ―Majör‖, ―ġef‖ gibi kelimeler de
kullanılmakta iken, bu kavram Türk Silahlı Kuvvetlerinde ―Asa Personeli‖ terimi ile de zaman zaman ifade
edilmektedir.
Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti‘nde neredeyse bütün kurumlar ve meslek kuruluĢları, bir kimlik yaratmak
ve çağdaĢlaĢmayla özdeĢleĢebilmek amacıyla birer marĢ edinmeye gayret göstermiĢlerdir. Bu gayretin içinde
elbette eğitim kurumları da bulunmaktaydı. Kurumsal bir marĢın oluĢturulabilmesi için büyük Ģehirlerde
bulunmak avantajdı, çünkü marĢ besteleme ve seslendirme yeteneklerine sahip olanlar genellikle büyük
Ģehirlerdeydiler. Bununla birlikte, hem nota bilgisine hem de çalma yeteneğine fazla ihtiyaç duyulmaması
nedeniyle, Boru ve Trampet Takımları daha geniĢ bir alanda kendilerine yer buldular. Okullar tüm ülkeye
yayılmıĢtı, genç cumhuriyette bu okulların da kimliklerini ve varlıklarını gösterebilecekleri ortam gerekliydi.
BaĢka araçlarla birlikte Boru ve Trampet Takımları onlara bu olanağı sağladı. Hemen her yaĢ grubundan
öğrencilerin katılabildiği, üstün bir müzik yeteneği gerektirmeyen bu takımları oluĢturmak hiç de zor değildi.
Kullanılan çalgılar basit ve kolay eriĢilebilirdi, aynı zamanda ucuzdu. Bu topluluğu diğerlerinden ayırt
edebilmek için özel kıyafetler yapıldı. Bu kıyafetler çoğu zaman askeri bandoların elbiselerini andırıyordu.
Zamanla kurulan özel okullar ve kimi devlet okulları, bu topluluğun daha kaliteli bir yapıya bürünmesini
sağladılar. Boru ve Trampet Takımları özellikle milli bayramlarda, okulun ve yakın çevrenin özel günlerinde
yapılan törenlerde kendini gösterdi. Ancak bu grubun nasıl ve kimler tarafından eğitileceği konusu her zaman
sorun oldu. Bu durum halen devam etmektedir. Ritimsel vurgunun hâkim olduğu bu müzik grubunda temel
amaç, grubun düzenli yürüyüĢünü sağlamaktır. Ancak bu özelliği dıĢında, özel kıyafetiyle, görünen, duyulan,
yürüyen özellikleriyle birlikte kurumun önemli sembollerinden biri olur.
Boru ve Trampet takımları, özellikle ilk ve ortaöğretim çağındaki öğrenciler tarafından oluĢturulurken, bu yaĢ
grubundaki gençlerin kendilerini gösterebilecekleri neredeyse ilk büyük ölçekli meĢru etkinliklere de zemin
hazırlar. Genç (ergen) burada gerek kendisine ve arkadaĢlarına, gerekse ailesine, okul yönetimine ve halka
yeteneğini sergileme fırsatı bulur. Bu durum resmi ideoloji bakımından da önemlidir: Kurucular ile yeni nesil
arasındaki en katı ve açık iletiĢim yolu burada kendisini göstermektedir, davranıĢlar ulus devletin
beklentilerine uygundur. Mikhail M. Bakhtin diyalog ve yol kronotopu kavramlarında durumu
özetlemektedir: Her ikisi ve hepsi zaman uzamsal olarak yolda buluĢurlar (Bakhtin 1998: 84–257). Geriye
sadece bu müzik grubunun eğitimi ve tören alanından geçirilmek üzere yönlendirilmesi kalır.
Türkiye‘de ilk ve orta öğretim kurumlarının Boru ve Trampet Takımları genellikle Beden Eğitimi
öğretmenleri tarafından eğitilmeye çalıĢılır. Bir müzik grubu, müzisyen olmayan bir eğitici tarafından
yönetilirken, bir süre sonra bu eğiticinin gerçekte grubun tam olarak eğiticisi olamadığı görülür. Çoğu zaman
yöntem Ģu Ģekildedir: Beden Eğitimi öğretmeni takıma kimlerin gireceğini kendine göre tespit eder: Kızlar
Trampetçi, erkekler Borucu, herkes olabildiğince uzun boyluca, ama davulcu biraz tombul ve gösteriĢli
olmalıdır! Hiçbir Ģey çalamayan da zilci olur. Takımdakilerin eğitimi için çoğunlukla derslerden öğrenci
alınır ve bahçede birkaç saat birlikte çalıĢtırmaya gayret edilir. Eğitim esnasında hiza ve istikameti öğretmen
ikaz ederken, öğrenciler genelde usta çırak usulü birbirini eğitmektedir. BaĢ eğitici de yine bir öğrenci olan
Tempo Majördür (Ģef). Okulun çalgıları çoğunlukla büyük Ģehirlerdeki müzik dükkânlarından ucuza (bazen
veliler tarafından) temin edilmiĢtir. Trampetlerin ve davulun akort edilmesi sorun olur, sık sık deri patlatılır,
bagetler kırılır. Borudan ses çıkartmak sorun olur. Beden Eğitimi öğretmeni çevreden yardım talep eder.
Okulda müzik öğretmeni varsa (ki o da çoğunlukla bayandır) : ―Biz onun eğitimini almadık, biz bilmeyiz‖
denir. Davul ve trampet derilerinin değiĢtirilmesi erkek iĢi olarak görülürken, askeriyedeki Boru Trampet
Takımları örnek gösterilir, onların da hepsi erkek değil midir? Zaten kıyafetler de asker üniformasına
benzemektedir! Elbette çok sayıda istisnalardan ve mükemmel örneklerden bahsetmek de mümkündür. Ancak
yukarıda açıklanan yöntemin çoğu ilk ve ortaöğretim okulunda her zaman tespit edilebileceği aĢikârdır.
Ġlk ve orta öğretim okullarındaki Boru ve Trampet takımlarının kaç kiĢiden oluĢturulacağı konusunda
herhangi bir standart olmadığı görülmektedir. Kimi Boru Trampet takımları 25, kimileri 45 kiĢidir. Türk
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Silahlı Kuvvetlerine ait Boru ve Trampet takımlarının mevcudunun ise, (askeri liseler hariç olmak üzere) 21
kiĢiden oluĢtuğu tören uygulamalarından anlaĢılmaktadır. Bu takımlarda genel olarak bir Ģef, 12 borucu, 6
trampetçi, bir davulcu ve bir zilci yer alırken, sivil kurumların boru trampet takımlarındaki icracı sayısı
değiĢkendir. Boru ve Trampet takımları görüntüyle de önemli bir etki yapar (çalarken yapılan hareketler,
yürüyüĢler, dönüĢler, giyim kuĢam..). Bu nedenle bu tarz bir eğitim de gereklidir.
Üniversitelerin müzik eğitimi bölümlerinde, okullarda boru ve trampet takımı kurulması ve eğitim yöntemi
hakkında genellikle eğitim verilmemektedir. Bu durum, aradaki açığın baĢka kiĢiler tarafından kapatılması
çabalarını da beraberinde getirir. O halde, müzik eğitimi bölümlerinde bu konuya yer verilmesi bir zarurettir.
Uygulama için de, bölüm öğrencilerinden Boru ve Trampet Takımları oluĢturulması, öğrenci merkezli bir
eğitim çalıĢması yapılmalıdır. Bahse konu takımda nota bilgisine genellikle ihtiyaç hissedilmez. Belli tartım
kalıpları ve yürüyüĢ ritmine uygun basit bir ezginin tekrar edilmesi ile oluĢan icrada, en büyük sorun
Boru‘dan doğru ses çıkartılmasıdır. Boru çalabilmek için ince ve memesiz dudaklı, sağlam ağız ve diĢ yapısı
olan, sağlıklı öğrencilerin tespit edilmesi gerekir. Boru ağızlığının temiz, borunun eziksiz olması önem arz
eder. Bu öğrencilere sadece sol – do – mi ve tiz (ince) sol seslerinden oluĢan basit ezgilerin öğretilmesi
gerekir. Sınıftaki yazı tahtası bu amaç için kullanılabilir. Kalın seslerde dudaklar daha gevĢetilirken, tiz
seslere çıkıldıkça dudaklar yavaĢ yavaĢ büzüĢtürülmeli ve hafifçe sıkılmalıdır. Her notada borunun ağızlığına
(genellikle sertçe) dil vurulurken, süre değeri için özellikle ritmik yapıya dikkat edilmelidir. Trampetin
çalınması için ağız ve diĢ yapısının özellikli olması Ģart değildir. Ritim kulağının iyi olması ve trampeti
rahatça taĢıyabilecek nitelikte olmak genellikle yeterli olur. Herhangi bir ritmik ezgiyi öğretirken nota ve süre
değerini öğretmekte zorlanılıyor ise, aĢağıdaki örnekte olduğu gibi, her süre değerine bir hece gelecek Ģekilde
akılda kalıcı kelimelerle birlikte (bagetlerle) kullanılması sağlanabilir:
An-ka-ra Ġz-mir Ma-lat-ya Ġz-mir An-ka-ra Ġz-mir Van, Ġz-mir An-ka-ra Ġz-mir Ma-lat-ya Ġz-mir Bom Bi-li
Bi-li Bi-li Bom
Veya: Kap-tan denize dal. Kap-tan denize dal. Kap-tan denize Kap-tan denize Kap-tan denize dal.
Davul ve zil de bu ritmik kalıbın ilk hecelerini (ölçü baĢlarını) vurarak eĢlik edebilecektir. Buna benzer
örnekler çoğaltılabilir. Boru Trampet takımını Beden Eğitimi öğretmenleri çalıĢtırıyorsa, teknik çalıĢma için
mutlaka bir müzik eğitimcisinden yardım alınmalıdır.
SONUÇ
Kimi zaman izcilik faaliyetleri ile birlikte anılan Boru Trampet Takımı, kurum kimliğini ve aidiyet
duygusunu pekiĢtirmek amacıyla devlet tarafından teĢvik edilir. Okul yöneticileri ise bu bakıĢı desteklemekle
birlikte, milli bayramlardaki resmigeçit törenlerinde öğrencilerin düzenli ve coĢkulu yürüyebilmesini
düĢünür. Diğer öğrencilerin, kendilerini temsil eden bu takımla ve dolayısıyla mensubu oldukları okullarıyla
onur duymalarını ister. Boru ve Trampetlerin üzerine bayrakların konulması ve süslenmesi bu ideolojik
davranıĢın temel göstergelerinden biridir. Müziksel bir faaliyet gösteren Boru ve Trampet Takımları,
genellikle Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından yönlendirilirken, Müzik öğretmenleri bu konuya mesafeli
durular. Bu durum ergenlerin müzik eğitimlerinde olumsuz etki yapabilir. Müzik öğretmenleri bir Ģekilde
takımın eğitimi sistemine katılmalıdırlar.
KAYNAKLAR
BABA, Orhan (2010), Resmi İdeolojilerde Birliktelik: Askeri Bandoların Türk Dünyasındaki Birleştirici
Rolleri (Kültürlerarası Diyalog Aracı Olarak Bando Müziği), 2. Türk Dünyası Kültür Kongresi Bildirisi,
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MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ĠÇERĠSĠNDE MÜZĠK TERMĠNOLOJĠSĠNĠN FARKLI ADLANDIRILMASININ
OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERĠ ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Oya ġEN, Çukurova Üniversitesi
Ülkemizde tarih boyunca müzik, önemli bir yere sahip olmuĢtur. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği
ve Askeri Müzik alanlarında yaygınlaĢmıĢ olan dini ve din dıĢı geleneksel müziklerin arasına, 1826 yılında
Türk toplumuna çok sesli müzik de katılmıĢtır.
―19.yy.‘a kadar Türk müzik tarihinde yer alan müzik yazıları (notasyon), özgün buluşlardır: ebced yazıları
başta olmak üzere Ali Ufki yazısı, Kantemiroğlu yazısı gibi müzik yazıları genellikle belirli kişilerin el
yazması yapıtlarında kullanılmış ve dönemlerin bestecileri, seslendiricileri vb. arasında ilgi görmemiştir.
―Dolayısıyla ulusal olmaktan çok, kişisel nitelik taşıyan bu yazıları, Türk Müziği yazıları yerine Türk
Müziğinde kullanılmış yazılar olarak adlandırmak belki daha doğru olur.‖ (Say,1995,509).
―Lale Devri‖ olarak bilinen dönemde, Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasındaki kültürel iliĢkilerin
geliĢmesi sonucunda sanata ve özellikle müziğe verilen önem de artmıĢ, bunun sonucunda geleneksel
müziklerimizin yanına bir de BatılılaĢma hareketi ile Batı tarzı müzik eklenmiĢtir. Mehterhane‘nin
etkinliklerine son verilerek, yerine Muzıka-i Humayun kurulmuĢtur. BaĢlangıçta Türk olan çalıĢtırıcılar, yerini
yabancı yönetmenlere bırakmıĢtır. Muzıka-i Humayun‘un Batılı anlamda çalıĢmaya baĢlaması, Giuseppe
Donizetti‘nin (1788-1856) Ġstanbul‘a getirilmesi ile baĢlamıĢtır. Giuseppe Donizetti, Muzıka-i Humayun‘a
aynı zamanda bir müzik okulu özelliği kazandırarak, burada piyano, flüt, armoni ve orkestrasyon dersleri
vermiĢ, ayrıca Avrupa‘dan çalgılar ve eğitimciler de getirtmiĢtir. Burada kullanılan ve Hamparsum
Limoncuyan tarafından geliĢtirilen Hamparsum yazısı yerini Batı Müziği yazısına bırakmıĢtır. BaĢarılarından
ötürü kendisine ―General‖ rütbesi verilen Donizetti PaĢa‘nın ölümünden sonra, yine ―General‖ rütbesi alan
Guatelli PaĢa ve ona yardımcı olması için, bir de piyanist olan Ġspanyol asıllı ―Aranda PaĢa‖ adı ile bilinen
d‘Arenda saraya alınmıĢtır. Nota kitaplığı yeniden düzenlenmiĢ ve bandoya saksafon ailesi eklenmiĢtir
(Say,1995,509-510).
Zamanla yaygınlaĢan Batı Müziği yazısı, geleneksel müziklerimize de yansımıĢ, Hamparsum yazısıyla
yazılmıĢ olan geleneksel sanat müziklerimiz de Batı Müzik yazısına dönüĢtürülmeye baĢlanmıĢ ve
bestecilerimiz ―MarĢ‖lar bestelemeye baĢlamıĢlardır. Bu marĢlar, Cumhuriyet dönemindeki senfonik
bandoların repertuarına temel oluĢturmuĢtur. Yabancı eğitmenlerin Muzıka-i Humayun‘daki görevlerini
MeĢrutiyetin ilanı sonrasında Türk müzikçiler devralmıĢlardır (Say,1995,511).
Geleneksel müziklerimizin yanı sıra, ülkemizde sonradan yaygınlaĢmaya baĢlayan Batı Müziği ve Batı
Müziği formunda yazılan yerli müziklerimiz ve bunların yazısı, büyük ölçüde yabancı eğitmenlerin ülkemize
gelmesi ile olmuĢtur. Dolayısıyla yabancı müzik terminolojisi yerleĢmeye, yerli terminoloji ile birlikte
kullanılmaya baĢlamıĢtır.
Kısaca bahsettiğimiz Türk müzik tarihinin yanında, yine kısaca Türk müzik eğitiminin tarihçesinden de
bahsetmemiz gerekmektedir. 20. yüzyıl baĢlarında, ilk ve orta öğretimde uygulanan, müzik programları
homojen bir yapıya sahip olmayıp, hem dini, hem de yeni yaygınlaĢmaya baĢlayan ―Çocuk ġarkıları‖
dağarcığından oluĢmaktaydı. Bir yandan ilahiler öğretilirken öte yandan, Halk Müziğinden yararlanılarak
oluĢturulan çocuk Ģarkılarına yer verilmeye baĢlanmıĢ, çocuk Ģarkılarının, eğitsel amaca yönelik olarak
hazırlanması düĢüncesi geliĢmiĢti. Sağlıklı bir müzik eğitimi konusunda atılan olumlu bir adım, 1912 yılında
Ġzmir‘de açılan ―Ġttihat ve Terakki Mektebi‖nin amaçları arasında yer alan ―ulusal ruhu gençlere aĢılayacak
bir ulusal müzik ilkesinin belirlenmesi‖ düĢüncesi ile olmuĢtur. Ġttihat ve Terakki Mektebi‘nin müzik
eğitimine yönelik bu ilkesi, ülkemizdeki ulusalcı müzik akımının, ilk iĢaretleri olarak düĢünülmektedir
(Say,1995,511-513).
Ülkemizde, ilk halka açık müzik okulunun hazırlığı olarak kabul edilebilecek olan kurum, 1917 yılında
kurulan Darüllelhan (Ezgilerevi)‘dır. BaĢlangıçta sadece Türk Sanat Müziği alanında eğitim veren
Darüllelhan, 1926 yılında konservatuvara dönüĢtürülerek, Batı Müziği eğitimi vermeye baĢlamıĢtır.
Cumhuriyetin ilanından sonra, yeni kültür politikaları çerçevesinde müzik alanında, bir kurumsallaĢma
hareketi baĢlamıĢ, eğitim veren kurumların sayısı giderek artmıĢtır (Say,1995,513).
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BaĢlangıçta sayıları çok az olan bu kurumlar giderek çoğalmıĢ, buna bağlı olarak, müzik sevgisi, müzik
eğitimine olan ilgi de artmıĢtır. Yukarıda sözü edilen müzik eğitim kurumları dıĢında özel çalıĢmalara olanak
sağlayan eğitim merkezleri de hızla geliĢmeye baĢlamıĢtır.
Müzik eğitimi hedeflenen sonuca, kullanılacağı alana göre farklılıklar içermektedir. Tüm dünyada olduğu
gibi, ülkemizde de amaca yönelik olarak, farklı biçimlerde, müzik eğitimi yapılmaktadır. Ülkemizdeki müzik
eğitim biçimlerini Ģu Ģekilde sınıflandırabiliriz:
1.Ġnsanın geliĢiminde büyük rolü olan müziğin, okul öncesi dönemlerinden baĢlanarak, eğitimin her
basamağında uygulanmasına imkan veren ―Okul Müzik Eğitimi‖ diğer bir deyiĢle ―Müzik Dersi‖ adı altında
yapılan ―Genel Müzik Eğitimi‖,
2.Genel müzik eğitiminin yanı sıra, okul dıĢında, bireyin kendi ilgi ve isteği doğrultusunda, bir müzik kültürü,
müziksel davranıĢlar kazandırmayı hedefleyen, ―Amatör Müzik Eğitimi‖,
3.Müziğe yatkın, yetenekli bireylerin, müziği meslek edinmeleri ve alanlarında uzmanlaĢmaları için gerekli
bilgi, beceri ve her türlü edinimlerin kazandırıldığı ―Mesleki Müzik Eğitimi‖dir (Say,1995,536-537).
Toplumların geleceğini sağlama alması, varlığını sürdürmesi, tarihleri, örf ve adetlerini koruması için
yapılacak en büyük yatırım eğitime olmalıdır. Günümüz koĢullarında bilim ve bilgiye dolayısı ile eğitime
duyulan gereksinim hızla artmaktadır. Eğitimin baĢlangıcını ve temelini ise çocuk eğitimi oluĢturur.
Geleceğin bugünü, çocuklar olduğu için, çocuk eğitimine verilen önem aynı zamanda geleceğin
geliĢmiĢliğine de verilen önemdir. Sanat yolu ile çocuğu eğitme ise en önemli eğitim yollarından biridir.
Müzik sanat eğitiminin tekniklerinden biri olup, zihinsel süreçlerin birer ifadesi olarak da tanımlanabilir.
―Ses‖i de çocuğun eğitiminde bir araç olarak kullandığımızda, çocuğa, yaĢamı algılama, yorumlama
yaratıcılık ve düĢünme sistemini geliĢtirme ve eğitme konusunda yardımcı oluruz. Müzik, çocuğun ruhsal
yapısındaki heyecanlı ve aĢırı duygusal ortamından daha sakin bir ortama yönelmesine, ayrıca güvensizlik,
saldırganlık, gerilim ve korku gibi davranıĢlardan uzaklaĢmasında önemli bir etkendir. Ayrıca müzik eğitimi,
kiĢilik geliĢiminde çocuğun davranıĢlarını etkiler, dikkati yoğunlaĢtırır ve gözlem yeteneğini de güçlendirir
(Ürfioğlu,1989,5).
ÇalıĢmamızın konusu olan terminoloji, müzik eğitimi içerisinde önemli rol oynamaktadır. Tarihsel geliĢimi
süresince değiĢen ve geliĢen müzik terminolojisi, farklı adlandırılmalarla kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
Adlandırmalar, yabancı dilden dilimize aynen alınıp kullanıldığı gibi, yeni terimlerin üretilmesi veya
anlamlarının dilimizdeki karĢılıklarının kullanılması Ģeklinde değiĢiklikler göstermeye baĢlamıĢtır. Bu
nedenledir ki, müzikle profesyonel veya amatör olarak ilgilenen kiĢilerin ―Müzik Sözlüğü‖ne ihtiyacı
olmaktadır.
Müzik terminolojisini öğrenme amacı ile ―Sözlük‖ niteliği taĢıyan birçok basılı kaynak bulunmaktadır.
Bununla birlikte, genel, amatör ve profesyonel müzik eğitimi için yazılmıĢ neredeyse tüm kitaplarda, Müzik
terminolojisinin farklı adlandırmalarını anlaĢılır hale getirmek amacıyla, açıklayıcı bilgilere yer verilmiĢtir.
Ancak bu açıklayıcı bilgiler de çeĢitlilik göstermekte ve bir anlam karmaĢası yaratmaktadır. Müzik eğitimi
için yazılmıĢ olan kitapların terminolojisi, eğitimin amacına, eğitmenin ya da yazarın tercihine, eğitim verilen
kurumların veya kiĢilerin düzeylerine vb. konularda çeĢitlilik göstermektedir. Bu konu ile ilgili, genel müzik
eğitimi kapsamında, müzik dersi kitabı olarak, uzun yıllar kullanılmıĢ olan, Fuad Koray‘ın, ―Orta Solfej ve
Bilgileri I‖ adlı kitabının bir bölümünde dip olarak belirtilen; ―Majör (=büyük, vakur), minör (=küçük,
sevimli) terimleri yerine, birçok Avrupa milletleri, bu gamların tarihi adlarına sadık kalarak, Dur (=sert),
Moll(=yumuşak) sözlerini kullanmaktadırlar‖ Ģeklindeki açıklama, terminoloji konusundaki çeĢitliliğe örnek
olarak gösterilebilir (Koray,1953,51). Aynı terimler baĢka Avrupa milletleri tarafından basılmıĢ olan
kitaplarda da yine ―Majör‖
ve
―Minör‖ Ģeklinde yer almıĢtır (Pozzoli,1969,38),( LavignacLemonie,1990,42).
Gerçekten de her millet, müzik terminolojisinin tarihi adlarına sadık kalmalı mı, yoksa kendi terminolojisini
kendi ana dilinde oluĢturmalı mıdır? ÇalıĢmamızın amacı, müzik terminolojisinin farklı sebeplerle, farklı
adlandırılmasının olumlu ve olumsuz yönlerini incelemektir. Bu amaçla yola çıkılarak, farklı eğitim
kurumlarında bulunan öğrenci ve eğitmenlerle görüĢülmüĢ, alınan görüĢler doğrultusunda değerlendirme
yapılmıĢtır. Değerlendirme yapılırken görüĢülen kiĢiler; genel müzik eğitimi veren eğitmenler ve aynı
okullarda eğitim alan öğrenciler, amatör müzik eğitimi veren eğitmenler ve yine amatör müzik eğitimi alan
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öğrenciler, profesyonel müzik eğitimi alan öğrenci ve profesyonel müzik eğitimi veren eğitimciler ile
sanatçılar olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca ulaĢılabildiğimiz ölçüde yabancı uyruklu eğitmen ve öğrencilerle
görüĢmeler yapılarak, ülkemizdeki müzik eğitimi içerisinde kullanılan terminoloji ile ilgili görüĢleri de
değerlendirilmiĢtir. Bunlarla birlikte, farklı amaçlarla yazılmıĢ olan müzik yayınları, müzik eğitimi içerisinde
kullanılan kitaplar, ders kitapları, repertuar içeren kitaplar ve müzik teorisi ile ilgili kitaplar terminolojik
açıdan incelenmiĢtir.
Genel müzik eğitimi kapsamında kullanılan kitaplardaki repertuarın büyük bölümünü, çocuk Ģarkıları
oluĢturduğundan, bu nedenle çalıĢmamız içerisinde çocuk Ģarkıları incelenmiĢtir.
Okul Ģarkılarını baĢlıca dört kümede toplamak mümkündür:
1) Aktarma ġarkılar: Bunlar, sözleri Türkçe, ezgisi yabancı olan Ģarkılardır. Aktarma Ģarkıların ezgilerini
genellikle Avrupalı toplumların halk ve okul müzikleri oluĢturmaktadır.
2) Öykünme ġarkılar: Kaynağını batı müziği dizi ve ölçü yapısından alan, Türk okul müziği bestecilerinin
yaratmıĢ olduğu Ģarkılardır.
3) Halk Türküleri: Halkımızın yarattığı, geçmiĢten günümüze uzanan dizileri-ölçü ve söz yapısı ile Türk
halkına ait olan okul Ģarkılarıdır.
4) Türk Okul ġarkıları: Kaynağını halk müziğinden alan ve Türk besteciler tarafından yaratılmıĢ olan okul
Ģarkılarıdır. Bunlar, Türk müziği dizileri ve ölçüleri içinde yapılmıĢ, halkımızın beğenisine uygun, onu
geliĢtirici, yapısını ve özünü halk müziğimizden alan, fakat özenti ve öykünme olmayan, halka yabancı
düĢmeyen özgün yaratmalardır. Bu anlamda ―Türk Okul ġarkısı‖ yok denecek kadar azdır. Bu nedenle okul
müziği dağarcığımız, Türk okul Ģarkılarından yoksundur (Sun,1969,5).
Okul Ģarkılarındaki bu çeĢitlilik, beraberinde terminoloji çeĢitliliğini de getirmektedir. Müzik dersi içerisinde
kullanılan ders kitapları veya diğer repertuar, teori v.b. yayınlar incelendiğinde, çalıĢmamızın konusu olan
müzik terminolojisinin farklı adlandırılmalarına dair birçok örneğin yer aldığı gözlenmektedir. Müzik
eğitiminde kullanılan, genel müzik eğitimi, amatör müzik eğitimi ve profesyonel müzik eğitimi olarak ayrı
ayrı değerlendirilen kitaplar, 1950‘li yıllardan günümüze kadar ulaĢılabildiği ölçüde, bazı örnekler alınarak
incelenmiĢtir. ÇalıĢmamızın içerisinde bu çeĢitliliğin nedeni ve sonuçları tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.
Bir sıralama oluĢturulacak olursa, terminoloji içerisindeki farklı adlandırılmaların nedenlerinden biri,
geçmiĢten günümüze yayınlanmıĢ olan kitaplardaki Türkçe‘nin değiĢimi ile iliĢkili olduğu söylenebilir.
Dildeki bu değiĢim, elbette sadece müzik kitaplarının terminolojisini etkilememiĢtir. Ancak, birçok değerli
müzik adamımızın yazmıĢ olduğu teori, solfej, armoni v.b. kitapların günümüzde de kullanılıyor olması, eski
Türkçe ile yazılmıĢ olan müzik terminolojisini anlıyor olmamızı gerektirmektedir.
Müzik terminolojisinin farklı adlandırılmalarına en çok rastlanan örnekler, nüans ve tempo bildiren terimler
olarak tespit edilmiĢtir. Bu örneklerin oluĢturduğu müzik yayınları, özellikle ilköğretim okullarında ders
kitabı olarak kullanılan yayınlardır. Ġlköğretim okullarında verilen müzik eğitiminin amaçları arasında yer
alan önemli unsurlardan biri, müziği anlamak ve sevmek, müzik dağarcığını geliĢtirmektir. Bu eğitim
verilirken kullanılan dil, yaĢ gruplarına, eğitim seviyelerine göre en anlaĢılır Ģekilde olmak zorundadır.
Dolayısı ile ilköğretim okulları müzik dersinde kullanılacak kaynak kitapların yazarları, müzik terimlerini
anadilde veya en kolay anlaĢılacak Ģekilde Türkçe olarak kullanmıĢlardır.
Okullarda müzik derslerinde geçmiĢte, ders kitabı olarak kullanılmıĢ olan ve içerisinde okul Ģarkılarının tüm
çeĢitlerinin yer aldığı birkaç örneği ele aldığımızda Ģunlar tespit edilmiĢtir.
Aktarma Ģarkıların çoğunda Ġtalyanca nüans ve tempo içeren terminoloji kullanılmıĢtır. Ancak aynı kitap
içerisinde aktarma Ģarkı niteliğinde olmasına rağmen, Türkçe terminolojinin de yer aldığı gözlenmiĢtir (Türkü
ve ġarkılarla Yeni Müzik Eğitimi Ortaokul I-II-III Z.Aydıntan-S. Egüz,Okullarda Müzik,M.Hulusi Öktem,
Çok Sesli Müzik Eğitimi-Lise I-II-III, Z.Aydıntan-S.Egüz, Ġlk Öğretmen Okullarında Müzik,II.Devre 1.-2.-3.
Sınıflar,1957-Ġstanbul, Okullarda Güzel Müzik,Tahir Sevenay-Ekrem Zeki Ün1951-Ġstanbul).
Öykünme Ģarkılar incelendiğinde de bazı Ģarkılarda Türkçe, bazılarında yabancı terminoloji ve hatta
bazılarında ise hem Türkçe hem de yabancı terminolojinin kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Besteciler-yazarlar
genellikle tempo terimlerini öğrencilerin kolay kavraması açısından, Türkçe terminoloji ile , nüans terimlerini
ise çoğunlukla yabancı terminoloji ile yazmayı tercih etmiĢlerdir (Türkü ve ġarkılarla Yeni Müzik Eğitimi
Ortaokul I-II-III, Z.Aydıntan-S. Egüz , Okullarda Müzik, M. Hulusi Öktem, Çok Sesli Müzik Eğitimi Lise I-
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II-III, Z.Aydıntan- S. Egüz, Ġlk Öğretmen Okullarında Müzik, II.Devre 1.-2.-3. Sınıflar, 1957-Ġstanbul,
Okullarda Güzel Müzik, Tahir Sevenay- Ekrem Zeki Ün 1951-Ġstanbul).
Halk türküleri kapsamında yer alan okul Ģarkılarının büyük çoğunluğunda Türkçe terminolojiye yer verilmiĢ,
fakat, yine özellikle nüans terimleri için yabancı terminoloji kullanılmıĢtır. Her iki terminolojinin birlikte
kullanıldığı örneklere de rastlanmaktadır (Türkü ve ġarkılarla Yeni Müzik Eğitimi Ortaokul I-II-III
Z.Aydıntan- S. Egüz,Okullarda Müzik, M. Hulusi Öktem, Çok Sesli Müzik Eğitimi-Lise I-II-III, Z. AydıntanS. Egüz, Ġlk Öğretmen Okullarında Müzik, II.Devre 1.-2.-3. Sınıflar 1957- Ġstanbul, Okullarda Güzel Müzik,
Tahir Sevenay-Ekrem Zeki Ün1951-Ġstanbul).
Türk okul Ģarkıları baĢlığı altına toplanan repertuar incelendiğinde yine ağırlıklı olarak Türkçe terminoloji
kullanıldığı, yabancı terminolojinin ve her ikisinin birlikte kullanıldığı örnekler de tespit edilmiĢtir (Türkü ve
ġarkılarla Yeni Müzik Eğitimi Ortaokul I-II-III Z. Aydıntan-S. Egüz, Okullarda Müzik, M. Hulusi Öktem,
Çok Sesli Müzik Eğitimi-Lise I-II-III, Z. Aydıntan- S. Egüz , Ġlk Öğretmen Okullarında Müzik, II.Devre 1.2.-3. Sınıflar1957- Ġstanbul, Okullarda Güzel Müzik, Tahir Sevenay- Ekrem Zeki Ün1951-Ġstanbul).
Son yıllarda kullanılan ders kitapları içerisinde Türkçe terminolojinin daha yaygın olduğu gözlenmiĢtir.
Bunun sebebi de eski ders kitaplarına oranla, aktarma ve öykünme okul Ģarkılarının daha az olması, halk
türküleri ve Türk okul Ģarkılarına daha çok yer verilmesidir. Dolayısı ile Türkçe terminolojinin daha fazla
kullanıldığı, bununla birlikte yabancı terminolojinin de yer aldığı tespit edilmiĢtir. Ancak kullanılan Türkçe
terminoloji her kitapta aynı olmayıp, aynı kavramların, farklı adlandırmalarla da kullanıldığı görülmüĢtür. Bu
değiĢimler Türkçe‘nin zaman içerisindeki değiĢimine bağlı olmakla beraber, kimi zaman da bestecilerin veya
yazarların kiĢisel olarak farklı adlandırmalarına göre oluĢmuĢtur.
Genel müzik eğitimi içerisinde müzik terminolojisinin, ders kitaplarında farklı adlandırmalarla
kullanılmasının, eğitmenleri ve öğrencileri ne Ģekilde etkilediği, eğitmenler ve öğrencilerle görüĢülüp, konu
ile ilgili bazı sorular sorularak, tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.
Genel müzik eğitimi çerçevesinde eğitim veren eğitmenlerle yapılan görüĢme sonuçlarından, hepsinin benzer
görüĢlerde olması nedeniyle, bir tanesi, örnek niteliğinde çalıĢmamızın içerisine alınmıĢtır. Eğitmenlere göre;
―tüm müzik kitaplarını kullanabilmek, her türlü kaynaktan yararlanabilmek için, müzik terminolojisinin farklı
adlandırmalarını bilmek gerekir. Hem kendi, hem de başka milletlerin müzik terminolojisini kullanmak,
evrensel olan müzik dilini kavramada, eğitim kalitesini arttıracaktır‖. Ayrıca eğitmenler, müzik eğitimlerini
aldıkları kurumlarda aynı farklılıkları içeren bir terminoloji kullanıldığını, kimi zaman eğitmenlerinin, kimi
zaman da kendi özel çabaları ile, farklı adlandırmaları öğrendikleri için problem yaĢamadıklarını
belirtmiĢlerdir. Ancak, eğitim verdikleri kurumlarda zaman zaman bazı olumsuzluklar yaĢadıklarını, müzik
terminolojisinin farklı adlandırılmasının, öğrencilerinin bildikleri bir kavramı, yanlıĢ algılamalarına veya
karıĢıklık yaĢamalarına neden olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu problemi düzeltmek amacı ile hem kendilerinin
hem de öğrencilerinin müzik sözlüğüne gereksinim duyduklarını, öğrencilerin bu gereksinimden rahatsız
olduklarını söylemiĢlerdir.
Ġlköğretim okullarında müzik öğretmeni olarak görev yapan bir öğretmenin, müzik terimleri ilgili yapmıĢ
olduğu yazılı yoklamaların birinde, ―Soprano‖ sözcüğünün ―Sopatya‖, ―Mezzo Soprano‖ nun ise
,―Mekzosopatya‖ olarak yazıldığını, bunun gibi örneklerin her yıl bir birçok öğrencide görüldüğünü
belirtilmiĢ olması da, yabancı dilde müzik terminolojisinin bazı çevrelerde kavranma güçlüğü yaĢandığının
bir örneği olarak değerlendirilmiĢtir.
Genel müzik eğitimi kapsamında eğitim alan ve çalıĢmamız içerisinde değerlendirdiğimiz öğrencilerin
tümünün, bu konudaki düĢünceleri, müzik terminolojisinin Türkçe adlandırılmalar ile kullanılması, konuya
özel ilgisi olanların, evrensel dili öğrenmesinin daha doğru olacağı yönündedir. Ancak, bir öğrenci ise
düĢüncelerini Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir; ― Müziği anlayabilmek, hissedebilmek ve doğru ifade edebilmek için
her türlü terminolojiyi de iyi bilmek gerekir, bunun için gereken çabayı göstermek gerekir.‖
Amatör müzik eğitiminde de benzer durumlar tespit edilmiĢtir. Bilindiği gibi, amatör müzik eğitimi baĢlığı
altında yapılmakta olan eğitim, bireylerin kiĢisel zevklerine yönelik, edindiği mesleğin dıĢında, maddi kazanç
için değil sadece müzikal doyum sağlamayı hedefleyen eğitim Ģeklidir. Bu eğitim bire bir, küçük veya büyük
guruplar Ģeklinde yapılabilmektedir. Amatörler için (okul dıĢı) müzik eğitimi, dernekler, kurslar, ―Belediye
Konservatuvarları‖, özel okullar, resmi ve özel koro kuruluĢları v.b. aracılığıyla yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır.
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Bu alandaki yaygın çalıĢmalar kapsamında her kuruluĢun içindeki ―seslendirme toplulukları‖, genellikle
geleneksel müziklerimize yöneliktir (Say,1995,537). Geleneksel müziklerimizin dıĢındaki diğer müzik türleri
daha çok, yabancı müzik terminolojisi içeren repertuar kullanmaktadır. Ancak bu Ģekilde eğitim alan öğrenci
ve eğitimcilerin bire bir veya küçük guruplar olarak çalıĢıyor olmasından dolayı, problem yaĢansa bile
kolaylıkla aĢılabildiği gözlenmiĢtir. Amatör müzik eğitiminin en büyük bölümünü, özellikle büyük Ģehirlerde,
özel dersler ve dershanelerdeki müzik eğitimleri oluĢturmaktadır. Bu çerçevede alınan veya verilen eğitim
Batı müziği tarzında ise, kullanılan metotların büyük kısmı yabancı basımlar olduğundan, kullanılan
terminoloji, o ülkenin kullandığı müzik terminolojisini içermektedir.
ÇalıĢmamızın içerisinde değerlendirilen ve özel piyano dersi alan bir öğrencinin konu ile ilgili açıklamaları
Ģöyledir; ―piyano dersi alırken kullandığım metot, İngilizce ve birçok müzik terimi de İtalyanca terminoloji ile
yazılmış. Bu nedenle, her ikisini de ayrıca Türkçe anlamlarını da bilmem gerekiyor.‖
Yapılan görüĢmelerde, amatör müzik eğitimi ile ilgilenenlerin, müzik terminolojisi ile ilgili olarak bir
problem yaĢamadıkları tespit edilmiĢtir.
Profesyonel müzik eğitimine gelindiğinde ise, müzik terminolojisinin farklı adlandırmalarının eğitim ve
sanatsal yaĢam süreci içerisinde olumlu ve olumsuz özelliklerle karĢımıza çıktığı gözlenmiĢtir.
Profesyonel müzik eğitiminin temelini hangi sanat dalında olursa olsun, solfej, müzik teorisi ve armoni
dersleri oluĢturmaktadır. Bu derslere ait ders kitapları ve metotları incelenmiĢtir. Ülkemizde en çok
kullanılmakta olan bazı ders kitapları çalıĢmamızın içerisine alınmıĢtır.
1950‘li yıllardan itibaren kullanılan solfej eğitimi ile ilgili Türk ve yabancı bestecilerin kitaplarından bazıları
incelendiğinde, müzik terminolojisinin farklı adlandırılmasına dair birçok örneğe rastlanmıĢtır. Ancak bazı
terimlerin farklı adlandırılmalarının çok fazla sayıda olduğu görülmüĢtür. Örnek olarak; Mordant=kesilmemiĢ
mordan=üst iĢleme=kısa tril=yukarı mordan=kapsağı gibi terimlerin hepsinin aynı anlamı taĢıdığı halde farklı
kitaplarda, her birinin yer aldığı görülmüĢtür. Ayrıca mordan teriminin farklı dillerde yazılıĢlarının da
olduğu bilinmektedir.
Eolik-naturel-doğal-tabii la minör, terimleri yine farklı kaynaklarda yer alan, aynı anlamı taĢıyan
adlandırmalara bir örnektir. Bunlar, farklı dillerde veya eski Türkçe, yeni Türkçe, ÜretilmiĢ Türkçe müzik
terminolojisi olarak değerlendirilebilir.
Profesyonel müzik eğitimi veren kurumlarda ders kitabı olarak kullanılan metotlardan, Türk bestecilere ait
olanların terminolojisi incelendiğinde Türkçe terminoloji içerisinde de farklı adlandırmalar tespit edilmiĢtir.
1954 yılında Fuad Koray tarafından yazılmıĢ olan ―Solfej ve Bilgileri‖ adlı kitapta, akorlarla ilgili olan bir
bölümde, ―Tonik‖ , ―Dominant‖, ―Sansibl‖ gibi terimler kullanılmıĢtır. Aynı terimler, 2001 yılında basılan
Prof. Memduh Özdemir‘in ―Armoni‖ ve 2002 yılında basılan Nurhan Cangal‘ın ―Armoni‖ kitabında da aynı
adlandırmalarla yer almaktadır. Buna karĢılık, Sayram Akdil tarafından yazılmıĢ olan ―Temel Müzik
Eğitiminde Dikte‖ adlı kaynakta aynı terimler, ―Eksen‖, ―Çeken‖, ―Yeden‖ adandırmaları ile yer almaktadır.
1986 yılında Tevfik Tutu tarafından yazılmıĢ olan ―Çözümlemeli Armoni‖ adlı kitap ise, bu terimler
açısından bir müzik sözlüğü gibi açıklayıcı bilgiler taĢımaktadır:
1. SesI. Derece
Tonik (durak-eksen)
2. SesII.Derece
Supertonik (durak üstü)
3. Ses- III.Derece
Mediant
4. Ses- IV.Derece
Subdominant (alt güçlü-alt çeken)
5. SesV.Derece
Dominant (güçlü-çeken)
6. Ses- VI.Derece
Submediant
7. Ses- VII.Derece
Sansible (doğal minörde yeden-diğer dizilerde duygun yeden), Ģeklinde ifade
edilmiĢtir.
Bir baĢka tespit de ölçü bildiren sayıların öğretimi ile ilgilidir. Bu konu ile ilgili olarak farklı kaynaklarda,
ölçü sayılarının gruplandırıldığı ―basit‖, ―bileĢik‖, ―karma‖ ölçü gibi adlandırmalar, örneğin 4/4‘lük ölçü, bir
kitapta ―basit ölçü‖ olarak adlandırılmıĢ diğer bir kitapta ise ―bileĢik ölçü‖ adlandırması ile kullanılmıĢtır
(Tabakoğlu,126, Hacıev,2005,76). Bunun nedeni ise bir kitabın, ölçü çeĢitlerini vurgulara, diğerinin ise
değerlere göre gruplandırmıĢ olmasıdır. Ancak bu farklı kavramların aynı terimle adlandırılması bir kavram
kargaĢası yaratmaktadır. Aynı konu, aynı kurumda eğitim veren eğitmenler arasında da yaĢanmakta, eğitimi
olumsuz yönde etkilemektedir.
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Müzik eğitiminin ilk basamağında öğretilmekte olan nota ve sus değerleri, Türkçe ve bazı yabancı
terminolojik adlandırmalarda farklılık göstermektedir. Örneğin; Prof.Pasquale Bona tarafından yazılmıĢ olan
―Rhythmical Articulation‖ adlı metotta, ―Whole Notes‖ (tam nota) olarak adlandırılan, dört vuruĢ değerindeki
nota ve sus değeri, Türkçe basılmıĢ tüm müzik kitaplarında farklı adlandırılmaktadır. Örneğin,―Bona Müzik
Teorisi Notları‖ adıyla basılmıĢ olan kitapta aynı nota değeri için ―Birlik Nota‖ sözcüğü kullanılmaktadır. Bu
noktada önemli bir problem olmamakla birlikte, sıra iki vuruĢ değerindeki nota ve sus değerlerine geldiğinde
problem ortaya çıkmaktadır. Yabancı kaynakların tümünde ―Half Notes‖ (yarım nota) diye adlandırılan nota
ve sus değerleri yerli kaynaklarda ―Ġkilik Nota‖ olarak, ―Quarter Notes‖ (çeyrek nota) olarak adlandırılan
değerler ise, yine yerli kaynaklarda ―Dörtlük Nota‖ olarak adlandırılmaktadır. Bu farklı adlandırılmalar,
müzik eğitimine yeni baĢlamıĢ olan öğrencilerin konuyu kavramaları açısından sorunlara yol açmaktadır.
Aynı kitapla ilgili olarak bir baĢka tespit de Ģudur: Prof. Pasquale Bona tarafından yazılmıĢ olan ―Rhythmical
Articulation‖ adlı kitabın ülkemizde de benzer içerikte olanları basılmıĢ, ―BONA‖ adı ile kullanılmıĢ, ancak
zaman içerisinde ―Ritmik Artikülasyon‖ çalıĢması, ―Bona Yapmak‖ olarak ifade edilmeye baĢlanmıĢtır. Bu
durumu, değerli besteci ve eğitmenlerimizin kitaplarına uyarlayacak olursak, ―Saygun Yapmak‖, ―Rey
Yapmak‖, ―Akdil Yapmak‖ gibi sonuçlar elde etmez miyiz?
Profesyonel müzisyen bu tür farklı adlandırmaları, nedenlerini araĢtırmak ve bilgiye dönüĢtürmek suretiyle,
kolayca kavrayabilmekte, değiĢik kitaplardan yararlanabilmektedir. Ancak eğitim sürecinde olan öğrenciler,
farklı kaynaklardan yararlanılması, eğitmenlerin farklı sınıf seviyelerinde değiĢmesi, Türk veya yabancı
uyruklu olması gibi nedenlerle sorunlar yaĢayabilmektedirler.
Profesyonel müzik eğitimi veren kurumlardan bazıları çalıĢmamız içerisine alınmıĢtır. Bunlar Güzel Sanatlar
Lisesi Müzik Bölümü, Devlet Konservatuvarı eğitimcileri ve öğrencileri ayrıca sanat yaĢamı sürecinde
yaĢananları tespit edebilmek amacı ile de Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları olarak değerlendirilmiĢtir.
ÇalıĢmamız içerisine alarak değerlendirdiğimiz, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü
öğrencilerinden, konuyla ilgili edindiğimiz tespit ise Ģöyledir. Eğitimleri sırasında kullanılan müzik
terminolojisi, ağırlıklı olarak Türkçe terminolojidir ve eğitmenler, Türkçe terminoloji içerisinde farklı
adlandırılmalar kullanmamaktadırlar. Ancak, repertuar içeren kaynaklardaki yabancı terminolojiyi de
bilmektedirler. Bu kurumda öğrenim gören öğrencilerin tümü, ―Her millet kendi terminolojisini
kullanmalıdır‖ düĢüncesini benimsemiĢlerdir.
Aynı kurumlarda eğitim veren öğretmenlerin görüĢleri ise, her türlü terminolojiye hakim olmak gerekliliği
yönündedir. GörüĢme yaptığımız beĢ öğretmenden, değerlendirmemiz içerisine alınan bir öğretmenin
düĢüncesi ―Bilgi evrensel olmalıdır. Her millet kendi müzik kültürü içerisinde tabii ki kendi terminolojisini
kullanmalı, ama tüm dünyaca kabul edilmiş Batı Müziği terimlerini de bilmeli ve kullanmalıdır. Farklı müzik
kültürlerini daha iyi tanımak ve anlamak açısından bu çok önemlidir‖ Ģeklinde tespit edilmiĢtir. GörüĢme
yapılan diğer öğretmenlerin görüĢleri de aynı doğrultudadır. Tüm dünyaca kabul edilmiĢ olan terimlerin
öğrencilere kavratılmasının yanı sıra, kendilerinin de ihtiyaç duyduklarında, müzik sözlüğü kullandıklarını
ifade etmiĢlerdir. Bunun bir çözüm olduğunu ancak zaman aldığını da belirtmiĢlerdir.
Profesyonel müzik eğitimi veren kurumlardan biri olan Devlet Konservatuvarında eğitim veren Türk uyruklu
eğitimcilerin tümü, hem Türkçe hem de yabancı terminolojinin birlikte kullanılması gerektiğini, müziğin
evrensel olması, tüm dünyaca kabul edilmiĢ Batı müziği terimlerini kullanmamızın her türlü müzik yazısını
algılamamız açısından olumlu olacağını belirtmiĢlerdir. Bu nedenle eğitim verirken yabancı terminolojinin
kesinlikle bilinmesinden yana olduklarını, bu yönde çalıĢma yaptıklarını söylemiĢlerdir. Bu eğitimcilerle
yapılan görüĢmeler sonucunda, farklı görüĢler de tespit edilmiĢtir. Farklılıkları içerenlerden dört tanesi
çalıĢmamızın içerisine örnek olarak konulmuĢtur. Bunlardan bir tanesi, ―Evrenselleşmiş terimler olduğu gibi
kullanılabilir ama eğitim alan gençlerin, konuyu daha iyi anlamaları için Türkçe terminolojiyi de bilmeleri
gerekir. Ancak,%100 saf Türkçe terminoloji ile öğrenim çok yapay sözcüklerin üremesine de yol açmaktadır‖,
bir diğeri, ―Her millet kendi terminolojisini kullanmalıdır.Ancak yabancı terminolojiyi de öğrenmek
gerekir.Türkiye‘de müzik terminolojisinin daha gelişkin olmasını dilerim‖, baĢka bir örnek ise, ―Her ülkenin
her alanda ,kendi dilinde terminolojisi olmalıdır. Müzisyenler uluslar arası terimleri kesinlikle bilmelidir.
Çünkü kendi milliyeti dışındaki müzisyenlerle çalışabilmek için bu şarttır, ancak kendi dillerindeki
anlamlarını da bilip kullanmalıdırlar. Besteciler, eserlerinde terimleri istedikleri duygu ve ifadelere göre,
kendi dillerinde kullanabilme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Hatta kendi dillerinde, yeni terimler bularak
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literatüre katkıda bulunabilirler‖ ve bir baĢkası da, ―Müzik terminolojisi için genel bir çalışma yapılmalı ve
her kurum aynı yöntemleri kullanmalıdır. Piyano eğitimi alan oğlum, Adana Konservatuvarında farklı
(yabancı) terminoloji öğrenip, İstanbul‘daki konservatuvara geçtiğinde oradaki terminoloji farklılığından
dolayı zorluklar yaşamaktadır. Bence, yaygın ve evrensel olan terminoloji kullanılmalıdır‖ Ģeklindedir.
Müzik eğitiminin profesyonel olarak verildiği eğitim kurumlarında birçok yabancı uyruklu öğretim elemanı
eğitim vermektedir. GörüĢlerini değerlendirme içerisine almıĢ olduğumuz yabancı uyruklu öğretim
elemanları, iyi derecede Türkçe biliyor olmasına rağmen, müzik terminolojisini evrensel olan dille
kullanmaktadır. ÇalıĢmamızda örnek olarak yer verdiğimiz iki yabancı uyruklu öğretim görevlisi, görüĢlerini
Ģöyle ifade etmiĢlerdir:
―Türkçe terminolojinin kullanılması, kavrama kolaylığı getirebilmektedir. Ancak, her zaman standart
terminoloji kullanılmalı, anlamlarını bilmek için Türkçe terminoloji kullanılmalıdır. Yurt içi ve yurt dışı
başarı için bu gereklidir. Fakat sadece Batı Müziği için bu geçerlidir, Geleneksel müzikler için ana dil daha
doğru olur‖ ve ―Eğitimim ve ülkemdeki müzik yaşantım sürecinde terminoloji problemi yaşamadım. Buradaki
meslek hayatım sırasında zorluklar yaşanmaya başlandı. Müzik terminolojisinin farklı adlandırılmasının
bana göre hiçbir olumlu yanı yoktur. Ancak, genel müzik eğitimi alanlar için Türkçe terminoloji tercih
edilmelidir. Profesyonel müzik eğitimi için kesinlikle uluslar arası terminoloji gerekmektedir. İki evrensel
meslek vardır. Spor ve Sanat. Bu iki mesleğin çalışmaları uluslar arası nitelik taşıdığı için ortak tek bir
evrensel dil olmalıdır‖. GörüĢtüğümüz diğer tüm yabancı eğitimcilerin görüĢleri de aynı paraleldedir.
Profesyonel müzik eğitimini, Devlet Konservatuvarında almakta olan ve görüĢme yaptığımız yirmi
öğrencinin tamamının ortak görüĢü, müzik terminolojisinin, evrensel olan tek bir dille adlandırılması, kendi
dilimizdeki anlamlarını, bilgiyi kavrama kolaylığı sağlaması yönünden bilinmesi gerektiği doğrultusundadır.
Öğrencilere yöneltilen ―Müzik terminolojisinin farklı adlandırılması ile ilgili yaşadığınız olumsuzluklar var
mıdır? ― sorusuna, yirmi öğrencinin, on dördü ―Farklı adlandırmalar, kafamı karıştırıyor, bildiğim şeyleri
bile bilmiyormuş gibi görünüyorum ― Ģeklinde yanıtlar vermiĢlerdir. Bir öğrenci konu ile ilgili düĢüncelerini
Ģu sözlerle dile getirmiĢtir; ―Her insan veya milletin ana dili olmasına rağmen, evrensel dil İngilizce‘dir. Aynı
şekilde müzik terminolojisinde de ortak bir dil kullanılmalıdır.‖ Bir baĢka öğrencinin yorumu ise Ģöyledir;
―Müzik terminolojisinin değişik şekilde adlandırılması, benim kafamı çok karıştırıyor. Sınavlarda hocalar
soru sorduğunda, çok karıştırıyorum.‖ ÇalıĢmamız içerisine örnek olarak aldığımız, bir baĢka öğrencinin,
dönem sonu sınavları sırasında yaĢadığı bir sorunu dile getiren ifadesi ise Ģöyledir; ―Solfej sınavı sırasında,
jüride bulunan bir öğretmenim bana, bir akorun hangi durumda olduğunu sorduğunda cevabımı, İtalyan
terminolojisini kullanarak verdim. Cevabımın doğru olmasına rağmen, jüri üyelerinden biri cevabıma çok
büyük bir tepki gösterdi. Bu tepkinin sebebi, rakamları Türkçe adlandırmamın gerekli olduğu konusu idi.
Daha sonra jüri kendi arasında konuyu tartışmaya başladı, sınavım kırk beş dakika sürdü. Bu yıl sınavlarda
ne yapmam gerektiğini bilemiyorum.‖
Profesyonel müzik eğitiminin sahnedeki temsilcilerinden olan senfoni orkestrası sanatçılarından on kiĢi ile
görüĢme yapılmıĢtır. Hepsinin ortak görüĢü, yabancı ve Türkçe terminolojinin bilinmesinin gerekliliği
doğrultusundadır. Ancak, öncelikle kullanılması gereken dilin, evrenselleĢmiĢ olan terimler olduğudur.
GörüĢme yaptığımız on sanatçıdan, ikisinin görüĢleri, çalıĢmamız içerisinde örnek olarak verilmiĢtir.
Bunlardan birincisi; ―Müziğin evrensel konumu açısından, farklı uluslarla daha rahat diyalog kurulması için,
yaygın ve evrensel olan terminoloji kullanılmalıdır. Müzik terminolojisi için, genel bir çalışma yapılmalı ve
her kurum aynı yöntemleri kullanmalıdırlar.‖ Diğer bir sanatçının görüĢü de Ģöyledir; ―Bence üniversal
müzik dili neyse onu bilmek ve kullanmak daha doğrusudur. Ama bilgi olarak Türkçe isimlerin bilinmesi de
faydalı olabilir. En doğrusu, bütün dünyada anlaşılabilecek dilin kullanılmasıdır.‖
Tüm bu görüĢlere hak vermemek yanlıĢ olur. Ancak, bir kurum içerisinde eğitim yapılırken ortak bir
terminolojinin kullanılması eğitimin kalitesini arttıracaktır.
SONUÇ
Müzik terminolojisinin ne Ģekilde kullanılacağı, yapılan eğitimin çeĢidine göre, farklılıklar gösterebilmelidir.
Genel müzik eğitimi verilen kurumlarda müziğin öğrenilmesi, sevilip, yaĢamın bir parçası olarak
görülmesinin sağlanabilmesi gerekmektedir. Besteciler, yazarlar ve eğitimcilerin en yalın ve anlaĢılır dili
tercih etmeleri, bu nedenle de genel müzik eğitimi kapsamında, kullanılan terminolojinin, kolay kavranabilme
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özelliği dolayısı ile anadilde olması, ancak evrensel terminolojinin de mümkün olabildiği oranda öğretilmesi
gerekmektedir.
Aynı durum amatör müzik eğitimi için de geçerlidir. Besteciler-yazarlar, Türkçe terminolojiyi kullanırken,
daha önceki adlandırmaları göz önünde bulundurmalı, yeni bir adlandırma gerekliliği veya isteği
duyduklarında, açıklayıcı bilgilere yer vermelidir.
Profesyonel müzik eğitimine gelindiğinde ise, müzik terminolojisinin evrensel olan adlandırmalarının
bilinmesinin zorunlu olduğu açıkça görülmektedir.
Türk müzik tarihinin kökeninde çok seslilik yoktur. Batılı anlamda müzik ülkemize geç geldiği için, bu tarz
müzik, öğrenilirken de öğretilirken de müziğin içinden çıktığı dilin verdiği terminolojik adlandırmalarla
kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Zaman içinde kimi kavramlar TürkçeleĢtirilmiĢ olsa da, kimi zaman terminolojide
kelimenin orijinal dildeki hali, kimi zaman da Türkçe verilmiĢ hali ile kullanılmıĢtır. Bazı terimler için birden
fazla Türkçe adlandırma da yapılmıĢ, yapılan bu adlandırmalar, yayınlar yoluyla müzik eğitimi içerisinde yer
edinmiĢtir. Bunun yarattığı anlama ve anlatma problemi, müzik eğitiminin verildiği kurumlara ve müzik
eğitimi verme ya da alma amacına göre değiĢiklik göstermiĢtir. Türk Müziği eğitimi veren kurumlarda eğitim
konusu Türk Müziği olduğundan terminoloji konusunda ortaklık varken, Batı tarzındaki müziklerin
terminolojisinde farklılıklar bulunmaktadır. Yaptığımız çalıĢmadan çıkan sonuca göre bu farklılık da öğrenci,
öğretmen, sanatçı açısından öğretmek ve öğrenmek aĢamasında sorun oluĢturmaktadır. Bu nedenle yapılması
gereken Ģey, Batı tarzında müzik eğitimi veren kurumların konu ile ilgili uzmanlarının bir araya gelerek,
terminolojide ortaklık oluĢturmasıdır. Bu terminoloji ortaklığı, eğitim eĢitliği açısından da öğrenciler üzerinde
ortak dil konuĢmak, denk bilgiye sahip olmak açısından olumlu anlamda bir geliĢme oluĢturacaktır.
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CUMHURĠYETĠMĠZ'ĠN VE ATATÜRKÜMÜZ'ÜN ULUSAL MÜZĠK EĞĠTĠMĠNDEN ESAS
BEKLEDIĞI BĠZE ÖZGÜ PERDELER ÜZERĠNDEN MAKAMSAL MĠKROTONAL POLĠFONĠ
DÜZLEMĠNE TAġINMIġ POPÜLER VE HALK HAVALARIMIZDIR
Dr. Ozan YARMAN
Özet
Cumhuriyetimiz‘de ―ulusal müzik eğitimi‖, doğal olarak, baş-kurucu Gazi M. K. Atatürkümüz‘ün
önderliğinde sistematize edilen ve günümüzde anayasal koruma altında bulunan ilkeler ve inkılaplar
zemininde teşekkül etmek durumdadır. Bilhassa hangi ilke ve inkılaplar? Ulusal müzik eğitiminin ne yapıda
olması gerektiği konusunu doğrudan ilgilendiren, en önce ―halkçılık‖ ve ―musıki inkılabı‖. Bunlar neyi
işaret ediyorlar? Müzikte laiteye yöneliş ve köklü değişim... Ama nasıl? Gazi‘nin içinde yer aldığı musıki
konulu anılarda Atatürk‘ün kendi ağzından sıklıkla ve konunun teknik ayrıntılarına profesyönel anlamda
vakıf olmadığı halde ifade etmeye çalıştığı üzere: ―Türk çocuğunun duyduğu duygularını ifade eden
bestecilerin eserlerinin‖ çoksesli halleri... Itri‘lerin, Tatyoslar‘ın, Sadullah Ağa‘ların, Dede Efendiler‘in,
Dellalzade‘lerin, özetle Osmanlı saray erkanı ile tekke uydularının halktan kopmuş, elitist, ağdalı, son
toplamda yeni rejimde kaldırılıp atılmak için Bizans ve Araplar ile ilişkilendirilmek istenmiş cafcaflı eserleri
değil. Onların da yerince sanatsal yüceliği elbette mahfuzdur. Ancak Cumhuriyet‘in mevcudiyetini borçlu
olduğu kahraman halkına aşılayacağı eserler, 88 zamanlı Darbıfetihler veya 7 geçkili 10 çeşnili akrobatik
Şevkefzalar her halde değildir. Aynı itibarla, çağdaşlık, evrensellik yaftalarıyla tepeden-inme dayatılmak
istenen Mozart‘lar, Bach‘lar ve Beethoven‘lar da her halde değildir. Hepsinin kendine özgü sanatsal yüceliği
aşikardır. Ancak, bunların taraftarlığına soyunanlar, maateessüf, Atatürk‘ün büstlerini dikip, ilkelerini
gömüp, meşruiyet aramada Atatürk adını biteviye kullanagelmişlerdir. Öte yandan, ulusal müzik eğitiminde
temel alınması gerekenler, halka malolmuş, ―Türk‘ün bağrından kopmuş‖ popüler ve folklorik güfteler ile
havalardır. Bunları, öykünülen kozmopolit Batı ahalisine tanıtmanın öncelikli vasıtası da Avrupai orkestralar
ve müzik kaideleri olarak belirlenmiştir. Fakat, şu da bir vakıa ki, halka malolmuş şarkılar ve türküler,
Bizans ve Araplar ile ilişkilendirilmek suretiyle dışlanmak istenen Klasiklerimiz kadar ―mikrotonaldir‖.
Çokseslilikte bu olgu gözetilmediği sürece, eserlerin çoğunun doğası burkulmaktadır. Evvelki çokseslilik
denemelerindeki olumsuz tecrübe Gazi‘ye bu yönde bir his vermiş olabilir mi? Kendisine mikrotonalizmin
tekniği ve teorisi anlatılmış olsaydı, nağmelerimizi işleyecek çoksesliliğin bize özgü perdelere dayandırılması
gerektiği gösterilmiş olsaydı, Atatürk o doğrultuda bir yön belirler miydi? Bizce evet.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, Halkçılık, Musıki İnkılabı, Perde, Mikrotonal, Makam
HALKÇI TÜRK DEVRIMI, MUSIKI ĠNKILABI VE ULUSAL MÜZIK
Atatürk Türkiyesi‟nde ülke müziklerinin algılanması ve tanımlanması
Cumhuriyet‘in kurulduğu ilk yıllardan baĢlayarak giriĢilen ve Gazi‘nin ölümüne kadar devam eden ―musıki
inkılabı‖nın 1 [bkz. Üstel, 1999 ve Paçacı, 1999] süreçlerini ve erken dönem Kemalist kadronun hedeflediği
―tılsımlı ulusal müziği‖ irdelemeye koyulmadan önce, dönemin müzik kavrayıĢına dair bir çerçeve çizmelidir.
O günlerde ülkemizde icra edilen müzik türleri ile tarzları nasıl algılanıyor ve tanımlanıyordu? Bilhassa,
―Türk musıkisi‖, ―Alaturka‖, ―Halk havaları‖, ―milli havalar‖ gibi kavramlar ile ne anlatılmak isteniyordu?
Ġdeolojik yönden hangi ses iklimi öne çekiliyor, hangisi dıĢarlanıyordu? Özlenen Türk 2 ulusal müziğini
tanımlayabilmek üzere, önce bu hususlara ıĢık tutulmaya çalıĢılacaktır.
Yazarın da dahil olduğu Türkiye'deki bazı müzik insanları, bilhassa Osmanlı‘dan günümüze intikal etmiĢ, pek
çok milletin ortak varis olduğu ve makamlar ile usullere dayalı otantik Orta Doğu sanat janrını bugün Makam
müziği 3 olarak nitelendirmekteler; Anadolu-Trakya lezzetini vurgulamak üzere ise, Türk Makam müziği
tabirini kullanıyorlar.
1

―Musıki inkılabı‖ ile kastedilen, Atatürk‘ün yaĢamı boyunca Türkiye‘deki, bilhassa devlet eliyle
gerçekleĢtirilen, müzik reformasyonu hareketleridir.
2
―Türk‖ sözcüğünün, Cumhuriyet rejimi ve hukuku itibariyle, hangi bağlamda anlaĢılması ve kullanılması
gerektiği bir sonraki kesimde ele alınacaktır.
3
Kavramı daha da berraklaĢtırmak gerekirse, Makam müziği, Batı müziğinin teorik Ģablonlarından oldukça
farklı mikrotonal nağmelere dayalı ―yazılı bir makam nazariyatı tecrübesi‖ bulunan, usul öğeleri bariz,
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Bu tanım, Ģehirli makamsal tadlar olan Klasik Türk musıkisi (KTM) 4 ile Türk Sanat müziği (TSM) ve – daha
seyrek kastedilmekle birlikte – yöresel (ama son onyıllarda kentlileĢmeye ve homojenleĢmeye yüz tutmuĢ)
Türk Halk müziği (THM) gibi tarihimizden/geleneğimizden kök alan tarzları kapsıyor.
Burada bir parantez açalım. Dikkat edilirse, bugünki Klasikal–Sanat ayrıĢması, gelenekte 19. Yüzyıldan
itibaren ortaya çıkan bir çatallaĢmadan ileri geliyor: Bir yanda ciddi yahut ―yalın‖ bir tarz, diğer yanda,
popüler yahut ―kıvrak‖ bir tarz. Bu incelik, müziğin icra üslubunda kendini hemen belli ediyor.
ġu da var ki, Klasikal ve Sanat arasındaki ayrım müzikolojik tasnif yönünden her zaman çok belirgin değil;
zira, bu tarzlar, her ikisine de özgü olan çalgılar, formlar, makamlar ve usuller üzerinden sarmaĢmıĢ durumda.
Bununla birlikte, görece daha popüler olan Sanat tarzında, güfte dilinin zamanla sadeleĢtiği ve makam-usul
repertuvarının daralıp basitleĢtiği rahatlıkla seçilebiliyor. Parantezi burada kapatalım.
GeçmiĢte, Batı ile etkileĢimler yeni yeni Osmanlı sosyal hayatına yansımakta iken, hem Avrupalılar‘ın, hem
BatılılaĢmakta olan Türklerin gözünde, Ģehirli zümrelerin makamsal sanatına La Musique Orientale (ġark
musıkisi) veya Alla Turca (Alaturka) deniyordu. Zamanla bunlara, günümüze kadar varlığını sürdürebilen
―Osmanlı musıkisi‖ kavramı da eklendi.
20. Yüzyılın baĢlarında, müzik araĢtırmacısı ve nazariyatçısı Rauf Yekta, makamsal sanatımızı kastederken
kah ―ġark musıkisi‖, kah ―Türk musıkisi‖ deyimlerini kullanmaktaydı [bkz. Yekta, 1922]. Hatta, Itri-ler‘i,
Hafız Post-lar‘ı, Meragi-ler‘i, Klasikal Batı müziği ustalarının bizdeki muadilleri olarak ilk iĢaret eden de
Yekta‘dır [1925]. BaĢka bir deyiĢle, müntesiplerince bugün anlaĢılan manada ―Türk musıkisi‖ ve ―Klasik
Türk müziği‖ deyiĢlerinin kökeni aslında Rauf Yekta‘ya dayanıyor [Aksoy, 1999a. 134-5].
Sonraları, Türklük kavramının, hiç tasvip edilemeyecek bir çizgide olarak alabildiğine ―ırkçı‖ ve ―turancı‖ bir
boyut kazanmasıyla, ―Türk musıkisi‖ tabiri – göründüğü kadarıyla ilk kez Hüseyin Saadettin Arel ve Suphi
Ezgi tarafından – Ġslamiyet öncesi Orta Asya‘dan 5 günümüze soydan soya katıksız intikal etmiĢ öz milli bir
değer olarak takdim edilmeye baĢlanmıĢtır [Aksoy, 1987. 149-51]. Bu tutum, Osmanlı musıkisinin Bizans
kökenli yapay ve Batı uygarlığı yolunda terkedilmesi gereken köhne bir uğraĢ olduğu fikrini Türkçülüğün
Esasları kitabında iĢleyen Ziya Gökalp‘e [1923] ve onun bu ideolojisini önemli ölçüde yürürlüğe koyan
Cumhuriyet rejiminin erken dönem müzik politikalarına karĢı bir refleks, hatta, bilinçli bir hamle sayılmak
gayet yerinde olur 6 [Yarman, 2008. 15-24].
Nitekim, Türkçülüğün Esasları‘nda Gökalp [1923], halk havalarımızı ―gerçek Türk musıkisi‖ olarak
nitelendirirken, ġark nağmelerini ―düm-tek musıkisi‖ veya ―düm-tek usulü‖ yakıĢtırmalarıyla horlar ve
―çeyrek-seslere‖ dayalı olduğu gerekçesiyle ―hasta‖, ―gayri-milli‖ ilan eder [s. 23-4, 42-3, 74, 105-7].
Bununla birlikte, Ziya Gökalp, ġark musıkisinin Bizans kökenli olduğu görüĢünü Necip Asım Yazıksız‘dan,
o ise II. Abdülhamid‘den, o da Macar Türkolog Arminius Vambery‘den almıĢ görünüyor [Aksoy, 1987. 1413 ve Behar, 2005. 272-3]. Görünürde herhangi bir bilimsel incelemeye dayanmayan bu iddiayı, E. S. Hatherly
gibi Türklere karĢı önyargılı bir Ģarkiyatçı da tekrarlıyor [Aksoy, 2006. 165-7].

otantik Orta Doğu tınılarıyla örülü bir ―sistem müziğidir‖. Bu kavram ile usulün ikinci plana itildiği yönünde
dile getirildiğine rastladığıımız endiĢeler ise gerçeği bizce hiç yansıtmıyor. Zira, müzik yapılabilmesi için
(taksim, gazel ve salat örneklerinde görüldüğü üzere) illa ki usul (darblar) vurulmasına lüzum olmadığı
aĢikardır. Yani, bu müzik türünde melodik yapı usule göre sanki biraz daha baskındır. Ayrıca, Orta Doğu
müziklerinin göze çarpan baĢlıca ortak paydası makamlardır. Bu gerekçelerden ötürü, usulden ziyade makam
odaklı bir tanımın önemi ortaya çıkıyor.
4
Yazara göre, Türk-İslam müziği (tasavvuf, tekke, cami müzikleri) de Klasik ekolün bir kolu sayılmak
gerekir. Hatta, Türkiye‘deki Doğu Hıristiyan ve Yahudi makamsal ayin müzikleri dahi Klasik ekol çatısı
altında düĢünülebilir. Burada ―Klasik‖ tabirini, Türkiye toplumunda görece daha ileri bir beĢeri terbiye ve
sosyal bilinç edinmiĢ köklü zümreleri iĢaret etmekte kullandığımız nazar-ı dikkate alınmalıdır.
5
Hatta, ―Türk Tarih Tezi‖ etkisinde kalınarak, Sümerler ve Hititler gibi Eski Anadolu medeniyetlerinden...
6
Yazar, müzikte Gökalpçiliğe karĢı bu duruĢu, doktora tezinde ―Yekta-Arel-Ezgi ekolü‖ olarak tanımlamıĢtır.
Bu ekolün tezi üç maddede toplanabilir: 1) Makamsal sanatımız ―Türk soyundan‖ nazariyatçılar ve
musıkiĢinaslarca geliĢtirilmiĢ binyıldan eski bir müziktir, Anadolu halkından kopuk değildir ve tamamen
millidir. 2) Bu müzikte ―çeyrek-tonlar‖ yoktur, ―özel melodik aralıklar‖ vardır. 3) EĢit-tempere olmayan
perdeler, makamların açıklanmasında vazgeçilmez olduğu kadar, makamsal çokseslilik denemelerinde
muhakkak dikkate alınmalıdır.
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Gökalp‘in yukarıdaki savlarına karĢı, makamsal sanatın, ―iptidai‖ ve ―rustai‖ halk havaları kadar milli
olduğunu, hatta Halk müziğinin ―alimane‖ ve ―yüksek‖ hemcinsi olduğunu ve ―çeyrek-seslere‖ 7 dayalı
olmadığını savunan Rauf Yekta [1925] ile Saadettin Arel‘in [1940] yazıları bu itibarla incelemeye değerdir.
Ayrıca hatırlatmak gerekir ki, Makam müziğini Bizans ile iliĢkilendirmekte ileri sürülen çeyrek-ses
kavramının, Gökalp‘ten önce de Yekta ve karĢıtları tarafından bilindiğini ve bu çerçevede kullanıldığını
anlıyoruz [bkz. Cevad, 5 TeĢrinisani 1338].
Cumhuriyet‘in ilk evresinde, ―Alaturka millidir‖, ―gayri-millidir‖ tartıĢmaları müzik ve siyaset çevrelerinde
tüm hızıyla sürerken, Klasikal ve Sanat tarzları arasındaki nüans belirginleĢti ve makamsal müziğimizdeki
çatallaĢmaya dair alternatif terimler oluĢtu: ―Enderun musıkisi‖ Osmanlı sarayının ve yörüngesindeki
dergahların ağır-ağdalı kadim tavrını, ―Fasıl musıkisi‖ ise, nev-zuhur entellektüel meclislerin ve gazinomeyhane tipi eğlence mekanlarının hafif müziksel ikilimini belirtmekte kullanılır oldu 8 [bkz. Aksoy, 1999b.
17-8]. Halen, bazen ilkine, bazen her ikisine birden ―Osmanlı müziği‖ dendiği görülür.
20. Yüzyılın baĢında ve musıki inkılabı sürecinde, Enderun musıkisi ve Fasıl musıkisi ile kastedilen –
bugünki adlarıyla söylemek gerekirse – iĢte, Klasik Türk müziği ve Türk Sanat müziği olmaktadır. Bu ikisi
(daha köklü oluĢu dolayısıyla da bilhassa KTM) müntesiplerince – folklörik havalarımız iptidai ve avam
sayılıp yer yer dıĢlanmak pahasına [bkz. ―TMDK‖, 2010. 77, 88, 107] – kestirmeden ―Türk musıkisi‖ olarak
anılmaktadır. Öte yandan, inkılapçı ―Batıcı‖ zihniyet nezdinde, asıl Türk musıkisi gerek halk havalarımız,
gerek buradan ilham alınarak çağdaĢ Avrupai tekniklerle 9 üretilmiĢ ―çoksesli‖ müziklerdir. Türk Halk müziği
ise, bu iki aristokratik tanımın içinde adeta garnitür olarak durmaktadır.
Böylelikle, son yüzyıldır ―Türk müziği / musıkisi‖ deyiĢine yüklenmek istenen anlamların arkasındaki
ideolojik çatıĢma ekseni kısaca ortaya konmuĢ oldu. ġu da var ki, mezkur anlam saçakları itibariyle 21.
Yüzyılda ―modası geçmiĢ‖ olan Türk müziği deyiĢi, Türkiye‘deki her tür ve tarz yerli, ithal, kırma, teksesli,
çoksesli müziği kastetmede artık bir şemsiye tabir olmaktan öteye gitme potansiyeli taĢımıyor. ġu halde,
Osmanlı‘dan günümüze intikal eden müzik sanatını anlatmada en uygun ifade, hazırdaki ―Makam müziği‖
tabiridir.
Bu müzikolojik nüansın aĢikar fayda ve gereklerine karĢın, son zamanlarda Türk Klasikal/Sanat müziği
müntesiplerinin sarıldığı manada Türk müziği deyiĢine gitgide daha çok riayet edildiği görülmektedir 10. Bu
kullanım Ģekli, kendi varoluĢları aleyhine olduğu halde, ―Batıcılar‖ nezdinde de artık baskın olarak yer etmiĢ
görünüyor 11.

7

Bu kavramı Makam müziğini dıĢarlamakta kullanmıĢ olanlar, Hüzzam, Saba, UĢĢak, Karcığar gibi
makamlara özgü ―orta-ikili‖ (nötr ses) aralıkları kastetmiĢ görünüyorlar.
8
Enderun musıkisi yerine Divan musıkisi, Fasıl musıkisi yerine Ġncesaz musıkisi dendiği de olmuĢtur. Fasıl,
en geniĢ biçimiyle, ―popüler makam konseri‖ anlamında ele alınmaktadır.
9
Klasikal/Kontemporen yerleĢik Batı müziği kaideleriyle ve oktavda 12 eĢit-tempere ses düsturuyla...
10
Öte yandan, bazı çevrelerde makamsal sanatımızın adlandırılmasında bir terminoloji krizi yaĢandığının
idrakine varılmıĢ, fakat Türk Makam müziği betimlemesine karĢı durularak, ―Geleneksel Türk Sanat Müziği‖
(GTSM) diye, yerleĢik Müzikoloji pratiğine fevkalade aykırı bir tanım ileri sürülmüĢtür. Halbuki, güncel
müzikoloji kavrayıĢı ve kullanımı itibariyle, geleneksel ―sistemsiz‖ (irticalen yapılan), sanat ise ―sistemli‖
(mutasavviren yapılan) müzikleri anlatmakta kullanılır. Üzücüdür ki, uluslararası müzikbilim semantiği
açısından ciddi sakıncalar taĢıyan bu uygunsuz adlandırma kısa sürede yaygınlaĢtı ve resmi belgelerde yer
buldu.
11
Maateessüf, Türkiye‘nin ―Batıcıları‖ son zamanlarda bu gidiĢata topluca rıza göstermeye, hatta iĢtirak
etmeye baĢlamıĢlardır. Halbuki, Avrupai sazlar, orkestralar, formlar ve teknikler üzerinden, ama ―bize özgü
motifleri‖ de iĢleyerek, ―çoksesli‖ eserler vermiĢ ve vermekte olan bestecilerimizin emekleri de pekala ―Türk
müziği‖ sayılmak gerekir. Nitekim, müzikte form ve teknik, o müziğin milliyetini ve menĢeini belirlemekte
kayda değer bir kıstas değildir. Makam müziği içinde de Batı formları ve teknikleri bulunduğu ve bunların
günümüzde yer yer vazgeçilmez düzeye ulaĢtığı malumdur. Dolayısıyla, makamsal klasiklerimiz ne kadar
ulusal birer değer olarak ileri sürülüyorsa, ―Batıcı‖ bestecilerimizin baĢyapıtları o kadar ulusal değerlerdir;
hepsi Türk‘tür. Halbuki, bunlara ―Türkiye‘de icra edilen Batı müziği‖ deme eğilimleri hakimdir. Bununla
birlikte, Türklüğün ve müzikte ulusallığın gerçekte nasıl anlaĢılması gerektiğine dair tespitler metnin ilerleyen
bölümlerinde ortaya konacaktır.
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Çok kısa bir tarih yolculuğu ile Anadolu-Rumeli Türklüğü ve Cumhuriyet‟i kuranlara göre Türk
Müziği dendiğinde ne anlaĢılması gerektiği
I. Dünya SavaĢı sonunda bitik ve yenik duruma düĢen Devlet-i Aliyye ile Ġtilaf Devletleri arasında imzalanan
Mondros Mütarekesi‘nin üzerinden çok zaman geçmemiĢti ki, Anadolu ve Rumeli‘de Milli Mücadele
kıvılcımları baĢ gösterdi [―Türkiye Tarihi‖, 2005. 50-95]. 29 Ekim 1923‘te Türkiye Cumhuriyeti‘nin ilanına
kadar yükselecek devrimci halk hareketinin tohumları, esasen 19. Yüzyılın baĢından beri aĢama aĢama
atılmaktaydı. Bunlar arasında en önemli kilometre taĢları, kısa ve kısmi-feodal bir döneme damgasını vurmuĢ
1808 tarihli Sened-i Ġttifak, ardından Osmanlı‘nın son yüzyılında Ġmparatorluğun sosyal manzarasını
bütünüyle değiĢtirecek olan 1826 tarihli Vak‘a-i Hayriye, daha sonra Türkiye‘yi çağdaĢı Batılı devletlerle
aynı paralelde medeni toplum seviyesine taĢımaya yönelik 1839 tarihli Tanzimat ve 1856 tarihli Islahat
fermanları, nihayetinde, 1876 yılında kısa bir süreliğine de olsa benimsenen Parlementer/Anayasal MonarĢi
ve 1908‘de geri getirilen MeĢrutiyet ile tekrar yürürlüğe konan Kanun-ı Esasi rejimi‘dir [Öztuna, 1998. 479613].
Ġkiyüzyıl öncesinden itibaren, Türkiye merkezli coğrafyada giriĢilen reformcu ve devrimci hareketlerin
evvelemirde gözettiği hedef, yüzyıllardır askeri ve ekonomik yönden ağır hasara uğrayagelmiĢ bir devlet
sistemini nihai çöküĢten kurtarmak ve emperyal toplumu kozmopolit yapısıyla bu istikamette
modernleĢtirmek idi [bkz. Tanyol, 1981. 13-8]. Balkan SavaĢları ve ardından patlak veren I. Dünya SavaĢı
sonunda ve akabinde, imparatorluğun tali ve yükün büyüğünü omuzlayan unsuru Müslüman Türk halk –
üstelik gene Müslüman Arap, Kürt, vesair unsurların Ġtilaf güçleriyle iĢbirliğine girmeleri sonucu – adeta
kıyılınca [bkz. Kral Abdullah, 2006 ve Fırat, 2005], esaret yahut mutlak yıkım karĢısında uyanıĢa geçen
Türklük Ģuuru, istiklal ve müdafaa-i vatan mefkuresi altında monolitik yapıda birleĢti.
KurtuluĢ SavaĢı, özetle, Anadolu ve Rumeli halk çocuklarının, kahramanca direniĢ, sebat ve fedakarlıklar
sergileyerek, yokluk içindeki vatanlarını iĢgal ve boyunduruktan kurtarma; düĢman, iĢbirlikçi ve softa
kuvvetleri bitirme destanlarıdır.
Cumhuriyet‘in baĢ-kurucusu Gazi M. K. Atatürk, kendi ağzından Türk genel devriminin öz bir anlatımını:
―Uçurum kenarında yıkık bir ülke... türlü düĢmanlarla kanlı boğuĢmalar... yıllarca süren savaĢ... ondan sonra
içerde ve dıĢarda saygı ile tanınan yeni devlet, yeni sosyete ve bunları baĢarmak için arasız devrimler... ĠĢte
Türk genel devriminin kısa bir ifadesi‖ vecizesiyle yapmıĢtır [―Cumhuriyet‘in 75 Yılı‖, 1998. 164].
Bu özetin özeti kısa tarih yolculuğunda, Türkiye Cumhuriyeti‘ni kuran asli toplumsal katmana bir kez daha
vurgu yapılmıĢ oldu. Sözkonusu kurucu unsur, olayların baĢlangıcı itibariyle, bağımsızlıkçı, aydınlanmacı ve
ilerici Anadolu-Rumeli Müslüman Türk ahalidir; genel itibarla da, vatanperver devrimci subayların
örgütlediği orta-sınıf Osmanlı eĢraf ve tebaadır. Biraz daha açmak gerekirse, Türkiye Cumhuriyeti‘ni kuran
irade, sosyo-ekonomik yönden, anti-Emperyalist olduğu kadar devlet-güdümlü milli-kapitalist bir elitizm,
baĢka bir deyiĢle ―devlet sosyalistliği‖, görünümündedir [bkz. Avcıoğlu, 1976. 280-511]. Niyazi Berkes‘in
[1964] bakıĢ açısıyla ise: ―Kemalizm devrimi, Mustafa Kemal‘in arkasındaki bir avuç ilericiler ile, gene bu
savaĢ içinde bulunan muazzam bir gericiler kitlesi arasında, didiĢile didiĢile santim santim koparılmıĢ bir
devrimdir‖ [s. 75].
Burada, Türk demekle, herhangi bir soy, ırk, etnik ya da dini grup önceliği asla kastedilmediği, bilhassa
günümüzde, altı çizile çizile vurgulanmalıdır. Yazara göre, Türklükten kasıt, ―Türkçe dili üzerinden yurt ve
dünya birliği‖ demek ile eĢanlamlıdır. Yani, Türklüğün, ne tarihte, ne de bugün, dincilik, soyculuk, ırkçılık,
hele hele kafatasçılık ile zerre kadar ilgisi olduğunu ileri sürmek – aksi yöndeki bütün çabalara karĢın [bkz.
Gökalp, 1952. 11-21; Akçura, 2001. 17-9 ve Karaca, 1971. 18-23] – mümkün değildir. Tabii ki, Türk
kavramının, çok eski zamanlardan baĢlayarak ve bizim bunu benimsememizden epey önce, bizi (yahut bizden
bazı unsurları) kendilerine anlatmak maksadıyla, Uzak Doğulu, Orta Doğulu ve Avrupalı odaklarca
kullanıldığını hatırdan çıkartmayacağızdır. Konumuz itibariyle, Türklük tanımını daha çok yurdumuz ile
sınırlandırmak ve Türk demekle (zaten olması gerektiği gibi) ortak bir resmi dil ve bu dilin yerel lehçelerine
bağlı kültürel çeşitlilik temelinde Türkiye‘ye ait oluşa gönderme yapmak en uygun olan yaklaĢımdır. Aynı
doğrultuda, Cumhuriyet öncesi Türk tarihi de bütünüyle bu ―kıtalar-aĢırı konfedere dil ve kültür‖ çatısında
tahlil edilmek gerekir.
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Bu düĢünce, Temmuz 24, 1923‘te, Türkiye ile Batılı egemenler ve uyduları arasında imzalanan, yürürlükteki
anayasamızın ise 90. maddesine göre her koĢulda kanun hükmündeki, Lozan AndlaĢması‘nın Kısım I. Fasıl
III.‘teki amir 37.-45. hükümleri arasında, bilhassa 40. maddedeki ―gayri müslim akalliyetlere mensup olan
Türk tebaası hukuken ve fiilen diğer Türk tebaaya 12 tatbik edilen ayni muamele ve ayni teminattan müstefit
olacaklar ...‖ [―Düstur‖, 1933. 38] hükmünde sarsılmaz destek bulmaktadır.
Keza Atatürk, ―Türkiye Cumhuriyeti‘ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir‖ [―Atatürkçülük‖, 1988. 48]
ve ―Türkiye halkı ırksal veya dinsel ve kültürel yönden birleşmiş, bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve
fedakarlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve menfaatleri ortak olan bir toplumdur‖ [a.g.e. 52] ve ―bugün
içimizde bulunan hıristiyan, musevi vatandaĢlar, mukadderat ve talihlerini Türk milliyetine vicdani
arzularıyla rabtettikten sonra, kendilerine yan gözle, yabancı nazarıyla bakılmak, medeni Türk milletinin asil
ahlakından beklenebilir mi?‖ [a.g.e. 72] ve ―... Türkiye dışında kalmış olan Türkler ilkin kültür meseleleriyle
ilgilenmelidirler. Nitekim biz Türklük davasını böyle bir müsbet ölçüde ele almış bulunuyoruz. Büyük Türk
tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz.‖ [a.g.e. 86]
ifadeleriyle, Türk olmanın, dinle, ırkla, soyla ilgisi bulunmadığını pek açık dile getirmekte ve yukarıdaki
yaklaĢımımızı bir kez daha doğrulamaktadır.
Buna dair baĢka somut bir kanıt, Mustafa Kemal‘in manevi kızı Afet Ġnan‘a yazdırdığı 1930 tarihli ―VatandaĢ
için Medeni Bilgiler‖ kitabından, ırk birliği öğesini çıkarttırması ve Türk ulusunu ―dil, kültür ve ülkü birliği
ile birbirine bağlı vatandaĢların siyasal ve toplumsal kuruluĢu‖ Ģeklinde tanımlamasıdır [Avcıoğlu, 1979. 28].
Doğan Avcıoğlu da ―Atatürk, ırk ile değil, <<uygarlık>> ile ilgilidir.‖ [a.g.e.] tespitiyle, yazarın bakıĢ açısını
haklı çıkarmaktadır.
Dolayısıyla, Atatürk Türkiyesi‘nde, Cumhuriyet‘e hukuken ve Anadolu-Rumeli Türkçesine 13 kültür-tarih
yönünden vatandaĢlık bağı ile bağlı olan herkes Türk‘tür. ĠĢte, Gazi‘nin ve kurucu Cumhuriyet kadrolarının
―Türk musıkisi‖ dediklerinde, Türk kelimesine nasıl bir anlam yüklemek istedikleri böylelikle belirginleĢmiĢ
olmaktadır.
Demek ki, Türk müziği kavramı, gerek Gazi hayattayken, gerek sonraki dönemlerde, tam da bu çerçevede,
tarihin içinden günümüze intikal etmiĢ, sürekli evrilen ve karĢılaĢtığı farklılıkları içinde ergiten bir ―dil-kültür
paradigması‖ tahtında ele alınmalı; kurucu irade tarafından vazedilmiĢ imtiyazsız ve kozmopolit toplum
yapısının ortak paydasına ait lirik, melodik, ritmik havalarımızı, diğer bir deyiĢle, genel olduğu kadar güncel
Anadolu-Rumeli ses iklimini kastetmekte kullanılmalıdır.
ġu hususa da temas edilmelidir ki, insan temelli Ģekillenmesi kaçınılmaz tarihsel-sosyolojik olguların, eĢyanın
tabiatından ileri geliyor olarak, denklemlere, katı fiziki kurallara raptedilemeyecek subjektif bir karakteri
vardır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, tarihte ve sosyolojide mutlak doğrulardan, ĢaĢmaz kesinliklerden
bahis her halde abestir. Nitekim, ―ulusal müzik eğitimi‖ kavramına bizi götürecek analitik süreçte, ülkemize
özgü tarihsel ve sosyolojik – hatta ideolojik – vecheleri, belirli bir tarafın, seçili bir siyasanın merceğinden
bakarak ele alıyor olmak, Müzikoloji pratiği itibariyle noksan yahut kusurlu bir yaklaĢım biçiminde
addedilemeyecektir. Benzer yönden, kurulu bir rejimin, yazılı ve yerleĢik belgelerine göre, uygulaması elzem
olan milli kültür politikası icabatını dile getiriyor bulunmak, toplumu statik bir yapı içinde dondurmaya
teĢebbüs veya toplumsal geliĢime karĢı bir duruĢ Ģeklinde anlaĢılmamalıdır.
Atatürkçü düĢüncede Halkçılık ve ulusal müziğin temelleri
Cumhuriyetimiz‘in kuruluĢ felsefesine göre, Türklük kavramı ve Türk müziği denince ne anlaĢılması
gerektiği yerli yerine oturtulduktan sonra, Atatürkçü düĢünce zemininde Halkçılık ele alınmalıdır, ki buradan

12

Ġtalik vurgular yazarındır. AndlaĢma‘nın Ġngilizce orijinal metninde, italik vurgular yine yazar tarafından
olarak, bu madde Ģöyle ifade edilmiĢtir: ―Turkish nationals belonging to non-Moslem minorities shall enjoy
the same treatment and security in law and in fact as other Turkish nationals. ...‖ Görüldüğü üzere, Türkçe
orijinalindeki
―tebaa‖
kelimesi,
―vatandaĢlar‖
yahut
―uyruklular‖
anlamındadır
(Bkz.
http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne).
13
Kavramsal hassasiyette bütünsellik ararken, burada Türkçe‘den kastın, dilde özleştirmecilik veya
Osmanlıcılık türü aĢırılıklardan ziyade, yazarın bildirisinde sergilediği biçimde ılımılı ve berrak güncel bir dil
uygulaması olması gerektiği söylenebilir.
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hareketle Gazi‘nin yaĢadığı dönemde musıki inkılabının toplumsal hedefleri açıkça belirlenebilsin ve ulusal
müzikten ne murat edildiği tam anlaĢılsın.
Gökalp [1952], yüksek tahsil ile terbiye görmüĢ ―güzideler‖ dediği aydınların Türkçülüğü yaymak için halka
doğru inmesi gerektiğinden söz etmektedir [s. 33-4]. Tanyol [1981] da Halkçılık kavramında kendini halktan
saymamak gizli anlamı yüklü olduğundan ve Atatürk‘ün emeğe dayalı bir halk hükümeti ile halkla
bütünleĢmeyi gözettiğinden bahseder [s. 18, 66-72].
Mustafa Kemal Atatürk‘ün nazarında, halktan ve halkçı olan bir Türk vatandaĢı, ―kanunlar önünde mutlak bir
müsavatı kabul eden ve hiçbir ferde, hiçbir aileye, hiçbir sınıfa, hiçbir cemaate imtiyaz tanımayan‖ bireydir
[―Atatürkçülük‖, 1988. 36]. Devamla, Gazi, Türkiye Cumhuriyeti halkının ayrı ayrı sınıflardan 14 meydana
gelmediğini, Türk camiasını teĢkil eden unsurların, çiftçiler, küçük sanayi erbabı ile esnaf, amele ile iĢçiler,
serbest meslek sahipleri ve büyük sermayedarlar olduğunu, bunların toplumsal iĢbölümü ile umumi hayat
saadeti yönünde geliĢme kaydedileceğini dile getirir [a.g.e.].
Avcıoğlu‘nun belirttiği üzere, halk kelimesi iki farklı anlama çekilebilmektedir [1976, 356-7]:
...<<halk>> ve <<halkçılık>> ... çeĢitli anlamlarda kullanılmaktadır. Kimine göre, halk ve millet, eĢ
anlamlıdır; derebeyleri ve kompradorları ile herkes halktır. Bazen biraz farklı biçimde, memurlar ve hatta
aydınlar dıĢında herkese, halk denildiği görülmektedir. Halkçılık ise, ilahi bir otoriteye, padiĢahçılığa karĢı
olmak ve iktidara halk adına sahiplenmekten ibarettir.
Devamla, Avcıoğlu, Mahmur Esat Bozkurt‘un, Atatürk‘ün görüĢlerine paralel olarak, çiftçi, tüccar, el-iĢi
ustası, avukat ve din görevlisi mesleklilerin lonca-usulü seçimi yoluyla halkçı temsiliyetin sağlanabileceğini
savunduğunu belirtir. Burada ve Atatürk‘ün sözlerinde memurların hariç tutulması ise dikkate Ģayandır.
Ancak, ―mesleki temsil‖ yönünde ciddi bir geliĢme yaĢanmadığından hareketle, Avcıoğlu, Cumhuriyet Halk
Fırkasını ―eĢraf-memur karması bir parti‖ olarak doğup büyümekle eleĢtirir ve eylemde halkçılığa ne kadar
uzak düĢüldüğüne vurgu yapar [a.g.e., 359-60].
Yazara göre ise, Atatürk Halkçılığı, diyalektik-materyalist bakıĢtan ileri gelen sınıf-aĢırılıklarını kayırır değil,
fakat ―adilane milli-kapitalizm halkçılığını‖ gözetir yönde yorumlanmak gerekir; yani özel mülkiyetten
kazanılan artı değerin herkesin refahı doğrultusunda ve bilhassa milli istikamette tasarrufu yönünde...
Doğallıkla, Atatürkçü milli politikanın ana ağırlığı, kırsal kesim üreticisine ve onun temsil ettiği AnadoluRumeli halk kültürüne yaslanmaktadır.
Nitekim, Gazi Mustafa Kemal PaĢa, Milli Mücadele destanının tüm sanatlarla yüceltilmesine ―... Millet;
milletin ruhu san‘atı [sanat ruhu], musikisi, edebiyatı ve bütün bediiyatı [güzel sanatları ile] bu kutsi cidalin
[kavganın] Ġlahi teranelerini müeyyit [ölümsüzleĢtiren] bir vatan aĢkının vecitleriyle [coĢkularıyla] daima
terennüm etmelidir.‖ sözleriyle vurgu yaptığında [―Zabıt Ceridesi‖, 1958. Devre II, cilt 1, içtima 1, 39] ve
―Bu memleketin asıl sahibi ve toplumumuzun esas unsuru köylüdür‖ dediğinde [―Atatürk‘ün Söylev ve
Demeçleri‖, 1945. 223-4], burada musıkiden kastı, kuĢkusuz anlatılan çerçevede asri ve umumi AnadoluRumeli havalarımızdan baĢka birĢey değildi.
ĠĢte, Türk ulusal müziğinin temelleri, Türkçesiyle, sazlarıyla ve iĢleniĢ biçimiyle halka malolmuĢ – popüler
olsun, sanatsal olsun, kırsal olsun – milli havalarımız üzerine kurulu olmalıydı.
ÖZLENEN TILSIMLI TÜRK ULUSAL MÜZĠĞĠNE DOĞRU
Musıki inkılabının hedefleri
Ziya Gökalp'in Bizans ve Arap kökenli olmakla damgaladığı Osmanlı'dan kalma Enderun-Fasıl müziği,
çağdaĢ bir Türk müziği yaratısına malzeme olamayacak derecede ―hasta‖ ve ―gayri-milli‖ idi. Türkçülük
fikriyatının ―Milli Musiki‖ bahsini [Gökalp, 1923. 105-7] uygulamaya koyan Kemalist rejim de, ―Osmanlı
müziğini‖ TürkleĢme ve millileĢme projesi ile uyuĢmaz görüyor; çağdaĢ ve ulusal bir müzik yaratmada
referans almıyordu. Nitekim, ―musıki inkılabı‖ sürecinde yapılan reformlar, izlendiği üzere, Osmanlı musıki
mirasını reddetme istikametinde olmuĢtur.

14

Burada, Marksist diyalektiğe göre mevcut gelir dağılımı sınıflarından ziyade, Gazi‘nin, mütegallibe, ırk,
soy, neseb, paye ve mevki asaleti imtiyazlarıyla, emek sarfetmeden, yani ―kolay yoldan‖ servet ve refah
sahibi olmayı kastetmek istediği pekala söylenebilir.
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Yazarın, alanında her halde ilk çok-yönlü, kapsamlı ve kronolojik bilimsel araĢtırma olan ―Alaturka Müziğin
Yasaklanmasında Atatürk: Belgeler Zemininde Bir Çözümleme‖ [Yarman, 2010] baĢlıklı makalesinde
bulguladığı üzere, gerek 1926‘da Türk Klasikal/Sanat müziği sazlarının eğitimine Darü‘l-Elhan‘da son
verilmesi, gerek 1934-1936 yılları arasında Alaturka yayınların radyolardan kaldırılması, gerek 1924‘te
kurulan Musıki Muallim Mektebi ile 1936‘da açılan Ankara Devlet Konservatuvarı‘nın tamamiyle
Klasikal/Kontemporen Batı müziği kaideleri ve sazları temelinde faaliyete geçmesi – Makam müziği
müntesiplerince aksi yöndeki yaygın inanıĢların, çabaların ve çarpıtmaların aksine – Atatürk‘ün gıyabında
geliĢmeler olarak asla ileri sürülemez. Görülebildiği kadarıyla, Gazi, yetiĢtiği ortam dolayısıyla pek aĢina
olduğu Türk Klasikal/Sanat müziği Ģarkılarına, peĢrevlerine, saz semailerine, gazellerine tabii bir meclubiyet
hissi duymakla birlikte, Türkiye‘nin türküler ve Ģarkılar ağırlıklı halk ses ikliminini ve buradan hareketle
varedilmesini dilediği ―çağdaĢ çoksesli ulusal Türk müziğini‖ Ģahsi tad ile alıĢkanlıklarının önüne koyma
gayreti içinde olmuĢtur. Zaman zaman bu uğurda aĢırılıklar sergilemiĢ denebilirse de, ölümüne kadar musiki
inkılabında istikametini hiç değiĢtirmemiĢtir.
Bunun kanıtları sayısızdır ve mezkur makalede teferruatlı olarak sunulmuĢtur. Sözgelimi, 1928 yılında
Sarayburnu Parkı Gazinosu‘nda adeta müsabaka ettirdiği müzik heyetlerini dinledikten sonra, Atatürk,
beğendiği bir Makam müziği konseri ardından verdiği demeçte, evvelce icra yapmıĢ olan Caz Band‘ı referans
göstererek, musıki inkılabından beklentilerini dile getirir [Oransay, 1984. 24-7, 79-82, 101-3]:
... Fakat, benim Türk hissiyatım üzerinde artık bu musiki, bu basit musiki, Türk‘ün çok münkeĢif ruh ve
hissini tatmine kafi gelmez. ġimdi karĢıda medeni dünyanın musikisi de iĢitildi. Bu ana kadar Şark musikisi
denilen terennümler karşısında kansız gibi görünen halk, derhal harekete ve faaliyete geçti. Hepsi oynuyor ve
Ģen, Ģatırdırlar, tabiatın icabatını yapıyorlar. Bu pek tabiidir. Hakikaten Türk fıtraten Ģen, Ģatırdır. Eğer onun
bu güzel huyu bir zaman için farkolunmamıĢsa, kendisinin kusuru değildir. Kusurlu hareketlerin acı, felaketli
neticeleri vardır. Bunun fariki olmamak, kabahatti. ...
Bir baĢka örnekte, halkın radyolardan Alaturka yayınlarının kaldırılmasına yönelik hoĢnutsuzluğunun hızla
tırmandığı bir dönemde, bir akĢam, silah arkadaĢı Nuri Conker, CumhurbaĢkanlığı Ġncesaz takımından
―Manastırın ortasında var bir havuz‖ türküsünü seslendirmelerini isteyen Gazi‘ye ―Ġmam verir talkını, kendi
yutar salkımı. Sen radyodan Alaturka‘yı kaldırdın, kendin de çaldırma bakalım.‖ diye takılınca, adeta
sorumluluğu üzerine alan Atatürk Ģöyle cevap verir [Ataman, 1991. 21]:
ġimdi biz burada rakı içiyoruz diye, devletin her köyde meyhane açması caiz mi? biz fena yetiĢtirilme ve
ihmaller neticesi buna alıĢmıĢız, kendimizi kurtarmayabiliriz, fakat gelecek nesillere, kendi fena
itiyadlarımızı (alıĢkanlıklarımızı) aĢılamaya hakkımız yok. Nasıl, farzıma hal halk alıĢmıĢtır diye esrar
tekkeleri açamazsak, devlet radyolarında da ağlayan inleyen nağmeler yayamayız.
Yine aynı dönemde, Alaturka yayın yasağı sürmekteyken Dolmabahçe sarayında bir gece, Yunus Nadi‘nin
―PaĢam, ne olur Alaturka Ģarkılardan bizi mahrum bırakmasınlar. Zevkimize, duygularımıza el atıldığı için
çok üzülüyor ve inciniyoruz.‖ diye yakınmasına karĢılık olarak, geliĢmelerden tamamiyle haberdar olduğunu
bir kez daha ihsas eden Mustafa Kemal, ―Alaturka Ģarkılardan ben de hoĢlanıyorum. Fakat unutmamak
gerekir ki, devrim yapan bu nesil, bazı fedakarlıklara katlanmasını bilmelidir. Ancak milli türkülere yer
verilmelidir.‖ diyecektir [Oransay, 1985. 81-2].
Alaturka yayın yasağına gerekçe yapılacak olan 1 Kasım 1934 tarihli Meclis IV. Devre 4. AçılıĢ Yılı açıĢ
konuĢmasında da, Gazi, milletvekillerine aĢağıdaki sözlerle hitap eder [―Zabıt Ceridesi‖, 1958. Devre IV, cilt
25, ictima 4, 4.]:
ArkadaĢlar,
Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu, yapılmaktadır,
Ancak, bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan türk musikisidir (AlkıĢlar). Bir ulusun yeni
değiĢikliğinde ölçü, musikide değiĢikliği alabilmesi, kavrıyabilmesidir.
Bu gün dinletmeğe yeltenilen musiki yüz ağartacak değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz (Okay
sesleri, alkıĢlar). Ulusal; ince duyguları, düĢünceleri anlatan; yüksek deyiĢleri, söyleyiĢleri toplamak, onları,
bir gün önce, genel son musiki kurallarına göre iĢlemek gerektir. Ancak; bu güzeyde (sayede), türk ulusal
musikisi yükselebilir, evrensel musiki de yerini alabilir.
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Dahası, Vossiche Zeitung muhabiri Emil Ludwig ile 1930‘da yaptığı bir söyleĢide, ġark musıkisinin Batılı
kulaklara ne kadar garip geldiğinden bahis açılınca, Gazi, ―Bunlar hep Bizans‘tan kalma Ģeylerdir. Bizim
hakiki musikimiz Anadolu halkında işitilebilir.‖ [Oransay, 1985. 32] diyerek Ziya Gökalp‘in etkisinde
düĢündüğünü ve Anadolu-Rumeli taĢra müzik-kültürünü Osmanlı Saray müzikçiliği üzerinde gözettiğini
açıkça belli etmektedir. Bu o kadar böyle ki, Osmanlı nağmeleri ıslah edilerek terakki ettirilemez mi
yönündeki bir sonraki soruya cevaben, Batı müziği‘nin 400 senede geldiği düzeye dikkat çeker ve ―Bizim bu
kadar zaman beklemeğe vaktimiz yoktur. Bunun için, garp musikiciliğini almakta olduğumuzu
görüyorsunuz.‖ [a.g.e.] der.
Adnan Saygun‘un aktardığı bir anıda, Atatürk, 1934 Eylül sonu veya Ekim baĢlarında Çankaya köĢkünde
gerçekleĢen müzikli bir toplantıda, Klasik Türk musıkisinin ne kadar halktan kopuk bir sanat olduğununun
altını çizer. Bu toplantıda Pentatonizm konusunu [bkz. Balkılıç, 2009. 133-43] ve bunun Anadolu halk
havalarıyla bağlantısını Saygun‘dan kendisine piyano ve sesi ile örnekler vererek anlatmasını istedikten
sonra, hararetli tartıĢmalar neticesinde, bu yeni tasavvura karĢı çıkmada alıĢkanlıkları gerekçe gösterenlere
cevaben, Atatürk Ģöyle tepki gösterir [Saygun, 1987. 48]:
Osmanlı musıkisi Türkiye Cumhuriyeti‘ndeki bütün inkılapları terennüm edecek kudrette değildir. Bize yeni
bir musıki lazımdır ve bu musıki özünü halk musıkisinden alan çok sesli bir musıki olacaktır. Ġtiyad dediğiniz
Ģeye gelince, sizin Osmanlı musıkinizi Anadolu köylüsü dinler mi? DinlemiĢ mi? Onda o musıkinin itiyadı
yoktur.
Necil Kazım Akses‘in aktardığı bir baĢka anıda, müzikte tekseslilik-çokseslilik tartıĢmalarının iyice
alevlendiği bu dönemde, Atatürk‘ün yakın arkadaĢı Dr. Rasim Ferit Talay Ġstanbul‘a gitmiĢ, Üngör‘ün Ġstiklal
MarĢı melodisini 1932‘de armonize ve orkestre eden Ermeni-asıllı Darü‘l-Elhan muallimi Edgar Manas‘a,
kemani Tatyos Efendi‘nin Hüseyni saz semaisini ve peĢrevini 15 [bkz. Oransay, 1985. 59] çoksesli orkestre
ettirmiĢ, Ankara‘ya döndüğünde orkestrayı hazırlamıĢ ve Atatürk‘e: ―Efendim çoksesli müzik, Türk müziği
üzerine size bir örnek vermek istiyoruz, orkestra hazır.‖ dedikten sonra, Orkestra Edgar Manas‘ın tertibi
üzerine bu parçaları seslendirmiĢtir. Konser bitince Atatürk müzisyenlere teĢekkür etmiĢ, çalıĢma köĢesine
çekilip masasının baĢına geçtikten sonra, etrafında bulunan RuĢen EĢref (Ünaydın) ve Yakup Kadri
(Karaosmanoğlu)‘ya dönerek ―ne dersiniz?‖ diye sormuĢ, aldığı cevaplar üzerine yumruğunu masaya vurarak
―Bu bir irticadır. Ben Tatyos Efendi‘nin eserlerinin çoksesli halini istemiyorum. Ben Türk çocuğunun
duyduğu duygularını ifade eden bestecilerin eserlerini istiyorum.‖ diye tepkisini ortaya koymuĢtur [Paçacı,
1999. 25].
Tüm aktarılanlar ve daha fazlası, özlenen tılsımlı Türk ulusal müziğinin, Itri‘lerin, Tatyoslar‘ın, Sadullah
Ağa‘ların, Dede Efendiler‘in, Dellalzade‘lerin, özetle Osmanlı saray erkanı ile tekke uydularının halktan
kopmuĢ, elitist, ağdalı, son toplamda, yeni rejimde kaldırılıp atılmak için Bizans ve Araplar ile
iliĢkilendirilmek istenmiĢ cafcaflı eserlerine ve onların günümüz özentilerine değil, bilakis, makam-usul
çetrefillikleri ve perde-geçki hünerciliği ile ĢiĢirilmemiĢ, Türk‘ün bağrından kopan samimi, naif nağmelere
dayandırılmak istendiğini gözler önüne seriyor.
Ancak, vazedilen formüle göre, bu noktada kalınmayacak, Avrupai orkestralar ve modern müzik kaideleri ile
―damıtılmıĢ‖ milli havalarımız, çağdaĢ Türkiye‘yi kozmopolit Batı toplumları makamında temsil edecektir.
Türk ulusal müziğinde ana yön budur.
Popüler ve halk havalarımıza özgü mikrotonalite gözetilmeden Türk ulusal müziği ve eğitimi olamaz
Tılsımlı Türk ulusal müziğinde hedef, halk havalarının armonizasyonu üzerinden, Batılı çalgı heyetlerince ve
Avrupai perdelerle yeni bir ulusal müzik varedilmesi ve ―medeni‖ dünyanın repertuvarına yükseltilmesidir.
Sınırları belirlemede sergilenen tutarsızlıklar – sözgelimi, Alaturka çalgı tedrisatı ile yayın yasağından Halk
müziğinin de nasibini alması ve milli havalara çokseslilik giydirme arayıĢlarında sergilenen abartılı ve uçarı
denemeler [bkz. Balkılıç, 2009. 120-2 ve 143-6] – bir kenara bırakılırsa; Atatürk'ün rüyası ve musıki
inkılabından beklentisi budur. Yoksa her halde, uğultulu koroların, cümle-alem sol anahtarlı tek porteli
notadan ve boğuk bir ahenkten okuyacak Ģekilde konser adabında sahne alması; nüans, dinamik, tempo
belirteçleri gibi tekniklerle ise zerre kadar haĢır neĢir olmaması değildir!
15

Saadettin Kaynak‘ın bir anısına göre ise, (Veli Kanık‘ın armonizasyon katkılarıyla) Rast makamından
Dede Efendi‘nin Kar-ı Nev‘ini ve Benli Hasan Ağa‘nın peĢrevini (bkz. metindeki kaynak)...
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Nitekim, Gazi, Ankara Devlet Konservatuvarı‘nın kuruluĢunun habercisi olan 1 Kasım 1935 tarihli Meclis
açıĢ konuĢmasında, milletvekillerine: ―Ulusal musikimizi, modern teknik içinde yükseltme çalıĢmalarına, bu
yıl daha çok emek verilecektir.‖ diye seslenecektir [―Zabıt Ceridesi‖, 1958. Devre V, cilt 6, ictima 1, 3.]. Türk
Makam müziği çalgılarının resmi talim ve tedrisatı, Atatürk hayatta iken onun bilgisi dahilinde kaldırılmıĢ
bulunmaktadır. Gazi bu hususta ömrünün sonlarında doğru geri adım atmıĢ da değildir. Bilakis,
Cumhuriyet‘in müzik kurumları, yeni nesil müzisyenlere, bırakalım Enderun-Fasıl müziği, halk sazları
eğitimini bile aĢılamayacak yapıda tutulmuĢtur [Yarman, 2010].
Atatürk, Batı çalgıları ile tekniklerinin ve o tekniklerle beraber gelen ses ikliminin, milli nağmelerimizi
orkestral düzlemde temsil etmeye muktedir kalacağına hep inanmıĢ olmalıdır. Keza, halk havalarında dahi
bulunan makamlarımızın, Klasiklerimizde kullanılanlar kadar mikrotonal oluĢuyla ilgili Gazi‘nin birĢeyler
hissetmiĢ olabileceği iddia edilse dahi, ne Hüseyni‘ye, UĢĢak‘a, Karcığar‘a, Saba‘ya, Hüzzam‘a özgü
karakteristik mikrotonal perdelerin bilincinde olduğunu, ne de oktavda on-iki eĢit (yahut ―eĢitimsi‖) sese
ayarlı Batı temperaman kalıbıyla bunlara dayalı nağmelerin tanınmaz hale gelecek derecede burkulacağını
aklına getirdiğini söylemek mümkün görünmüyor.
Hal böyle iken, maateessüf, Atatürk‘ün ardından – üstelik Atatürkçülük kisvesi altında – halktan olanı aĢağı
gören, ırkçı, tepeden-inme Osmanlıcı-Türkçü bir müzik zevki bazı çevrelerde yüceltilmeye baĢlanmıĢ,
Gazi‘nin inkılapçılığı apaçık bağlamları dıĢında çekilip çarpıtılmıĢ, onun Türk müziğini evrensel musıki
düzeyine yükseltmekten kastının Klasik Türk musıkisi olduğu gösterilmeye kalkıĢılmıĢ ve Itri-ler, Benli
Hasan Ağa-lar, Tatyos-lar çizgisinde ulusallık ve ulusal müzik, çokseslilik bir amaç olarak gözetilmeksizin,
Atatürk Türkiyesi‘nde baĢarılabilirmiĢ gibi söylemler zuhur etmiĢtir [bkz. ―TMDK‖, 2010 ve Çağın ile
Dikmen, 2009].
Klasik Türk musıkisi müntesipliğinde ulvileĢmek uğruna, ipin ucunun nasıl kaçırıldığını ve irtica batağına ne
kadar saplanıldığını, ―...notaya bakarak okumak caiz görülemez. Çünkü nota öğrencinin esere hakim olmasını
zorlaĢtıran, onun havasını tam olarak kavramasını geciktiren ve icra sırasında da yorum serbestisini
engelleyen bir araçtır.‖ Ģeklinde dile getirilen taassubane, Ģeyh-mürit iliĢkisine dayalı meĢk eğitiminden baĢka
mübah yol tanımamaya kilitlenmiĢ, durağan Osmanlılık yanlısı çarpık ifadelerde okuyoruz [―Can Sesi AĢk
Nefesi‖, 2010.].
Elbette, her kesim tarafından ortaya konulan sanatsal gayretleri ve özel giriĢimleri alabildiğine saygıyla
karĢılamak gerektiği, saklıdır. Güzel örneklerin sanatsal yüceliği de burada asla tartıĢma konusu değildir.
Ancak, ulusal müzik davası bir tartıĢma konusudur: Her hal-i karda Türkiye‘de anayasal koruma altında
bulunan Atatürk ilkeleri ile inkılapları nazar-ı dikkate alınarak bir yol çizilmelidir.
Cumhuriyet‘in meselesi, halisane geleneklerle ve inançlarla değil, kuĢkusuz taassupla ve softalıkladır. Asıl
derinlerdeki tartıĢma konusu, yazara göre müziğimizde çeyrek-ton var mıdır yok mudur çekiĢmesi değil,
Anadolu-Rumeli halk kültürünü bayağı ve aĢağı görme eğilimindeki aristokratik, sınıfçı, snob, Ģoven bakıĢ
açısıdır. Yazara göre, Atatürk iĢte bunlara karĢıydı. Bu itibarla, Osmanlı musıkisi denilen akım, bugün bile
hala debelenen bazı örnekleriyle, Yıkık bir imparatorluğun geliĢmeye ve çağa ayak uydurmaya karĢı
sergilediği tarihsel direncin adeta bir sembolü olmaktadır. Bu eleĢtiri, bir o kadar da, ulusal müzik diye
takdim edilen, ancak milli havalarımızı asıl karakterine yaraĢır uluslararası bir düzeye taĢımak yerine, kendi
dar-çıkar çevrelerinin halktan kopuk ayrıcalıklarını baĢtacı eden, iyiden iyiye Batı öykünmecisi ve yapmacık
―çoksesli‖ yerli çalıĢmalar için de geçerlidir [bkz. ―90. Yıl MarĢı‖, 2009; ―Senfoni Türk‖, 2002; ―Nazım
Oratoryosu‖, 2001].
Diğer taraftan, bu biraz üstünkörü değerlendirmeye takılıp kalmazsak, Klasikal ve Sanat müziğinde pekala
halka malolmuĢ sadelikte ve naiflikte nağmeler bulunduğunu görebiliriz. Dolayısıyla, Cumhuriyetimiz‘in ilk
yıllarında musıki inkılabı sürecinde sergilenen kaotik ve irrasyonel romantik ulusçuluk denemelerini bu bakıĢ
açısıyla yeniden ele almanın, gerçekçi olmayan dil-müzik (ecnebi özentisi hançere ve çalgı) aĢırılıklarından
sakınmanın ve kitlesel beğenileri gözeterek dengeyi korumanın önemi ortaya çıkmaktadır.
Acaba Atatürk‘e, çağdaĢı Alois Haba, Ivan ViĢnegradski ve Charles Ives gibi avant-garde bestecilerin
―mikrotonal polifoni‖ çalıĢmalarından örnekler sunularak, mikrotonalizmin tekniği ve teorisi anlatılsaydı,
nağmelerimizi iĢleyecek çoksesliliğin bize özgü perdelere dayandırılması gerektiği gösterilmiĢ olsaydı, Gazi,
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Türk ulusal müziğinin inĢasında bir milli makam polifonisi tekniği geliĢtirilmesi yönünde seferberlik iĢareti
verir miydi?
Bizce evet.
*

*

*

Örnek dinletiler:
A. NeĢet ErtaĢ‘tan bir bağlama solo.
B. Can Sesi Aşk Nefesi Albümü‘nden Track 4.
C. Kıbrıs Konçertosu‘nun birinci bölümünde, Hüzzam makamını çoksesli sergileyen bir pasaj.
D. East Dreams West adlı, 17-ton EĢit Taksimat seslerine dayalı, bir dakikalık mikrotonal beste.
E. Son Bir Kez Hüzzam Ģarkının çokça mikrotonal polifonik öğeler içeren kıvrak ses iklimi.
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MÜZĠK TEKNOLOJĠSĠ EĞĠTĠMĠ VEREN PROGRAMLARIN DERS ĠÇERĠKLERĠ BAKIMINDAN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
B. Ozan YURDAKUL, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan ARAPGĠRLĠOĞLU, Ġnönü Üniversitesi
GiriĢ
Türkiye‘de yüksek öğretimde müzik teknolojisi eğitimi dünyadaki geliĢim çizgisine kıyasla oldukça yenidir.
Bu alanda sunulan eğitim henüz yedi üniversitemizde ana bilim/ ana sanat dalı, bölüm veya program
boyutunda sürdürülmektedir.
Bu çalıĢmada, müzik teknolojileri öğretimini sürdüren yedi üniversitemizdeki lisans seviyesi ders programları
içerikleri açısından incelenmiĢtir. Bu incelemeler sonucunda, ülkemizde nispeten yeni olan bu alanın lisans
programları bazında nasıl yürütüldüğü, hangi derslerin müzik teknolojisi bölümünde okutulduğu, programı
uygulayan bölümlerin ders programları açısından aralarındaki benzerlik ve farkların betimlenmesi ve
gelecekte açılacak benzer bir program için aydınlatıcı bir içerik ortaya konulması hedeflenmektedir.
Programlar, içerdikleri dersler ve bu derslerin dört yıllık lisans programı içersindeki kredi ağırlıkları
açısından aralarındaki benzerlik ve/veya farklılıkları ortaya koyacak Ģekilde taranmıĢ ve bir durum
değerlendirmesine gidilmiĢtir. Değerlendirmenin konusunu oluĢturan müzik teknolojisi programları dersleri
sekiz yarıyılın tümü ve her bir yarıyıl için tek tek incelenmiĢ ve kredi ağırlıkları bakımından gerekli
hesaplamalar yapılarak kurumlar arası karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. KarĢılaĢtırmaların nasıl yapıldığını
göstermek adına bu bildiride sadece programların dördüncü yarıyılı ile dört yıldaki toplam kredi ağırlıkları
analizi örnek olarak seçilmiĢ ve anlatılmıĢtır. Betimsel yöntemle açıklanan araĢtırma sonuçları ve
değerlendirme sonuçlarından elde edilen bulgulara dayalı öneriler çalıĢmanın sonuç bölümünde
belirtilmektedir.
AraĢtırma Evreni
Ülkemizde müzik teknolojisi alanında eğitim veren yedi üniversitemiz bulunmaktadır. Bu kurumlar ve müzik
teknolojisi alanında sundukları programlar,
- Ġzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü, Müzik Teknolojisi
Anabilim Dalı (MTA) Lisans Programı
- Malatya Ġnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü, Müzik Teknolojisi
Anabilim Dalı Lisans Programı
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı Lisans Programı
- Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Sanat Musikisi Konservatuvarı, Müzik Teknolojileri Bölümü Lisans
Programı
- Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, Müzik Bilimleri Ana
sanat Dalı Lisans Programı
- Ġstanbul Bilgi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Müzik Bölümü Lisans Programı
- Ġstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Duysal
Tasarım Lisans Programı olarak sayılabilir.
Bunların dıĢında, Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
bünyelerinde müzik teknolojileri bölümleri kurulmuĢ fakat henüz eğitim öğretim aĢamaları açısından
faaliyete geçmemiĢlerdir.
Yöntem
Yukarıda müzik teknolojisi alanında öğretim faaliyetlerini sürdüren kurumlar olarak listelenen yedi
üniversitemizin dört yıllık eğitim programları ve içerdikleri dersler hakkındaki bilgilere internet taraması
yoluyla ulaĢılmıĢtır. Dersler içerisinde yer aldıkları alanlar bakımından
-Performans,
-Müzik Teknolojisi,
-Müzik Teorisi,
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-Müzik Tarihi ve Edebiyatı,
-Kompozisyon,
-Müzik Endüstrisi ve ĠĢletmesi,
-Bilgisayar Bilimleri ve BiliĢim Teknolojisi
-YÖK dersleri,
-Yabancı Dil ve
-Diğer
olmak üzere on baĢlık altında gruplandırılmıĢtır. Farklı programların benzerlik ve farklarının kolayca ortaya
konulabilmesi için gruplandırma yoluna gidilmesi tercih edilmiĢtir. Bu grupların arasında hiçbir hiyerarĢik
iliĢki yoktur. Belirlenen gruplar sözü edilen yedi programın ders içeriklerinin hepsine tek tek bakılarak ortaya
çıkarılmıĢtır. Yukarıdaki ilk dokuz grup içerisinde değerlendirilemeyecek olan ve programa özgü olan bazı
dersler ise çalıĢma evreninin boyutlarını denetim altında tutabilmek için "Diğer" adlı bir grupta toplanmıĢtır.
Sözü edilen yedi programdan her biri dört yıllık müfredatlarının sahip olduğu toplam kredi sayısı bakımından
farklılıklar gösterdiğinden, yukarıda sayılan her bir grubun bütün bir lisans programının toplam kredileri
içindeki ağırlığı, bu çalıĢmada yüzde cinsinden ifade edilmiĢtir. Her bir grubun kredi ağırlığı önce dönem
baĢına düĢen yüzde oranlar olarak hesaplanmıĢ, daha sonra dört yıllık müfredat içindeki yüzde ağırlıkları
bulunmuĢtur. Grup baĢına düĢen dönemsel kredi ağırlığının yüzde olarak ifade edilebilmesi için öncelikle bir
"Çarpan Katsayısı" hesaplanmıĢtır. Bu katsayı, 1(bir) kredinin dönem toplam kredisi içerisindeki kredi
ağırlığıdır ve her bir dönem ve program için farklılıklar göstermektedir. Çarpan katsayısını hesaplamada
aĢağıdaki formül kullanılmıĢtır:
Çarpan Katsayısı (ÇK) = 100 / Dönem Müfredatı Toplam Kredi Sayısı
Elde edilen katsayı, grubun dönem toplam kredi miktarı içerisindeki kredi ağırlığının hesaplanmasında
kullanılmıĢtır. Bu hesaplamayı da aĢağıdaki gibi formülleĢtirmek mümkündür:
Grubun Dönem İçindeki Kredi Ağırlığı = ÇK x Grubun Dönemdeki Kredi Sayısı
Örneğin, dönem toplam kredi sayısının 22 olduğu bir programda, aynı dönemde yer alan performans
derslerinin toplam kredisi 5 ise, grubun dönem içindeki kredi ağırlığı
ÇK= 100 / 22 = 4,54
Performans Grubu Derslerin Dönem İçi Kredi Ağırlığı= 4,54 x 5 = % 22,7 olarak hesaplanmıĢtır.
Yarıyıl Bazında Programlarda Yer Alan Derslerin Kredi Ağırlıkları Bakımından KarĢılaĢtırılmasına
Örnek: Dördüncü Yarıyıl
Müzik teknolojisi alanında eğitim veren yedi programın benzer bir uygulaması olarak teknoloji derslerinin
yoğunlaĢtığı ikinci yarıyıl olan dört yıllık lisans programlarının dördüncü yarıyılı bu bildiride araĢtırmanın
anlatım örneği olarak seçilmiĢtir. AraĢtırmada sekiz yarıyılın tümü her bir okul için tek tek aĢağıda
gördüğümüz dördüncü yarıyıl örneğindeki gibi taranmıĢ ve bütün bir dört yıllık program için sonuçlara
ulaĢılmıĢtır. Ne var ki sekiz yarıyılın hepsinin tablo ve analizlerini bildirinin içerisine sığdırmak olanaklı
olmadığından, örnek olarak seçilen bir yarıyılın, analizlerin nasıl yapıldığını anlatması açısından yeterli
olacağı düĢünülmüĢtür.
Ġzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü, Müzik Teknolojisi
Anabilim Dalı (MTA) Lisans Programı, ülkemizde bu alanda eğitim vermeye baĢlayan ilk programdır. Bu
programın dördüncü yarıyılını oluĢturan derslere baktığımızda yukarıda sayılan on grup içerisinde ağırlıklı
olarak müzik teknolojisi derslerinin yer aldığını görmekteyiz. (Bkz. Tablo 1.)
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Tablo 1. Ġzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü, Müzik
Teknolojisi Anabilim Dalı (MTA) Lisans Programı – 4. Yarıyıl Ders Programı.
Tablo 1.'de Dokuz Eylül Üniversitesi, Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı (MTA) dördüncü yarıyılına ait
dersler, adları, kodları, toplam kredileri ve kredilerinin yarıyıl toplam kredileri içerisindeki ağırlıkları yer
almaktadır. Yukarıda değinilmiĢ olan on ana alan grubu açısından bakıldığında programın bu yarıyılındaki
derslerin 'performans', 'müzik teknolojisi', 'müzik teorisi' ve 'müzik tarihi, kültür ve edebiyatı' gruplarında
toplanmıĢ olduğu görülebilmektedir. Alan gruplarına göre sırasıyla müzik teknolojisi alan dersleri % 49,
müzik teorisi alan dersleri % 28,6, müzik tarihi, kültür ve edebiyatı alan dersleri % 16,3 ve performans alan
dersleri % 6,1 yüzde ağırlıklarına sahiptir. Bu dört grubun yüzde ağırlıkları ġekil1.'de verilmiĢtir.

ġekil 1. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü, Müzik
Teknolojisi Anabilim Dalı (MTA) Lisans Programı – Alan gruplarının 4. Yarıyıl içindeki yüzde
ağırlıklarının dağılımı.
Malatya Ġnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü, Müzik Teknolojisi
Anabilim Dalı Lisans Programı dördüncü yarıyılı ders programı
Tablo 2.de verilmiĢtir. Bu tabloya göre dersler beĢ farklı ana alan altında toplanmıĢtır.
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Tablo 2. Malatya Ġnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü, Müzik
Teknolojisi ABD. Lisans Programı – 4. Yarıyıl Ders Programı.
Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Müzik Teknolojisi Lisans Programı dördüncü yarıyılı ile Ġnönü Üniversitesi'nin
Müzik Teknolojisi Lisans Programı dördüncü yarıyılı arasında ilk olarak göze çarpan farklılıklar adı geçen
programlardan birincisinde
% 6'lık bir ağırlığa sahip olan performans derslerinin, programlardan ikincisinde
% 26'lık bir ağırlığa sahip oluĢudur. Tek bir dönem bazında bakıldığında, bunun aslında programın geneli ile
ilgili olarak ayrıntılı bir bilgi sunmadığı düĢünülebilir. Fakat Ġnönü Üniversitesi Müzik Teknolojisi dört yıllık
programına genel olarak bakıldığında da durum değiĢmemekte ve performans derslerine %32 gibi bir pay
ayrılmıĢ olduğu görülmektedir. Sonuç bölümünde de belirtileceği üzere, müzik teknolojisi alan derslerinin
ilgili program içerisinde sahip olduğu ağırlık ise %25'tir.

ġekil 2. Malatya Ġnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü, Müzik
Teknolojisi ABD Lisans Programı – Alan gruplarının 4. Yarıyıl içindeki yüzde ağırlıklarının dağılımı.
Tablo 2'de Malatya Ġnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü, Müzik
Teknolojisi ABD lisans programının dördüncü yarıyılına ait dersler, adları, kodları, toplam kredileri ve
kredilerinin yarıyıl toplam kredileri içerisindeki ağırlıkları yer almaktadır. Yukarıda değinilmiĢ olan on ana
alan grubu açısından bakıldığında programın bu yarıyılındaki derslerin sırasıyla müzik teorisi, performans,
müzik teknolojisi, müzik tarihi, kültür ve edebiyatı ve yabancı dil gruplarında toplanmıĢ olduğu
görülmektedir. Alan gruplarına göre sırasıyla müzik teorisi alan dersleri % 30, performans alan dersleri % 26,
müzik teknolojisi alan dersleri % 26, müzik tarihi, kültür ve edebiyatı alan dersleri % 9 ve yabancı dil alanı
dersleri % 9 yüzdesel ağırlıklarına sahiptir. Bu dört grubun yüzde ağırlıkları ġekil 2.'de verilmiĢtir.
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı Lisans Programı
dördüncü yarıyılı ders programı Tablo 3.'te verilmiĢtir. Bu tabloya göre dersler dört farklı ana alan altında
toplanmıĢtır.

Tablo 3. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı
Lisans Programı – 4. Yarıyıl Ders Programı.
Tablo 3.'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Teknolojisi ABD lisans
programının dördüncü yarıyılına ait dersler, adları, kodları, toplam kredileri ve kredilerinin yarıyıl toplam
kredileri içerisindeki ağırlıkları yer almaktadır. Yukarıda değinilmiĢ olan on ana alan grubu açısından
bakıldığında programın bu yarıyılındaki derslerin sırasız olarak müzik teorisi, performans, müzik teknolojisi
ve müzik tarihi, kültür ve edebiyatı gruplarında toplanmıĢ olduğu görülmektedir. Alan gruplarına göre
sırasıyla müzik teknolojisi alan dersleri % 39, müzik teorisi alan dersleri % 30, performans alan dersleri %
22 ve müzik tarihi, kültür ve edebiyatı alan dersleri % 9 ve yabancı dil alanı dersleri % 9 yüzdesel
ağırlıklarına sahiptir. Bu dört grubun yüzdesel ağırlıkları ġekil 3.'te verilmiĢtir.

ġekil 3. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı
Lisans Programı– Alan gruplarının 4. Yarıyıl içindeki yüzde ağırlıklarının dağılımı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Müzik Teknolojisi Lisans Programı dördüncü yarıyılı ile Ġnönü
Üniversitesi'nin Müzik Teknolojisi Lisans Programı dördüncü yarıyılı performans ve müzik tarihi, kültür ve
edebiyatı alanlarının konusuna giren derslere atadıkları yüzde ağırlıkları bakımından birbirleri ile
benzeĢmekte ve bu yönleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Müzik Teknolojisi lisans programından
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ayrılmaktadırlar. Her üç program da dördüncü yarıyıl ders programları içerisinde müzik teorisi alanına
ayırdıkları ağırlık bakımından benzeĢmektedirler.
Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Sanat Musikisi Konservatuvarı, Müzik Teknolojileri Bölümü Lisans
Programı dördüncü yarıyılı ders programı Tablo 4.'te verilmiĢtir. Bu tabloya göre dersler dört farklı ana alan
altında toplanmıĢtır.

Tablo 4. Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Sanat Musikisi Konservatuvarı, Müzik Teknolojileri
Bölümü Lisans Programı – 4. Yarıyıl Ders Programı.
Tablo 4.'te Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Sanat Musikisi Konservatuvarı, Müzik Teknolojileri Bölümü
lisans programının dördüncü yarıyılına ait dersler, adları, kodları, toplam kredileri ve kredilerinin yarıyıl
toplam kredileri içerisindeki ağırlıkları yer almaktadır. Yukarıda değinilmiĢ olan on ana alan grubu açısından
bakıldığında programın bu yarıyılındaki derslerinin sırasız olarak müzik teorisi, performans, müzik
teknolojisi ve yabancı dil gruplarında toplanmıĢ olduğu görülmektedir. Yukarıda yöntem bölümünde
açıklanmıĢ olduğu üzere, ilgili programın dördüncü yarılında kredi baĢına düĢen ağırlık veya çarpan katsayısı
yaklaĢık olarak 5.128 olarak bulunmuĢtur. Çarpan katsayısının ana alan grupları içerisinde yer alan derslerin
dönem kredileriyle çarpılması yolu ile elde edilmiĢ olan veriler ıĢığında, alan gruplarının sırasıyla müzik
teorisi alan dersleri % 41, müzik teknolojisi alan dersleri % 39, yabancı dil alanı dersleri % 15 ve performans
alan dersleri % 5 yüzdesel ağırlıklarına sahip olduğu görülmektedir. Bu dört grubun yüzdesel ağırlıkları ġekil
4.'te verilmiĢtir.

ġekil 4. Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Sanat Musikisi Konservatuvarı, Müzik Teknolojileri
Bölümü Lisans Programı – Alan gruplarının 4. Yarıyıl içindeki yüzde ağırlıklarının dağılımı.
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ġekil 4.'te görüldüğü üzere, alan gruplarının dördüncü yarıyıl içerisindeki dağılımında müzik teknolojisi alan
dersleri ikinci sırada yer almaktadır. Bu bakımdan Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Sanat Musikisi
Konservatuvarı, Müzik Teknolojileri Bölümü Lisans Programının bu yarıyılı Malatya Ġnönü Üniversitesi ile
benzeĢmekte ve Dokuz Eylül ile Cumhuriyet Üniversitelerinden ayrılmaktadır. ĠTÜ, çalıĢmanın ileriki
bölümünde belirtileceği gibi, ana alan gruplarının dört yıllık genel kredi dağılımında da müzik teknolojisi
derslerine müzik teorisi alan grubundan sonra ikinci sırayı ayırmıĢ bulunmaktadır.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, Müzik Bilimleri Ana sanat
Dalı dördüncü yarıyılı ders programı Tablo 5.'te verilmiĢtir. Bu tabloya göre dersler dört farklı ana alan
altında toplanmıĢtır. Yukarıda değinilmiĢ olan on ana alan grubu açısından bakıldığında programın bu
yarıyılındaki derslerinin sırasız olarak müzik teorisi, performans, müzik teknolojisi ve müzik tarihi, kültür ve
edebiyatı gruplarında toplanmıĢ olduğu görülmektedir. ÇalıĢmanın yöntem bölümünde açıklanmıĢ olduğu
üzere, ilgili programın dördüncü yarıyılında kredi baĢına düĢen ağırlık veya çarpan katsayısı yaklaĢık olarak
4.54 olarak bulunmuĢtur.

Tablo 5. Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, Müzik Bilimleri
Ana sanat Dalı Lisans Programı – 4. Yarıyıl Ders Programı.
Çarpan kat sayısının ana alan grupları içerisinde yer alan derslerin dönem kredileri ile çarpılması yolu ile elde
edilmiĢ olan veriler ıĢığında, alan gruplarının sırasıyla müzik teknolojisi alan derslerinin % 44, müzik teorisi
alan derslerinin % 28, müzik tarihi, kültür ve edebiyatı alanı derslerinin % 22 ve performans alan derslerinin
% 6 ağırlıklarına sahip olduğu görülmektedir. Bu dört grubun yüzdesel ağırlıkları ġekil 5.'te verilmiĢtir.

ġekil 5. Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, Müzik Bilimleri
Anasanat Dalı Lisans Programı – Alan gruplarının 4. Yarıyıl içindeki yüzde ağırlıklarının dağılımı.
Ġstanbul Bilgi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Müzik Bölümü Lisans Programı dördüncü yarıyılı ders
programı Tablo 6.'da verilmiĢtir. Bu tabloya göre dersler altı farklı ana alan altında toplanmıĢtır. Yukarıda
değinilmiĢ olan on ana alan grubu açısından bakıldığında programın bu yarıyılındaki derslerinin sırasız olarak
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müzik teorisi, performans, müzik teknolojisi ve müzik tarihi, kültür ve edebiyatı, kompozisyon ve YÖK
dersleri gruplarında toplanmıĢ olduğu görülmektedir. Dördüncü yarıyıl açısından bakıldığında, Bilgi
Üniversitesi Ģu ana dek çalıĢmada incelenen programlar içerisinde ana alan grupları bakımından en fazla
sayıda grupta derslerin verildiği program olma özelliğini taĢımaktadır. Programın bu özelliği, aslında müzik
bölümünün öğrencinin kendi ihtiyaçlarına göre öğrenimini Ģekillendirmesine olanak tanımak adına farklı
alanlarda seçmeli dersler sunacak biçimde ders programını biçimlendirmiĢ olmasından kaynaklanmaktadır.
Seçmeli dersler ile bunu sağlamaya yönelik benzer bir yaklaĢım Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ilgili
programında da görülmektedir. Ġki üniversite bu yaklaĢımları bakımından birbirleriyle benzeĢmekte ve
çalıĢmanın evrenini oluĢturan diğer programlardan ayrılmaktadırlar. Bu söylem, diğer programlarda seçmeli
derslerin olmadığı Ģeklinde algılanmamalıdır. Burada anlatılmak istenen, diğer üniversitelerden farklı olarak,
SDÜ ve Bilgi Üniversiteleri'nin özellikle böyle bir yaklaĢıma sahip olduğudur.

Tablo 6. Ġstanbul Bilgi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Müzik Bölümü Lisans Programı – 4.
Yarıyıl Ders Programı.
Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü lisans programı, çalıĢmada Ģu ana dek ele alınmıĢ olan programlar arasında,
dördüncü yarıyıl örneklendirilmesinde kompozisyon dersleri sunan tek üniversite olma özelliği ile de diğer
programlardan farklılık göstermektedir. ÇalıĢmanın yöntem bölümünde açıklanmıĢ olduğu üzere, ilgili
programın dördüncü yarıyılında kredi baĢına düĢen ağırlık veya çarpan katsayısı yaklaĢık olarak 5.55 olarak
bulunmuĢtur. Çarpan katsayısının ana alan grupları içerisinde yer alan derslerin dönem kredileriyle çarpılması
yolu ile elde edilmiĢ olan veriler ıĢığında altı ana alan grubu yüzdesel kredi ağırlıkları bakımından aĢağıdaki
gibi sıralanmıĢtır:
•

Müzik Teorisi

•

Müzik Teknolojisi

•

Müzik Tarihi Kültür ve Edeb.

•

Performans

... % 16.75

•

Kompozisyon

…% 16.75

•

YÖK

… % 11

... % 22
... % 16.75
… % 16.75

Bu sıralamada görüldüğü üzere, müzik teknolojisi ana alan grubu dersleri, dördüncü yarıyılda müzik
teorisinin ardından ikinci konumda bulunmaktadırlar. Fakat bu konumu performans, müzik tarihi, kültür ve
edebiyatı ve kompozisyon alan grupları ile paylaĢmaktadırlar. Bu altı grubun yüzdesel ağırlıkları ġekil 6.'da
verilmiĢtir.
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ġekil 6. Ġstanbul Bilgi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Müzik Bölümü Lisans Programı – Alan
gruplarının 4. Yarıyıl içindeki yüzde ağırlıklarının dağılımı.
Ġstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Duysal
Tasarım Lisans Programı dördüncü yarıyılı ders programı Tablo 7.'de verilmiĢtir. Bu tabloya göre dersler altı
farklı ana alan altında toplanmıĢtır. Yukarıda değinilmiĢ olan on ana alan grubu açısından bakıldığında
programın bu yarıyılındaki derslerinin sırasız olarak müzik teorisi, performans, müzik teknolojisi, müzik
tarihi, kültür ve edebiyatı, yabancı dil ve diğer dersler gruplarında toplanmıĢ olduğu görülmektedir. Dördüncü
yarıyıl açısından bakıldığında, Yıldız Teknik Üniversitesi de Bilgi Üniversitesi gibi Ģu ana dek çalıĢmada
incelenen programlar içerisinde ana alan grupları bakımından en fazla sayıda grupta derslerin verildiği ikinci
program olma özelliğini taĢımaktadır. Program bu özelliğini, Bilgi Üniversitesi'nden farklı olarak, aslında bir
tasarım seminerleri Ģeklinde dört yıla yayılmıĢ olan disiplinler arası derslerin program içindeki yoğun
entegrasyonundan almaktadır. Gerek bu özelliği ile gerekse Ģimdiye dek incelenen programlardaki ders
içeriklerinden çok farklı olan ve "diğer" kategorisinde değerlendirdiğimiz çok modüllü dersleri ile Yıldız
Teknik Üniversitesi Duysal Tasarım Lisans Programı diğer programlardan farklı görünmektedir.

Tablo 7. Ġstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları
Bölümü, Duysal Tasarım Lisans Programı – 4. Yarıyıl Ders Programı.
ÇalıĢmanın yöntem bölümünde açıklanmıĢ olduğu üzere, ilgili programın dördüncü yarıyılında kredi baĢına
düĢen ağırlık veya çarpan katsayısı yaklaĢık olarak 6.66 olarak bulunmuĢtur. Çarpan katsayısının ana alan
grupları içerisinde yer alan derslerin dönem kredileriyle çarpılması yolu ile elde edilmiĢ olan veriler ıĢığında
altı ana alan grubu yüzdesel kredi ağırlıkları bakımından aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır:
•
•
•
•
•

Diğer
Müzik Teorisi
Müzik Tarihi, Kültür ve Edeb.
Yabancı Dil
Performans

... % 33.3
... % 20
... % 13.3
... % 13.3
... % 13.3
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• Müzik Teknolojisi
... % 6.7
Bu sıralamada görüldüğü üzere, müzik teknolojisi ana alan grubu dersleri, dördüncü yarıyılda diğer ardından
sonuncu konumda bulunmaktadırlar. Bu altı grubun yüzdesel ağırlıkları ġekil 7.de verilmiĢtir.

ġekil 7. Ġstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları
Bölümü, Duysal Tasarım Lisans Programı – Alan gruplarının 4. Yarıyıl içindeki yüzde ağırlıklarının
dağılımı.
SONUÇ
Bulgular
Yedi program, gerek alanlara göre kredi dağılımları gerekse kredi sayıları bakımından hem dönemsel hem de
dört yıllık ders planlarında farklılıklar göstermektedir.
Her programın kendi içinde yarıyıllara dağıttığı dönem kredileri açısından bakıldığından, dönemden döneme
toplam kredilerin en az farklılık gösterdiği programlar Bilgi, ĠTÜ ve Ġnönü Üniversitelerinin programlarıdır.
DEÜ Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı (MTA) Lisans Programı sekiz yarıyılda müzik teknolojisi alanının en
fazla kredi ağırlığına sahip olduğu programdır.
Programlarca sunulan toplam krediler söz konusu olduğunda ise sekiz yarıyıl için toplam 163 krediyle
Süleyman Demirel Üniversitesi‘nden sonra (167) ikinci sıraya sahiptir. Toplam kredilere göre takip eden
programlar sırası ile Cumhuriyet Üni. (157), ĠTÜ (142,5), Bilgi Üni. (132),Ġnönü Üni.(124) ve YTÜ (113) dir.
Bütün programlarda performans, müzik teorisi, müzik tarih ve kültürü, müzik teknolojisi ve YÖK
dersleri vardır. Fakat bu derslerin dönemlere dağıtılması konusunda her okul farklı bir yaklaĢım izlemektedir.
Örneğin, DEÜ piyano derslerini ilk dört yarıyıl boyunca veriyorken, Ġnönü Üni. sekiz yarıyıl boyunca piyano
dersi vermektedir. YÖK derslerini genellikle 1. yarıyıldan itibaren verilmeye baĢlanırken, ĠTÜ ve Cumhuriyet
Üni. örneklerinde YÖK dersleri sonraki dönemlerde baĢlatılmaktadır.
Derslerin içerikleri incelendiğinde, temel müzik teorisi derslerinin içerikleri oldukça benzer olmasına karĢın,
ders adları programdan programa değiĢiklik göstermektedir.(Örn. YTÜ: Müzik Becerileri ve Bilgi Üni.–
Müzisyenlik).
Bilgi Üni. ve SDÜ‘nin müzik teknolojisi anabilim dalı gibi ayrı birer bölümleri yoktur. Bu özellikleriyle
organizasyonel anlamda diğer programlardan ayrılmaktadırlar. Seçmeli müzik teknolojisi dersleri bakımından
zengin bir programa sahiptirler; öğrencinin ders programını kendi isteklerine göre Ģekillendirmesine olanak
tanırlar.
Süleyman Demirel Üni. ve YTÜ‘nin bazı dersleri dıĢında, diğer programların dönemlik ders planlarına web
yoluyla ulaĢmak mümkün değildir. Hiç bir dersin öğrenim çıktıları okulların web sitelerinde yer
almamaktadır.
Bazı programların Ġngilizce ve Türkçe web siteleri birbiri ile tutarsız bilgiler içermektedir. Örn. SDÜ
Ġngilizce web sitesinde, ―Department of Music consists of Musicology, Music Technology and Performance
which are under the Musicology Arts Program.‖ ifadesi varken, Türkçe sitede ―Müzik Bilimleri Anasanat
Dalı; araĢtırma, inceleme, çözümleme ve yazmaya dayanan disiplini ile müzikoloji ve etno-müzikolojiye
yönelik alanlarda araĢtırmacılar ve bilim adamları yetiĢtirmeyi amaç edinmektedir.‖ denilerek yukarıdaki üç
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ayrı departmant‘dan (bölümlerden) bahsedilmemektedir. Gerçekten de SDÜ'nün seçmeli dersler ile Ģekillenen
tek bir programı -Müzik Bilimleri Anasanat Dalı lisans programı - vardır.
YÖK‘ün Üniversitelerde Akademik TeĢkilat Yönetmeliği'nin 16.Maddesinde, ― Anabilim veya Anasanat
Dalı, bölümü oluĢturan ve en az bir bilim veya sanat dalını kapsayan eğitim-öğretim, uygulama faaliyetlerinin
yürütüldüğü akademik bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallarının kurulmasına, birleĢtirilmesine veya
kaldırılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Yürütme Kurulu karar
verir." ifadesi yer almaktadır. Kısacası, anabilim dallarının ders programlarında adını aldıkları alanın
derslerinin kredi ağırlıkları konusunda belirlenmiĢ bir ölçüt bulunmamaktadır. Yine de bölüme veya anabilim
dalına adını veren alanın 8 yarıyılı kapsayan lisans eğitimi toplam kredileri içerisinde yeterli ağırlığa sahip
olmaması akla yatkın gelmemektedir. AĢağıda listelenen üç örnekte de programa adını veren "Müzik
Teknolojisi" alanının dört yıl içerisindeki toplam kredi ağırlığı baĢka alanlardan daha az olarak
görünmektedir:
• Malatya Ġnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü, Müzik Teknolojisi
Anabilim Dalı Lisans Programı ( %32 Performans, % 25 Müzik Teknolojisi ), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı Lisans Programı ( % 28.4 Müzik Teorisi, % 24.4
Müzik Teknolojisi ) ,Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Sanat Musikisi Konservatuvarı, Müzik Teknolojileri
Bölümü Lisans Programı ( % 38 Müzik Teorisi, % 28.5 Müzik Teknolojisi ) vb.
Bir lisans programında, programa adını veren anabilim dalının dört yıl içerisindeki
toplam kredi ağırlığı ne olmalıdır sorusu an itibarıyla belirsizdir.
Öneriler
Müzik teknolojisi alanındaki derslerin kredi ağırlıkları artırılmalı, diğer alan gruplarında yer alan zorunlu
dersler, temel düzeyde düĢünülmelidir. ġu anda bu derslerin kapladığı krediler müzik teknolojisi alanına
tahsis edilmelidir. Ġleri seviyede diğer alan gruplarındaki bu derslere devam etmek isteyen öğrencilerin bu
derslere eriĢimi seçmeli ders olarak sağlanmalıdır.
Derslerin öğrenim çıktılarının ve haftalık ders içeriğini kapsayan dönemlik planlarının ulaĢılabilir olması
sağlanmalıdır. Programların web sitelerinin farklı dillerdeki versiyonları arasındaki tutarsızlıklar
giderilmelidir.
Yedi programın her birinde diğer programlarda bulunmayan bir organizasyon, diğerlerinden az ya da çok
farklılıklar gösteren uygulama olanakları (stüdyolar gibi) ve ders içeriği vardır. Bu farklılıkların sağlayacağı
avantajlardan, öğrenci veya öğretim üyelerinin yurt içi Farabi DeğiĢim Programı gibi programlara katılımı ile
yararlanılması mümkün olabilir.
Müzik teknolojisinin yoğun olarak iliĢkide olduğu Akustik, Fizik, Elektrik, Elektronik, Matematik, Bilgisayar
Programcılığı gibi alanlara iliĢkin temel dersler programlara dahil edilmelidir.
Üniversite – endüstri ve medya iliĢkilerine daha fazla önem vererek öğrencilere staj olanakları yaratılmalıdır.
Sadece müzik endüstrisine yönelik değil aynı zamanda görsel ve interaktif medya endüstrileri gibi alanlara
yönelik teorik ve pratik dersler de programa dahil edilmelidir. Teknolojinin sürekli geliĢim süreci nedeniyle
yeni alanlar ortaya çıkmaktadır. ( Örn. ‗Interaktif ses‘ tasarımı gibi…) Bu alanların ilk fırsatta eğitime
entegrasyonunun sağlanması için gerekli bütün adımlar atılmalıdır.
Sadece bu niceliksel bulgulardan yola çıkarak yedi programdaki müzik teknolojisi eğitiminin programların
beyan ettikleri amaçlarını karĢılayıp karĢılamadığı sonuçlarına varmak olanaklı değildir. Öğrenci ve mezunlar
ile yapılacak görüĢme ve anket çalıĢmaları, yurt dıĢındaki benzer örneklerle yapılacak karĢılaĢtırmalı analizler
gibi ek araĢtırma çalıĢmaları ile programların eksik yönleri saptanmalı; bunların giderilmesi için stratejiler
geliĢtirilmelidir.
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ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN POPÜLER KÜLTÜR VE POPÜLER MÜZĠĞE ĠLĠġKĠN
GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Dr. Ömer ÖZDEN, Selçuk Üniversitesi
GiriĢ
Popüler kültür çağımızın en geniĢ kapsamlı ve üzerinde en çok konuĢulan alanlarından biridir. Tüm insanları
kucaklayan ve daha çok kent yaĢamına, endüstri toplumlarına özgü olan popüler kültür, insanlar arasında
toplumsal sınıf, eğitim düzeyi, istek, gereksinim, estetik beğeni düzeyi, yaĢ ve cinsiyet sınırlarını da ortadan
kaldırarak her kesime hitap eder.
Popüler kültürün insanlara ulaĢtırılmasında çok etkin bir Ģekilde kullanılan kitle iletiĢim araçlarının sunduğu
modern yaĢam tarzı, 20. yüzyılda toplumsal yaĢamın vazgeçilmezi haline gelir. En ücra yerlere dahi eriĢerek
popüler olan her Ģeyi günlük yaĢantımıza taĢıyan bu araçlar, geleneksel kültürden farklı olan ama bünyesinde
geleneksel olandan da izler taĢıyan ortak bir kültür ve yaĢam tarzı altına girmeye insanları zorlar. ĠĢte bu
noktada kitle iletiĢim araçlarıyla insanlara sunulan popüler kültür, farklı kesimlerden insanların altına
sığındığı bir Ģemsiye görevi üstlenir. Ġnsanları bir araya getirme, kaynaĢtırma ve sosyalleĢtirme iĢlevi popüler
kültürün bilinen en yararlı yönüdür. Ancak günümüzde kitle iletiĢim araçlarıyla sunulan popüler kültür
ürünlerinin olumlu iĢlevlerinin yanı sıra tamamen yıkıcı ve sarsıcı yönde bir iĢlev üstlendiği de bilinen bir
gerçektir.
YaĢam boyu devam ettiği düĢünülen sosyalleĢme sürecinin önemli aĢamalarından biri de üniversite
döneminde gerçekleĢtirilir. Eğitim öğretimin yanında sosyal ve kültürel etkinliklerle bireylerin yaĢamına
katkı sağlayan üniversiteler toplumsal geliĢime öncülük eden kurumların baĢında gelir. Bireylerin kiĢilik
geliĢimlerinin büyük ölçüde biçimlendiği, yetiĢkinlik modelinin
kurulduğu bir geçiĢ dönemi olan üniversite dönemi, toplumların geliĢmesinde önemli rol oynar (Scott, 2002).
*Bu makale Üniversite Öğrencilerinin Popüler Kültür ve Popüler Müzikle İlgili Görüşleri baĢlıklı doktora
tezinden üretilmiĢtir.
Kitle iletiĢim araçlarının göz kamaĢtıran bir hızla geliĢmesi sonucunda bilgi ve olaylara olabildiğince hızlı ve
kolay ulaĢım, toplumların sosyal düĢünce ve yaĢam biçimlerini de hızla değiĢtirir. Bu değiĢim ve geliĢim,
bireyin yaĢamı boyunca sosyalleĢme süreci içinde en aktif ve en verimli dönemi olan gençlik döneminde daha
kalıcı olur. Üniversite öğrencisi toplumsal kimlik edinme surecini yaĢayan ve toplumsal rolü belirlenme
aĢamasında olan kiĢi, gençlik dönemi ise genellikle insanın en dinamik, romantik, cesur ya da korkusuz ve
ütopik olduğu dönem olarak görülür. Bu dönem, bocalama içinde gecen, fırtınalı bir dönemdir (Tuncay,
2000). Ġnsan, kitle iletiĢim araçlarının ürettiği, yaydığı popüler kültür ve ürünlerine, bu ürünlerle empoze
edilen düĢünce ve davranıĢ modellerine, kimlik arama ve özdeĢim yapma sürecini içinde barındıran gençlik
döneminde daha çok ihtiyaç duyar ve bağımlı hale gelir (BaytaĢ ve Demir, 1999: 78). Medyanın bu ürünler
aracılığı ile gençleri istediği gibi yönlendirmesi, sunduğu popüler kültür değerleri ve rol modellerini kendi
kimlikleriyle özdeĢleĢtirmeleri konusunda gençleri özendirmesi ve neyi, nerede, nasıl tüketmeleri gerektiğini
sürekli vurgulaması da konunun önemini ortaya koyan bir unsurdur.
Ġçinde bulunduğumuz kapitalist sistemde, üretim güçlerini ellerinde bulunduranlar, medya ve popüler kültür
ürünleri yoluyla baĢta sosyalleĢme sürecini yaĢayan ve toplumun en çok tüketen kesimini oluĢturan gençler
olmak üzere, ayırt etmeksizin her kesime seslenebilmeyi, kodlanmıĢ mesajlarını tüm topluma ulaĢtırmayı
hedeflerler. Bu mesajların tamamını, toplumsal yapıyı değiĢtirmek, tüketimi artırmak ve daha çok para
kazanmak için oluĢturur ve kitle iletiĢim araçları ile yayarlar. Tüketimin artması, insan toplumlarının düĢünce
ve değer yargılarının, yaĢam tarzlarının değiĢmesine bağlı olduğundan, hiç çekinmeden bu yönde de mesajlar
verirler. KültüraĢırı ve çok geniĢ çevrelere, farklı ülkelere seslenebilen bu araçların, oluĢturulan ürünleri
toplumun geleceği olarak görülen gençlere sunmaları, onların yaĢantılarını, düĢüncelerini ve
sosyalleĢmelerini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemeleri araĢtırmanın önemli bir noktasını oluĢturur.
Çünkü; özellikle son zamanlarda psikologlar ve sosyologlar, gençlerin medyada sunulan popüler kültür
değerleri, TV dizileri, haberler, eğlence ve yarıĢma programları, hayran oldukları starların televole
programlarında yer alan renkli yaĢam tarzları, müzik klipleri, müzik albümleri ve Ģarkı sözlerinden son derece
olumsuz etkilendikleri, sosyalleĢme sürecinin olumsuz yönde sekteye uğradığı konusunda hemfikirdir. BaytaĢ
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ve Demir (1999: 87), ortak çalıĢmalarında bu konuya değinirler ve ilköğretimden baĢlamak üzere, üniversite
gençliğini de içine alacak Ģekilde çocuk ve gençlerin popüler kültürden son derece olumsuz etkilendiklerini
ve kimlik arayıĢı içinde oldukları bir dönemde popüler kültür içinden yanlıĢ modeller seçerek sosyalleĢme
açısından baĢarısız olduklarını vurgularlar. Günümüz yaĢamında medyanın kendi çıkarları doğrultusunda,
kendine özgü yollar kullanarak, kendine özgü bir kültür oluĢturarak özellikle genç bireyleri ve toplumları
etkisi altına alması, bu olumsuzluğun kaynağı olarak görülür. Böylece medya, pek çok mesaj ve iletiyle etrafı
kuĢatılmıĢ, kendi istekleri doğrultusunda tüketim yapmasını istediği bir toplum meydana getirir. AraĢtırma bu
noktada da önem arz eder. Söz konusu kitle iletiĢim araçlarını ve medyayı yönlendiren ve taĢeron olarak
kullanan egemen güçler, aynı değerlere, aynı alıĢkanlıklara sahip, aynı müziği dinleyen, aynı Ģeyleri düĢünen
ve tüketen bir insan modeli yaratmayı hedefler. Bu doğrultuda medya, popüler kültürün iletilmesinde
gençlerin ve kitlelerin tercihlerini etkilemeye çalıĢır. Söz konusu güçler bu hedeflerine ulaĢabilmek için baĢta
televizyon olmak üzere kitle iletiĢim araçlarının hepsinden yararlanır. Montesque (1994:68), konuyla ilgili
olarak; kapitalizmin en önemli hedefinin, toplumda tüketimi artırarak en yüksek artı değere ulaĢmak
olduğunu ve bunun için de özellikle en çok tüketen kesim olan gençleri hedeflediğini, ürünlerin empoze
edilmesinde ise en çok televizyonun kullanıldığını vurgular.
AraĢtırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalıĢmanın temel amacı, Selçuk Üniversitesi‘nde 2009-2010 eğitim ve öğretim yılı içinde eğitim görmekte
olan üniversite öğrencilerinin, kitle iletiĢim araçlarıyla iliĢkilerinde, popüler kültür, popüler müzik ve popüler
müzik sanatçılarının iĢlevinin ve öğrencilerin popüler kültür ve popüler müzikle ilgili görüĢlerinin neler
olduğunu, popüler kültür ürünlerini takip ederken en çok hangi kitle iletiĢim araçlarını tercih ettiklerini
cinsiyet değiĢkenini de göz önünde bulundurarak açıklamak ve analiz etmektir. ÇalıĢma, bu iĢlevleri ve
öğrencilerin tercihlerini belirlemek için, popüler kültürün en önemli yayılma aracı olan kitle iletiĢim
araçlarını, medya ve reklamları tüketim bağlamında temel alır.
Türkiye‟de öğrenciler ve popüler kültür üzerine yapılan çalıĢmaların az sayıda olması dikkat çekicidir.
ÇalıĢma konuyla ilgili olarak literatüre katkı sağlamayı hedeflemesi açısından önem taĢır. Öğrenciler ile
popüler kültür ve popüler müzik üzerine yapılmıĢ literatür incelendiğinde, bu çalıĢmaların daha çok nicel
çalıĢma üzerinde odaklandığı görülür. Bu çalıĢma ise, öğrencilerin popüler kültür ve popüler müzikle ilgili
algılarının, görüĢlerinin saptanarak veri toplanması ve çözümlenmesinde ilk kez hem nicel, hem de nitel
araĢtırma yöntemlerinin birlikte kullanılması açısından önemlidir ve bu yönüyle literatüre katkı sağlamayı
hedefler. AraĢtırma, elde edilen bulguların öğrenciler ile ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurumu‘na, Milli
Eğitim Bakanlığı‘na, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü‟ne, üniversite psikolojik danıĢma ve rehberlik
servislerine, fakülte ve yüksekokul yöneticilerine, konuyla ilgilenen öğretim elemanlarına, diğer
araĢtırmacılara önemli veri ve katkı sağlaması açısından da önemlidir. Genç bireyler ile popüler kültür
arasındaki iliĢkiyi, popüler kültür ürünlerinin öğrencileri nasıl etkilediğini ve popüler kültürde oluĢturulan rol
modellerinin öğrencilerin kimliklerini etkileme durumlarını açık bir Ģekilde ortaya koymayı amaçlaması
açısından da araĢtırma önem arz eder.
Yöntem
Bu araĢtırmada, hem nicel, hem de nitel araĢtırma modeli kullanılmıĢtır. Üniversite öğrencilerinin popüler
kültürle ilgili görüĢlerini betimlemek için nicel modelde anket uygulanmıĢtır. Nicel yaklaĢımla veri toplanan
öğrencilerin bir kısmına da popüler kültür ve popüler müzik hakkında genel görüĢlerini saptamak amacıyla
nitel modelde yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu uygulanmıĢtır. Öğrencilerin popüler kültür ve müziğe
iliĢkin görüĢ ve düĢüncelerinin yanında; popüler kültür ve popüler müziği algılama biçimlerini, bu konudaki
beğeni ve beklenti, yargı ve düĢüncelerini almaya yönelik hazırlanan bu form, farklı fakülte ve yüksek
okullarda eğitim görmekte olan öğrencilere tesadüfi örneklem yöntemiyle uygulanmıĢtır. Bu yöntem sosyal
bilimlerde en sık kullanılan araĢtırma yöntemlerinden biridir. GörüĢme (interview) tekniği, bir konu
hakkında, ilgili kiĢi(ler)den hazırlanan sorular çerçevesinde bilgi almaktır. Bu kiĢilerin kaç kiĢi ve konuların
neler olacağı, araĢtırma konusuna, amaca bağlıdır ve diğer araĢtırma teknikleri içerisinde araĢtırmacıya ve
görüĢme yapılan kiĢiye esneklik, derinlik sağlayan bir gözlem tekniğidir (Aziz, 1994:84). Nitel araĢtırmalarda
görüĢme iki amaçla kullanılır. Ġlk olarak görüĢme, veri toplamak için baĢat bir yöntem olabilir, ikinci olarak
da gözlem, döküman analizi ya da diğer teknikler ile birlikte kullanılabilir (Bogdan ve Biklen, 1998:94).
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Derinlemesine görüĢme, nitel araĢtırmaların ayırt edici bir özelliğidir. GörüĢme, katılımcıların dünyaya bakıĢ
açılarını anlamak için gereklidir (Rossman ve Rallis, 2003:180). GörüĢme yoluyla deneyimler, tutumlar,
düĢünceler, niyetler yorumlar, zihinsel algılar ve tepkiler gibi gözlenemeyen unsurlar anlaĢılmaya çalıĢılır
(Yıldırım ve ġimĢek, 2005). Nitel araĢtırma tekniklerinin doğal ortama duyarlılık sağlaması, araĢtırmacının
katılımcı rolü olması, bütüncül bir yaklaĢıma sahip olması, algıların ortaya konmasını sağlaması, araĢtırma
deseninde esnekliği olması ve tümevarımcı bir analize sahip olması önemli özelliklerdir (Yıldırım ve ġimĢek,
2005). Özellikle nitel, teknik anlamları, tecrübeleri ve tanımlamaları vurgular. GeniĢ datalar, tamamen
insanların tanımladığı ve gözlemlediği sözlerden ibaret olacaktır (Coolican, 1992).
Yarı YapılandırılmıĢ GörüĢme Formu
Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu, öğrencilerin popüler kültür ve popüler müzik hakkında genel görüĢlerini
tespit etmek amacıyla hazırlanır. GörüĢme, öğrencilerin popüler kültür ve müziğe iliĢkin görüĢ ve
düĢüncelerinin yanında, popüler kültür ve popüler müziği algılama biçimlerini, bu konudaki beğeni ve
beklenti, yargı ve düĢüncelerini almaya yöneliktir. Bu amaçla araĢtırma için belirlenen problemlere iliĢkin
soruların yer aldığı görüĢme formu, farklı fakülte ve yüksek okullarda eğitim görmekte olan öğrencilere
―random (tesadüfi örneklem)‖ yöntemiyle uygulanır. GörüĢme sorularının hazırlık aĢamasında ilgili
kaynaklar incelenerek temalar belirlenir. Bununla birlikte her bir sorunun veri setine derinlemesine ulaĢmayı
sağlayacak biçimde açık uçlu olmasına, farklı bireyler için farklı anlamlar taĢımamasına özen gösterilir.
Hazırlanan görüĢme formunun kapsam geçerliğini sağlamak için görüĢme formu, Selçuk Üniversitesi Eğitim
Fakültesinde doktora yapmıĢ, alanlarında uzman beĢ öğretim üyesine verilir ve öğretim üyelerinin görüĢleri
doğrultusunda yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu oluĢturulur. Daha sonra pilot uygulamalar yapılır ve alınan
tüm bu sonuçlara göre düzeltmelerle görüĢme formları uygulamaya hazır hale getirilir. GörüĢme iĢlemleri
öğrencilerin çalıĢma koĢulları ve ders programları dikkate alınarak özellikle gün sonunda, ders saatleri sonrası
dinlenme saatlerinde yapılmaya çalıĢılır. Uygulamalar, görüĢmeye katılan bireylerden yazılı olarak alınır.
Daha sonra kiĢilerden alınan görüĢme formları, eklemek veya çıkarmak istedikleri bilgiler olması olasılığı
düĢünülerek tekrar dağıtılır. Bazı katılımcıların gerekli bilgileri eklerken, bazılarının da bir kısım bilgileri
formdan çıkarttığı görülür.
Verilerin Toplanması
AraĢtırma verileri toplanırken gönüllülük esas alınmıĢtır. AraĢtırmanın nicel verileri Selçuk Üniversitesi‘nde
eğitimlerinde devam etmekte olan fakülte ve yüksekokul öğrencilerinden toplanmıĢ, bu öğrencilere küme
örnekleme yöntemi ile anketler uygulanmıĢtır. Uygulanan ankette popüler kültürle ilgili 21‘i kapalı, 5‘i açık
uçlu 26 soru ve popüler müzikle ilgili 14‘ü kapalı, 7‘si açık uçlu 21 soru olmak üzere toplam 47 soru yer
almıĢtır. Kapalı uçlu soruların bir bölümü de likert ölçeği ile hazırlanmıĢtır. Anketin uygulanmasından sonra,
bu öğrencilerden gönüllü olanlarla görüĢme ve derinlemesine analiz yapılacağı belirtilmiĢ, bu açıklamanın
sonucunda 15 gönüllü öğrenciye 13 açık uçlu sorunun yer aldığı yarı yapılandırılmıĢ ve yazılı görüĢme formu
uygulanmıĢtır. GörüĢme formu uygulanan öğrencilerden 9‘u kız, 6‘sı erkektir. GörüĢmeler için bir açıklama
da hazırlanarak araĢtırmanın amacı ve görüĢmenin nasıl gerçekleĢtirileceği hakkında açıkça bilgiler verilerek,
görüĢmeye katılan bireylerin kimlik bilgilerinin saklı kalacağı da vurgulanmıĢtır.
Verilerin Çözümlenmesi
Uygulanan 170 anketten elde edilen nicel verilerin frekans ve yüzdeliklere göre analizleri cinsiyet değiĢkeni
de göz önünde bulundurularak SPSS programı ile yapılmıĢtır. Nitel veriler ise, içerik analizi ile ele alınmıĢ,
birbirlerine benzeyen veriler, belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek anlaĢılır biçimde
organize edilmiĢ ve yorumlanmıĢtır. Bu amaçla toplanan veriler önce kavramsallaĢtırılmıĢ, daha sonra ortaya
çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmiĢ ve buna göre veriyi açıklayan temalar saptanmıĢtır
(Yıldırım ve ġimĢek, 2005). Her görüĢmeye birden baĢlanarak numaralar verilmiĢ, her tema ve alt boyutu da
sayılarla ifade edilmiĢ, araĢtırmanın amacına uygun olarak öğrencilerin görüĢleri kodlanmıĢtır.
Bulgular ve Yorumlar
AraĢtırmada, konuyla ilgili problem ve amaç doğrultusunda yapılan anket ve görüĢme yoluyla ulaĢılan
bulgular Ģunlardır.
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Öğrencilerin en çok kullandığı ve ülke, dünya gündemini belirlemede, en çok etkili bulduğu kitle iletiĢim
aracı televizyondur. Cinsiyet değiĢkenine göre de, televizyon kız ve erkek öğrencilerin sosyal ve kültürel
geliĢimini en çok etkileyen araçtır.
Ankete katılan öğrencilerin televizyonda izledikleri programlara bakıldığında, kız ve erkek öğrencilerin
popüler magazin programlarını birbirine yakın oranlarda ve çok sık seyrettikleri görülür. Televizyonda çok
sık magazin seyreden öğrenciler, bu programlarda çoğunlukla sevdikleri sanatçıyı görmek isterler. Hem kız
hem de erkek öğrenciler televizyonda çoğunlukla eğlence programları ve dizileri izlediklerini, televizyondaki
dizi karakterlerinin yerinde olmayı düĢlediklerini ve eğlence programlarına daha fazla yer verilmesini
dilediklerini belirtirler. Ayrıca televizyonda yer alan Ģiddet ve cinsellik içeren programları da çoğunlukla
olumsuz bulurlar.
Televizyonda yer alan moda programlarına yönelik ilgi, cinsiyet değiĢkenine göre değerlendirildiğinde, erkek
öğrencilerin büyük bölümü moda programlarını ‗hiç‘ seyretmezken, kızlar ‗çok sık‘ seyretmektedir. Spor
programları söz konusu olduğunda ise, kızlar televizyonda spor programlarını çoğunlukla ‗hiç‘ seyretmezken,
erkekler daha ‗sık‘ seyretmektedir. Spor denildiğinde kız öğrencilerin akıllarına ilk gelen spor dalı büyük bir
oranla voleybol iken, erkek öğrencilerin futboldur. Cinsiyet değiĢkenine göre televizyonda seyredilen
programlar bağlamında, kız ve erkek öğrencilerin tercihleri arasında en büyük farkın spor programları
konusunda ortaya çıktığı görülür.
Bulgulara göre, öğrencilerin en çok kullandıkları kitle iletiĢim araçları birinci sırada televizyon, ikinci sırada
ise bilgisayar ve internettir. Öğrencilerin bu araçlardan daha çok eğlence ve müzik indirme amaçlı
yararlandıkları, bu araçları bilgi edinme ve araĢtırma yapmak amacıyla daha az tercih ettikleri saptanır.
Öğrenciler kitle iletiĢim araçlarıyla yapılan yayınları topluma faydalı olarak görür ve olumlu bulurlar.
Bulgulara göre, öğrencilerin büyük bölümü günlük radyo dinlemeye ‗hiç‘ zaman ayırmamakta, küçük bir
bölümü ise, ‗çok az‘ zaman ayırmaktadır. Radyonun, televizyon ve internet karĢısındaki kullanma düzeyine
bakıldığında, öğrenciler arasında hiç popüler bir kitle iletiĢim aracı olmadığı belirgindir. Ülke ve dünya
gündemini belirlemede en az etkili bir diğer kitle iletiĢim aracı ise gazetedir. Öğrencilerin çoğunlukla ‗ara
sıra‘ gazete okudukları saptanır. Öğrencilerin ‗ara sıra‘ da olsa gazete okuduklarında, en çok güncel haberleri,
magazin haberlerini takip ettikleri görülür. Kız öğrenciler, gazete okuduklarında daha çok müzik, magazin
haberlerini takip ederken, erkek öğrenciler daha çok spor, siyaset haberlerini takip etmektedirler. Öğrencilerin
en çok tercih ettikleri kitle iletiĢim araçlarının, birinci sırada televizyon, ikinci sırada internetten oluĢan görsel
medya olmasına karĢın, basılı medyayı pek takip etmedikleri görülür. Ancak öğrencilerin büyük bölümü
gazeteye ilgi göstermedikleri halde, bir diğer basılı kitle iletiĢim aracı olan kitabı okumaktadırlar.
Öğrencilerin okudukları kitaplar söz konusu olduğunda ise, çoğunlukla aĢk, gerilim-korku türü kitapları tercih
ettikleri saptanır. Popülerlik bağlamında, gazete ve kitap okuyan öğrencilerin de, aĢk, magazin, korku-gerilim
vb. gibi benzer türde konuları tercih ettikleri ortaya çıkar.
Öğrencilerin giyim tercihlerinde çoğunlukla kaliteye önem verdikleri, giyim alıĢveriĢlerini, daha çok markalı
mağazalardan yaptıkları saptanır. Cinsiyet değiĢkenine göre, daha çok kız öğrenciler satın aldıkları ürünün ilk
olarak markasına dikkat etmektedirler. Dolayısıyla, bu öğrencilerin markalı mağazalardaki ürünleri, kaliteli
olarak değerlendirdikleri ve marka bağlamında bir popülerliği tercih ettikleri Ģeklinde bir yargıya varılabilir.
Çünkü bunlar Türkiye ve dünya çapında popüler markalardır. Öğrencilerin modayı çoğunlukla ‗ara sıra‘ takip
ettikleri ve modaya bağımlı olmadıkları görülür. Ancak, kız öğrenciler modayı erkek öğrencilere göre daha
çok takip ederler. Genel olarak, öğrencilerin giyim tercihlerinde çoğunlukla kaliteyi ve markayı ön planda
tutmaları, popüler kültür bağlamında modaya çok önem vermediklerini, yani modayı popüler kültür içinde
görmediklerini ancak markayı popüler kültürün bir unsuru olarak kabul ettiklerini gösterir.
Öğrenciler gelecekte ünlü ya da zengin bir kiĢi olmak gibi popüler kültürle iliĢkilendirilebilecek seçenekler
yerine, gelecekte çoğunlukla baĢarılı bir kiĢi olmayı beklerler. Böylece öğrencilerin popüler kültüre olan
ilgileri ile gelecekten beklentileri ve benlik imgeleri arasında iliĢki olmadığı görülür.
Bulgular, öğrencilerin çok sık müzik dinlediklerini, radyo ve TV kanallarında yayınlanan popüler müzik
programlarını çok sık takip ettiklerini gösterir. Öğrencilerin genelde popüler müziği, özelde ise, Türkçe pop
müziği dinledikleri saptanır. Cinsiyet değiĢkenine göre, daha çok kız öğrencilerin Türkçe pop müzik
dinlemeyi tercih ettikleri görülür. Öğrenciler, internet üzerinden de ‗çok sık‘ müzik indirir ve dinlerler.
Cinsiyet değiĢkenine göre, kızların müzik dinlemede ve indirmede interneti daha çok tercih ettikleri saptanır.
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Öğrencilerin, beğendikleri popüler müzik sanatçısıyla ilgili klipleri genel olarak ‗çok sık‘ takip ettikleri,
müzik kliplerini sevdikleri sanatçıya ulaĢma açısından olumlu buldukları görülür. Cinsiyet değiĢkenine göre,
daha çok erkek öğrenciler beğendikleri popüler müzik sanatçısıyla ilgili klipleri takip ederler. ĠĢlenen konu ve
görsellik açısından klipleri olumsuz ve uyumsuz bulmalarına karĢın, müzik kliplerini çok sık seyretmeleri,
öğrencilerin klipleri sadece müzik dinlemek için değil, sevdikleri sanatçıya kolay ulaĢmalarına aracılık etmesi
açısından ve zorunlu olarak izlediklerini düĢündürür.
Kız öğrenciler hayran oldukları popüler müzik sanatçısının yaĢamını televizyondaki magazin programlarında,
büyük oranda ‗çok sık‘ izlerler. Hem kız hem de erkek öğrenciler kendilerine model olabilecek insanı en çok
müzik alanından seçer, dergi ya da gazetelerde, beğendikleri popüler müzik sanatçısıyla ilgili haberleri ‗çok
sık‘ takip ederler. Beğendikleri sanatçının kiĢiliğini, popülerliğini, giyimini ve kullandığı eĢyaları ‗çok sık‘
örnek alır, onlarla özdeĢim yaparlar.
Öğrencilerin TV‘de yayınlanan popüler müzik yarıĢma programlarını çoğunlukla ‗ara sıra‘ izledikleri görülür.
Cinsiyet değiĢkeni göz önünde bulundurulduğunda, popüler müzik yarıĢma programlarını ‗ara sıra‘
izleyenlerin büyük çoğunluğu erkek öğrencilerdir. Kızlar bu programları daha çok ‗nadiren‘ seyrederler.
Öğrencilerin, günlük sohbetlerinde müzik programları, müzik sanatçıları ve müzik kliplerine ‗çok sık‘ yer
verdikleri, dinledikleri müzikler yoluyla toplumla ve birbirleriyle kaynaĢma-bütünleĢme sağladıkları görülür.
Cinsiyet değiĢkenine göre, oran farkı çok olmasa da, daha çok kız öğrencilerin günlük sohbetlerinde bu
unsurlara yer verdikleri görülür.
Öğrenciler popüler kültür ve popüler müzik kavramlarını çoğunlukla bütünleĢme-kaynaĢma, geniĢ kesime
hitap etme, günlük yaĢam, gündem, kolaylık ve ortak paylaĢım Ģeklindeki sosyal kavramlarla
anlamlandırırlar. Popüler kültürün etkisinin ise, günlük yaĢamdaki her Ģeye yönelik olduğunu düĢünürler. En
ucuz ve en kolay ulaĢılan kitle kültürü olarak gördükleri popüler kültürle ilgili olarak öğrencilerin ilk
akıllarına gelen unsurların, pop Ģarkıları, televizyon dizileri ve yarıĢma programları olduğu saptanır.
Öğrenciler dinledikleri müzikler ve izledikleri filmler aracılığı ile toplumla kaynaĢır, popüler kültür ve
popüler müziğin çoğunlukla herkese hitap ettiğini belirtirler. Ortaya çıkan bu kavramların sonucu olarak da
popüler kültür, öğrencileri kendi yaĢ grupları ve toplumla bütünleĢtirir, sosyalleĢmelerine yardımcı olur ve
onların sosyal yaĢantılarını olumlu bir Ģekilde etkiler.
Kitle iletiĢim araçlarının kullanım ve iĢlevine iliĢkin ortaya çıkan bulgular ve popüler kültüre iliĢkin bulgular
karĢılaĢtırıldığında, öğrencilerin kitle iletiĢim araçlarını eğlence ve sosyalleĢme amacıyla kullandığı görülür.
Öğrenciler, popüler kültürü ve popüler müziği bir sosyalleĢme aracı olarak görürken ve bunlar aracılığıyla
sosyalleĢirken, diğer taraftan da popüler kültürün topluma ait geleneksel değer yargılarını olumsuz yönde
etkilediğini ve kendilerini geleneksel değer yargılarından uzaklaĢtırdığını düĢünürler. Öğrencilerin bu duruma
bakıĢ açısı ise, çoğunlukla çeliĢkili ve olumsuzdur. Yani, öğrenciler popüler kültürü sosyalleĢme anlamında
olumlu bulurken, geleneksel değer yargılarını değiĢtirme anlamında olumsuz bulurlar. Dolayısıyla, ortaya
çıkan bu durum öğrencilerin popüler kültürü anlamlandırmada bir çeliĢki yaĢadıklarını gösterir.
Sonuç, TartıĢma ve Öneriler
Bu çalıĢmaya en yakın olan ilgili literatürün taranması, bu çalıĢmalardan elde edilen sonuçların, yaptığımız
çalıĢmanın sonuçlarıyla çakıĢan ve çatıĢan yönlerinin anlaĢılması ve daha sonra yapılacak çalıĢmalara ıĢık
tutması açısından önemlidir.
AydoğmuĢ (2006), popüler kültürün lise öğrencileri üzerindeki etkileri üzerine yaptığı çalıĢmada, televizyonu
bir eğlence ve vakit geçirme aracı olarak gördüklerini, öğrencilerin büyük bölümünün sürekli olarak
izledikleri dizi veya dizilerin olduğunu, en çok pop müzik dinlediklerini belirtir. Bu durum, yaptığımız
çalıĢmanın sonuçlarıyla çakıĢır ve öğrencilerin, lisede görülen televizyon izleme ve müzik dinleme alıĢkanlık
ve davranıĢlarını, yükseköğrenime taĢıyarak sürdürdükleri Ģeklinde yorumlanabilir. Liseli ve üniversiteli
gençlerin iyi birer televizyon izleyicisi olduğu görülür. AydoğmuĢ, aynı çalıĢmasında, öğrencilerin idolleri
olan sanatçı ve sporcuların var olduğunu ve öğrencilerin büyük bölümünün hayran oldukları kiĢiyle ilgili
haberleri takip ettiklerini belirtir. Bu sonuçlar da bizim çalıĢma sonuçlarımızla çakıĢır. Popüler kültürün bir
özelliği de idoller yaratarak o idollerin ürünlerinin pazarlanmasıdır. Hem liseli hem de üniversiteli gençlerin
pazarlanan ürünlere büyük ilgi gösterdiği açıktır.
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GörüĢme yapılan üniversite öğrencilerinden elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin popüler kültür ve müziği
takip ederken tercih ettikleri internetin onlar için en az televizyon kadar önemli olduğu saptanır. Türkiye‟de
televizyonun yaklaĢık 50 yıldır kullanılmasına karĢın, televizyondan yaklaĢık 35 yıl sonra yaygınlaĢmaya
baĢlayan internetin, son 10 yılda hızla yayılarak televizyonun popülerlik seviyesini yakaladığı görülür.
ġahin (2007), ilahiyat fakültesi öğrencilerinin popüler kültür unsurlarına iliĢkin yaklaĢımları üzerine yaptığı
araĢtırmada, öğrencilerin ülke ve dünya gündemini takip ederken en çok kullandıkları kitle iletiĢim
araçlarının TV ve internet olduğunu, gazete okuyanların sayısının ise az olduğunu belirtir. Bizim
çalıĢmamızda da, öğrencilerin ülke ve dünya gündemini en çok bu kitle iletiĢim araçlarından takip ettikleri ve
fazla gazete okumadıkları ortaya çıkar. Bu bulgulara göre, öğrencilerin sıkça kullandıkları enformasyon
kaynaklarının, TV, internet gibi görsel sunumlar tarafından biçimlendirilen kitle iletiĢim araçları olduğu
anlaĢılır. Gazete gibi okuyarak bilgi edinilebilecek yazılı iletiĢim araçlarının kullanımının, görselliğin hakim
olduğu TV ve internet gibi kitle iletiĢim araçlarının etkisiyle azalmaya baĢladığı görülür. Bu azalmada,
internet gazeteciliğinin etkisi de göz ardı edilmemelidir. ġahin, aynı çalıĢmasında, ilahiyat fakültesi
öğrencilerinin televizyonu, haber saatlerinin dıĢında çok fazla izlemedikleri ve televizyon baĢında çok fazla
zaman harcamadıkları sonucuna ulaĢır. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin en çok izledikleri TV programları
sırasıyla, haberler ve yerli TV dizileridir. Müzik, magazin ve yarıĢma gibi eğlence programlarını da ‗çok az‘
izledikleri görülür. Bizim yaptığımız çalıĢmada ise, üniversite öğrencileri televizyonda çoğunlukla popüler
magazin, eğlence programları ve dizileri izlerler, televizyondaki dizi karakterlerinin yerine kendilerini
koymak isterler, eğlence programlarına daha fazla yer verilmesini isterler. Televizyonda büyük oranda
magazin seyreden öğrenciler, bu programlarda genellikle en çok sevdikleri sanatçıyı görmek isterler.
Televizyonda yer alan Ģiddet ve cinsellik içeren programları da çoğunlukla olumsuz olarak görürler.
Kendilerinin yayıncı olması durumunda eğlence programlarına daha çok yer vereceklerini belirtirler.
Dolayısıyla, öğrencilerin büyük bir bölümünün, birer popüler kültür ürünü olan eğlence programlarını
izlemekten zevk aldıkları sonucu ortaya çıkar. Ġlahiyat fakültesi öğrencilerinin durumu ise, diğer fakülte ve
yüksekokullardan farklı olarak daha muhafazakar görüĢlü olmaları nedeniyle eğlenceye daha az zaman
ayırmaları Ģeklinde açıklanabilir. ġahin, aynı çalıĢmada bilgisayar kullanan öğrencilerin büyük çoğunluğunun
günlük ortalama bilgisayar kullanımına fazla zaman harcamadıklarını ve bilgisayarı daha çok bilgilenmek ve
araĢtırma yapmak amacıyla kullandıklarını belirtir. Bilgisayarı haberleĢme ve eğlence amaçlı kullananlar son
derece azdır. Bu sonuçların, bizim çalıĢma sonuçlarımızla uyuĢmadığı görülür. Çünkü; öğrencilerin en çok
kullandıkları kitle iletiĢim araçları olan televizyon ve internetten, müzik indirmek de dahil olmak üzere, daha
çok eğlence amaçlı yararlandıkları sonucuna ulaĢılır. Bu tür kitle iletiĢim araçlarını, bilgi edinme aracı olarak
daha az tercih ettikleri saptanır.
Yüksel (2007), genel lise ve imam-hatip lisesi öğrencilerinin popüler müziğe yaklaĢımı üzerine yaptığı
çalıĢmada, öğrencilerin popüler müzik dinleme eğilimlerinin yüksek olduğunu ve müzik dinleme konusunda
seçici olmadıklarını, güncel ve popüler olan her müziği dinleme alıĢkanlıklarının görüldüğünü belirtir.
Ayrıca, genel lise ile imam-hatip lisesi öğrencilerinin arasında, müzik dinleme ile ilgili olgusal duruma
bakıldığında ciddi farklılık olmadığını da vurgular. Öğrencilerin çoğu, popüler müzik kapsamına giren pop
müziğe eğilimlidir. Nermin Tol ve Salih Ergan‘ın (1992), orta ve yükseköğrenim gören bireylerin en çok
dinledikleri müzik türlerini tespit için yaptıkları uygulamalı araĢtırmada da, ortaöğrenim gençlerinin en çok
dinledikleri müzik türlerinde ilk sırayı pop müzik alır. Pop müziğin en çok dinlenen müzik türü olmasında
kitle iletiĢim araçlarının etkili olduğu tespit edilir. Yine bu araĢtırmaya göre imam-hatip öğrencilerinin de en
çok dinledikleri müzik türü, pop müziktir (Ergan ve Tol, 1992). Bizim yaptığımız çalıĢmadan elde edilen
sonuçlara göre de, üniversite öğrencileri en çok Türkçe sözlü pop müzik dinlerler. Öğrencilerin üniversite
eğitimlerinin sona ermesinden sonra müzik dinleme davranıĢlarının ve alıĢkanlıklarının araĢtırılması ise ayrı
bir araĢtırma konusu olabilir.
Yüksel, aynı çalıĢmasında, pop müzik dinleyen öğrencilerin birinci sırada olduğunu, Türk halk müziği
dinleyenlerin ise, ikinci sırada olduğunu belirtir. Bu durum da bizim yaptığımız çalıĢmadan elde edilen
sonuçlarla çakıĢır. Üniversite öğrencileri de aynen lise öğrencilerinde görüldüğü gibi, birinci sırada pop
müzik, ikinci sırada da Türk halk müziği dinlerler. BaĢka bir deyiĢle, öğrencilerin en çok dinledikleri müzik
türleri açısından lisedeki davranıĢ ve alıĢkanlıklarını yükseköğretim dönemine taĢıdıkları ve sürdürdükleri
açık bir Ģekilde görülür. ġahin (2007), öğrencilerin daha çok Türk sanat müziği dinlediklerini, bu türü Türkçe
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sözlü pop ve Türk halk müziğinin takip ettiğini belirtir. Bu durum bizim çalıĢma sonucumuzla uyuĢmaz ve
ilahiyat öğrencilerinin muhafazakar görüĢ ve düĢünce yapılarından dolayı daha çok geleneksel kültürü içeren
sanat eserlerini beğenmeleri ile açıklanabilir. ġahin, aynı çalıĢmada öğrencilerin büyük bölümünün hayranı
olduğu ünlü bir kiĢinin bulunduğunu belirtir. Bu durum bizim çalıĢmamızın sonucuyla uyuĢur. ÇalıĢmamızda,
öğrencilerin büyük bölümü hayran olduğu bir popüler kültür sanatçısının ya da sporcunun bulunduğunu
belirtir. Ancak ġahin, aynı çalıĢmasında, öğrencilerin dizi ve reklam filmlerinde sunulan yaĢam biçimleri ve
rol modellerinden büyük oranda hiç etkilenmediğini belirtir. Bizim çalıĢmamızda ise, öğrencilerin dizi
filmlerde oynayan sanatçı, sporcu ve müzisyen gibi rol modellerinden büyük oranda etkilendikleri açıkça
görülür. Bu bulgular doğrultusunda, ilahiyat fakültesi dıĢında kalan fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin, dizi
filmler gibi TV yapımı popüler kültür ürünlerinin program içeriklerinden ve bu ürünlerle empoze edilen
yaĢam biçimlerinden çok fazla etkilendikleri sonucuna ulaĢılabilir.
Yüksel, aynı çalıĢmasında arabesk, rock, rap gibi Ģiddet ve agresiflik içeren ve insanları taĢkın hareketlere
yönlendiren müziklerin özellikle gençler tarafından dinlendiğinden hareketle, bu müziklerin zararlı etkisi ile
ilgili kanaatleri sorulduğunda, öğrencilerin büyük çoğunluğunun bazı müzik türlerinin ve kliplerin insanları
Ģiddet gibi zararlı davranıĢlara yönelttiğine katıldıklarını belirtir. Genel lise öğrencileriyle aynı özellikleri
gösteren imam-hatip lisesi öğrencileri de insanları taĢkın hareketlere sevk eden müzik ve kliplere karĢı
olumsuz yaklaĢırlar. Bu durum bizim yaptığımız çalıĢma sonuçlarıyla uyuĢur. Öğrencilerin çoğu, Ģiddet ve
cinsellik içeren klipleri olumsuz olarak nitelendirirler. Öğrencilerin lise döneminde, Ģiddet içeren müzik ve
kliplere yönelik olumsuz görüĢleri ve düĢünceleri üniversite döneminde de devam eder.
Özsoy (2007), ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin popüler kültür görünümlerine estetik yönden
eleĢtirileri üzerine yaptığı çalıĢmada, kitle iletiĢim araçlarının olumlu ve olumsuz etkileri olduğunu belirtir ve
olumlu yanlarını, gündelik yaĢamda insanları sosyal yaĢamın içine katması olarak açıklar. Bizim
çalıĢmamızda da, kitle iletiĢim araçlarının kullanımı ve içeriğine iliĢkin ortaya çıkan bulgular ve popüler
kültüre iliĢkin bulgular karĢılaĢtırıldığında, öğrencilerin kitle iletiĢim araçlarını bir popüler kültür ürünü
olarak, bütünleĢme-kaynaĢma, sosyalleĢme amacıyla kullandığı görülür. Üniversite öğrencileri, popüler
kültürü ve popüler müziği bir sosyalleĢme aracı olarak görürken ve bunlar aracılığıyla sosyalleĢirken, diğer
taraftan da popüler kültürün topluma ait geleneksel değer yargılarını çoğunlukla olumsuz yönde etkilediğini
ve kendilerini geleneksel değer yargılarından uzaklaĢtırdığını düĢünürler. Öğrencilerin bu duruma bakıĢ açısı
da çoğunlukla olumsuzdur. Yani, öğrenciler popüler kültürü sosyalleĢme anlamında olumlu bulurken,
topluma ait değer yargılarını değiĢtirme anlamında olumsuz bulurlar. Dolayısıyla, ortaya çıkan bu durum
öğrencilerin popüler kültürü anlamlandırmada bir çeliĢki yaĢadıklarını gösterir.
Görüldüğü gibi, bu çalıĢmaya en yakın olan ilgili literatürde yer alan çalıĢmalarda ortaya çıkan sonuçlar,
yaptığımız çalıĢmadan elde edilen sonuçlarla çoğunlukla örtüĢür ve çakıĢır. ÖrtüĢmeyen ve çatıĢan bazı
bulgular ve sonuçlar da açıkça belirtilir. Dolayısıyla tüm bu bulgular, bir araya getirildiğinde ilköğretimden
üniversiteye kadar uzanan süreçte öğrencilerin kaçınılmaz olarak farklı düzeylerde de olsa, popüler kültür ve
popüler müziğin doğrudan içinde oldukları saptanır.
Özetlemek gerekirse, televizyon ve internet, popüler kültür, popüler müzik ve popüler kültür sanatçılarının
aktarılmasında öne çıkan, en önemli iletiĢim araçlarıdır. Öğrenciler, önemli bir sosyalleĢme kaynağı olan bu
araçlardan en çok müzik dinleme, eğlence, sosyalleĢme amaçlarıyla, üniversite de dahil olmak üzere eğitimin
her kademesinde yararlanırlar. Öğrencilerin bu araçlardan yararlanırken, özellikle diziler, filmler ve müzik
kliplerinden çok etkilendikleri ve bu etkilenmenin de daha çok sosyal-kültürel boyutta; giyim kuĢam kodları,
değer yargıları, sosyal grup, arkadaĢ çevresi ve toplumsal çevre üzerinde olduğu ortaya çıkar. Öğrenciler, söz
konusu giyim kuĢam kodları ve değer yargıları açısından popüler kültür sanatçılarını özdeĢim yaparak örnek
alırlar. Bu örnek alma durumunu daha çok görsel medya yoluyla gerçekleĢtirdikleri ve basılı medyayı etkin
bir Ģekilde takip etmedikleri görülür.
Cinsiyet değiĢkenine göre, kız ve erkek öğrencilerin popüler kültür ve müziğe yönelik ilgilerinde çok belirgin
bir farklılık olmadığı açıktır. Ancak, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha çok ilgi gösterdikleri
konulardan çok belirgin olanları: TV‘de moda programlarını ‗çok sık‘ seyretmek ve modayı ‗çok sık‘ takip
etmektir. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha çok ilgi gösterdikleri ama bu ilgi farkının çok belirgin
olmadığı konular ise: Satın alınan ürünün ilk olarak markasına dikkat etmek, akla ilk gelen spor dalının
voleybol olması, Türkçe pop müzik dinlemek, internet üzerinden ‗çok sık‘ müzik indirmek ve dinlemek,
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kiĢisel sohbetlerde müzik programları, popüler müzik sanatçıları ve müzik kliplerine yer vermek, gazete ve
dergilerde yer alan müzik ve magazinle ilgili haberleri ‗çok sık‘ takip etmek, kendine model olabilecek insanı
popüler müzik alanından seçmektir.
Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha çok ilgi gösterdikleri konulardan çok belirgin olanları ise, TV‘de
spor programlarını ‗çok sık‘ seyretmek ve akla ilk gelen spor dalının futbol olmasıdır. Erkek öğrencilerin kız
öğrencilere göre daha çok ilgi gösterdikleri ama bu ilgi farkının çok belirgin olmadığı konular ise: Gazetede
spor ve siyaset haberlerini takip etmek, beğenilen popüler müzik sanatçısıyla ilgili klipleri çok yakından takip
etmektir.
Üniversite öğrencilerinin günümüzde kitle iletiĢim araçları yoluyla yönlendirilmesinde popüler kültür,
popüler müzik ve popüler müzik sanatçılarının iĢlevinin ne olduğu ve bu iĢlevin gerçekleĢmesinin üniversite
öğrencilerini nasıl etkilediği problemi ile ortaya çıkan bulgular karĢılaĢtırıldığında, olumlu ve olumsuz olmak
üzere iki temel iĢlevin olduğu görülür: Olumlu iĢlevler; bütünleĢme-kaynaĢma, sosyal grup ve arkadaĢ çevresi
edinme, eğlence-gevĢeme, iletiĢim, ortak paylaĢım, boĢ zaman etkinliği, olumlu model alma ve
sosyalleĢmedir. Olumsuz iĢlevler ise; Ģiddet, bilinçsiz cinsellik, geleneksel değer yargılarını değiĢtirme,
olumsuz model almadır.
Gençler, kitle iletiĢim araçlarının ürettiği, yaydığı popüler kültür ve ürünlerine, bu ürünlerle empoze edilen
düĢünce ve davranıĢ modellerine, kimlik arama, özdeĢim yapma ve sosyalleĢme sürecini içinde barındıran
gençlik döneminde daha çok ihtiyaç duyar ve bağımlı hale gelir (BaytaĢ ve Demir, 1999: 78). Özellikle
özdeĢim yapma ve sosyalleĢme anlamında, çalıĢmada sunulan popüler kültür ve gençlik iliĢkisi içindeki bu
teoriyle yaptığımız çalıĢmanın sonuçları çakıĢır. ÇalıĢmanın sonucunda, cinsiyet değiĢkeni göz önüne
alındığında kız ve erkek öğrencilerin popüler kültüre ve popüler müziğe olan ilgilerinde, ihtiyaçlarında ve
bağımlılıklarında çok belirgin bir farklılık olmadığı ortaya çıkar.
Bu araĢtırmadan yola çıkılarak, popüler kültür, popüler müzik ve bunların öğrencilerle iliĢkisini kapsayan
farklı evren ve örneklem grupları üzerinde yeni çalıĢmaların yapılması önerilebilir. Öğrenciler dıĢında, diğer
alt ve üst kültür gençliğinin popüler kültürle iliĢkisini kapsayan karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar, bu araĢtırmada
kullanılan anket ve görüĢme soruları geliĢtirilerek popüler kültürün gençler veya öğrenciler üzerindeki
etkisini çözümlemeye yönelik yeni çalıĢmalar ortaya koyulabilir. Böylece bu araĢtırma, bu alandaki
çalıĢmalardan biri olarak kabul edilerek, yapılabilecek daha geniĢ çalıĢmalara fikir verebilir. Öğrenciler,
popüler kültür ve popüler müzik ürünlerinden ve kitle iletiĢim araçlarından sosyalleĢme konusunda çok fazla
etkilendiklerine göre, devlet, YÖK gibi kurumlar, üniversite yönetimleri ve siyasetçiler öğrencilere vermek
istedikleri mesajları popüler kültür ve popüler müzik ürünleri aracılığıyla daha kolay iletebilirler.
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OKUL ÇALGILARI (BLOKFLÜT) DERSLERĠNE YÖNELĠK TUTUM ÖLÇEĞĠ GELĠġTĠRME
Dr. Özge GENÇEL ATAMAN, Balıkesir Üniversitesi
1. GĠRĠġ
Bilimsel olarak incelenmesine 19. yüzyılda baĢlanan tutum, Latince olan kökeninde ―harekete hazır‖
anlamına gelmektedir (Arkonaç, 2001). Tutum, bireyin duygu, inanç ve değerlerine dayanan çok yönlü
psikolojik bir durumdur (Phillips, 2003). Thurstone (1931) tutumu, psikolojik bir objeye yönelen olumlu ya
da olumsuz bir yoğunluk sıralaması ve derecelemesi olarak tanımlamaktadır (TavĢancıl, 2006). Smith
(1968)‘in tanımına göre ise tutum, ―bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düĢünce, duygu
ve davranıĢlarını düzenli bir biçimde oluĢturan bir eğilimdir‖ (KağıtçıbaĢı, 2008; TavĢancıl, 2006).
Tutumlar bireyin zihninde bulunarak birçok düĢünce ve davranıĢa temel oluĢturmaktadır (Phillips, 2003). Bu
nedenle tutum, bireye aittir ve bireyin bir nesneye iliĢkin duygu, düĢünce ve davranıĢlarına bir bütünlük ve bir
tutarlılık getirir. Bir bireyin tutumları gözle görünemez ancak, bireyin davranıĢlarına bakılarak bir objeye
iliĢkin tutumu hakkında fikir sahibi olunabilir (TavĢancıl, 2006). Bireyin karĢısındaki bireye, objeye veya
nesneye yönelik tutumu, karĢısındakine biçtiği değere ve ilgiye göre yönlenmektedir. Birey değerli bulduğuna
karĢı kabul edici, değersiz bulduğuna karĢı reddedici, ilgili bulduğuna karĢı olumlu, ilgisiz bulduğuna karĢı
ise olumsuz bir tutum sergileme eğilimindedir (Çetin, 2006).
Tutumlar müzik eğitiminde farklı değiĢkenlerle birlikte ele alınmakta ve özellikle müziksel geliĢim ve baĢarı
gibi değiĢkenlerle iliĢkilendirilerek incelenmektedir (ÖzmenteĢ, 2009). Müzik eğitimindeki tutumları
inceleyen tüm çalıĢmalar ―müzik, öğrencilere ne hissettirir?‖ sorusuna dayanmaktadır (Phillips, 2003). Bu
araĢtırmalarla elde edilen birikimler, müzik eğitimi alanında öğrencilerin tutumlarının müzik eğitimi
sürecindeki dolaylı ya da doğrudan etkilerini ortaya koymaktadır. Öğrencilerin müziğe iliĢkin tutumlarının
geliĢtirilmesi gerektiğini, aksi takdirde olumsuz tutumların bir müzik eğitimi programını hızla ve derinden
hasara uğratabileceğini belirten Mullins (1984), tutumların müzik eğitimindeki yerini önemle vurgulamıĢtır
(ÖzmenteĢ, 2009).
Müzik eğitiminin en önemli boyutlarından birini çalgı eğitimi oluĢturmaktadır ve müzik eğitiminde belirlenen
amaca, kullanılacak bir çalgı yardımıyla daha kolay ve daha sağlıklı ulaĢıldığı bir gerçektir (Aydoğan ve Ġlik,
2007).
Çalgı çalma, insanın bir müzik aletini kullanması yoluyla müzikle insanı buluĢturan ve tanıĢtıran, insanın
kendisiyle özdeĢleĢip bütünleĢmesine kaynaklık eden, ona duygularını ifade edebilme fırsatı tanıyan, onu
toplumsal olmaya yönlendiren, çalgı eğitiminin, müzik eğitiminin dolayısıyla müzik sanatının önemli bir
uğraĢ biçimidir (Uslu, 1996 ve Gençel Ataman, 2010).
Müzik eğitiminin en önemli boyutlarında biri çalgı eğitimi olduğuna göre, çalgı eğitimine yönelik tutumlar da
müzik eğitimindeki tutumların içinde büyük önem taĢımaktadır.
Ülkemizde müzik öğretmeni yetiĢtirme süreci Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik
Eğitimi Anabilim Dalları çatısı altında gerçekleĢtirilmektedir. Müzik öğretmeni yetiĢtiren kurumların
öncelikli amacı, ilk ve orta dereceli okullara müzik öğretmeni yetiĢtirmektir (Gençel Ataman, 2010). Bir
müzik öğretmeni, müzik öğretmenliği alanında iyi yetiĢmiĢ, en az bir çalgıyı iyi düzeyde çalabilen ve eğitim
müziğinde kullanılan okul çalgılarını da öğrencilerine öğretecek düzeyde bilen vasıflara sahip olmalıdır
(Tufan ve Güdek, 2009).
1970‘li yıllarda müzik eğitimimize giren ve Milli Eğitim Bakanlığı Genel Kurulunca ilk öğretmen okullarında
eğitimine önem verilmesi gerektiği kabul edilen blokflüt, günümüz temel müzik eğitiminde de yaygın olarak
kullanılan çalgılardan biridir (Akgül BarıĢ ve Ece, 2007). KocabaĢ (1995)‘a göre blokflüt, toplu ve bireysel
olarak öğrenmeye elveriĢli olması ve dilin önde vurmasını sağlayarak konuĢma kusurlarının düzeltilmesine
olanak sağlaması açısından temel müzik eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Temel müzik eğitiminde
kullanılan blokflüt, öğrencilerin vücut koordinasyonunu geliĢtirme, müzik bilgilerini zenginleĢtirme ve
öğrencilerin müzik beğenilerini yüksek bir düzeye çıkararak onları sosyal bir birey haline getirme açısından
da büyük önem taĢımaktadır. Ayrıca, temel müzik eğitiminde önemli bir yere sahip olan blokflüt yoluyla,
ulusal ve evrensel düzeydeki müzik yapıtlarının geliĢim çağındaki öğrencilere tanıtılması ve öğrencilerin
müzik kültür yaĢantılarının ilk temellerinin atılması sağlanmaktadır (Acar, 2009)
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Müzik Eğitimi Anabilim Dalları Lisans Programlarının 1., 2. ve 3. yarıyıllarında yer alan Okul Çalgıları
dersleri, Okul Çalgıları-I, II, III adı altında okutulmaktadır. Bu derslerin amacı; müzik öğretmeni adaylara
çalgıların genel müzik eğitimi içerisinde nasıl kullanılması gerektiğini ve teknik özelliklerini öğretmek ayrıca
okul çalgı müziği literatürünü öğrenme ve öğretme tekniklerini kazandırmaktır (Akgül BarıĢ, 2007).
Yükseköğretim Kurumu‘nun belirttiği çerçeve programa ve ders tanımlarına göre Okul Çalgıları dersleri,
gitar, bağlama ve blokflüt gibi çalgıların öğretimini kapsamaktadır. Okul Çalgıları (Gitar-Bağlama-Blokflüt)
dersleri, müzik öğretmenliği mesleğinin gereklerini yerine getireceği düĢünülen bu çalgıların genel müzik
eğitiminde nasıl kullanılması gerektiğinin, teknik özelliklerinin ve literatürlerinin müzik öğretmeni adaylara
kazandırılmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri
Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim görmekte olan müzik öğretmeni adayların okul çalgıları
derslerinde öğretilen çalgılardan biri olan blokflüte yönelik tutumları, müzik öğretmeni adayların blokflütü
mesleki yaĢantılarında etkili, verimli ve istekli kullanabilmeleri açısından önem taĢımaktadır.
1.1. Amaç ve Önem
Bu araĢtırmanın amacı, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Eğitimi Anabilim
Dalları‘nda öğrenim görmekte olan müzik öğretmeni adaylarının Okul Çalgıları (Blokflüt) derslerindeki
baĢarılarını etkileyen tutumların ölçülmesinde araç olarak kullanılabilecek bir tutum ölçeği geliĢtirmektir.
Ülkemizde eğitim alanında kullanılabilecek tutum ölçeklerinin geliĢtirilmesine karĢın müzik eğitimi alanında
geliĢtirilmiĢ tutum ölçekleri günümüzde sayıca azlığını korumaktadır. Literatür taraması sonucu, ülkemizde
―Okul Çalgıları‖ (Blokflüt) derslerine yönelik olarak geliĢtirilmiĢ bir tutum ölçeğine rastlanılmamıĢtır. Bu
araĢtırma alandaki bu açığı kısmen kapatması açısından önemli sayılmaktadır.
1.2. Varsayımlar
AraĢtırma, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları‘nda öğrenim görmekte olan müzik öğretmeni adaylarının ―Okul
Çalgıları (Blokflüt) Dersleri Yönelik Tutum Ölçeği‖ndeki maddeleri gerçek duygu ve düĢüncelerini
yansıtacak Ģekilde cevapladıkları sayıtlısına dayanmaktadır.
1.3. Sınırlılıklar
Bu araĢtırma, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları‘nda
öğrenim görmekte olan müzik öğretmeni adaylar ve Okul Çalgıları (Blokflüt) dersleri ile sınırlıdır.
2. YÖNTEM
2.1. Verilerin Toplanması
Bu araĢtırmada tutum ölçekleri içinde en yaygın olan Likert tipi tutum ölçeği model alınmıĢtır.
Ölçekteki maddelerin oluĢturulması amacıyla, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 40
müzik öğretmeni adayına ―Okul Çalgıları (Blokflüt) Derslerine ĠliĢkin DüĢünceleriniz‖ konulu bir
kompozisyon yazdırılmıĢtır. Müzik öğretmeni adaylarının yazdıkları kompozisyonlara içerik analizi
uygulanarak tutum ile ilgili olduğu düĢünülen görüĢler belirlenmiĢtir. Bu kompozisyonların yanında literatür
taraması ve önceden geliĢtirilen tutum ölçeklerinden de yararlanılarak 42 maddelik bir ölçek oluĢturulmuĢtur.
OluĢturulan tutum ölçeğine ölçeğin amacı ve cevaplama Ģeklini açıklayan bir yönerge eklenmiĢ ve
yönergenin ardından ölçekteki ifadeler sıralanmıĢtır. Ölçekteki her ifade için, ―Tamamen katılıyorum‖,
―Katılıyorum‖, ―Kararsızım‖, ―Katılmıyorum‖ ve ―Kesinlikle katılmıyorum‖ olmak üzere 5‘li likert
kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın uygulama aĢamasına geçilmeden önce oluĢturulan ölçek uzman kiĢiler tarafından
incelenmiĢ ve bu incelemeler sonucunda ölçekteki madde sayısı 42‘den 38‘e düĢürülmüĢtür.
OluĢturulan tutum ölçeğinin son Ģekli, ―ölçekteki madde sayısının 5 katı‖ (TavĢancıl, 2002, s.142) görüĢüne
uygun olarak Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalları‘nda, 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda
öğrenim görmekte olan toplam 192 müzik öğretmeni adayına uygulanmıĢtır.
2.2. Verilerin Analizi
―Okul Çalgıları (Blokflüt) Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği‖ nin analizinde SPSS 13.0 programı kullanılarak
sırasıyla madde analizi ve faktör analizinden yararlanılmıĢtır.
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Madde-Test Korelasyon katsayısının, mutlak değer olarak, 0,70–1,00 arasında olması yüksek, 0,70–0,30
arasında olması orta, 0,30–0,00 arasında olması ise, düĢük düzeyde bir iliĢki olarak tanımlanabilir
(Büyüköztürk, 2008, s.32). Bu nedenle, 38 maddeden oluĢan ölçeğe uygulanan madde analizine göre, maddetest korelasyon katsayısı 0,30‘un altında olan 12., 13. ve 34. maddeler ölçekten çıkarılmıĢtır.
Madde analizi sonrası ölçekle elde edilen verilerin faktör analizine uygunluğunu belirlemek için yapılan ön
analizler sonucunda, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (Örneklem OluĢturma Uygunluğu Ölçümü) değeri 0,918 ve
Barlett testi (Bartlett Bütünlük Testi) sonucu anlamlı (p=0,000) bulunmuĢtur. Bulunan bu değerler, faktör
oluĢturabilmek için KMO‘nun 0,60‘dan yüksek çıkması beklendiğinden, verilerin faktör analizine
uygunluğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. (Büyüköztürk, 2008). Verilerin çok değiĢkenli normal
dağılımdan geldiği Barlett testi ile test edilmektedir. Barlett testi sonucu ne kadar yüksek ise, manidar olma
olasılığı da o kadar yüksektir (TavĢancıl, 2006).
Uygulamada az sayıda madde için faktör yük değeri sınırı 0,30‘a kadar indirilebilir ancak faktör yük
değerinin 0,45 ya da daha yüksek olması seçim için iyi bir ölçüdür (Büyüköztürk, 2008). Bu nedenle analiz
sırasında faktör yük değeri sınırı 0.45 olarak düĢünülmüĢtür. Ancak ölçekte 0,45 değerinin altında madde
bulunmaması nedeniyle ölçekten madde atılması gerekli görülmemiĢtir.
Ölçeğin tek ya da çok faktörlü olup olmadığı saptanmaya çalıĢılmıĢtır. 38 madde ile faktör analizine
baĢlanmıĢ ve ilk analiz sonucu toplam 6 faktör elde edilmiĢtir. Ġlk analizde bulunan 6 faktör toplam varyansın
% 66,262‘sini açıklamıĢtır.
―Bir maddenin faktörlerdeki en yüksek yük değeri ile bu değerden sonra en yüksek olan yük değeri arasındaki
farkın olabildiğince yüksek olması beklenir. Yüksek iki yük değeri arasındaki farkın en az 0,10 olması
önerilir. Çok faktörlü bir yapıda, birden çok faktörde yüksek yük değeri veren madde biniĢik bir madde
olarak tanımlanır ve ölçekten çıkarılması düĢünülebilir‖ (Büyüköztürk, 2008). Ölçeğin faktör analizi sırasında
Dönüşümlü Faktör Yükleri sonuçlarına göre 5., 6., 11., 15., 17., 21., 24., 25., 29., ve 33. maddelerin yüksek
iki yük değerleri arasındaki farkın 0,10‘dan az olduğu belirlenmiĢ ve bu 10 maddenin de ölçekten
çıkarılmasına karar verilmiĢtir.
―Madde analizinde bir baĢka uygulama da, ölçekten alınan toplam puanlara göre, grubu en yüksek puandan
en düĢük puana doğru sıralandığında uç grupların (üst grup- alt grup) her bir maddeye verdikleri puan
ortalamalarının karĢılaĢtırılmasıdır.‖ (TavĢancıl, 2006). Madde toplam puanlarına göre oluĢturulan alt % 27
ve üst % 27‘lik grupların madde ortalama puanları arasındaki farklar Bağımsız Gruplarda T-Testi kullanılarak
sınanmaktadır. Gruplar arasında istendik yönde gözlenen farkların anlamlı çıkması (p<0,001) ölçeğin iç
tutarlılığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2008). Bu bağlamda, 25 maddeden
oluĢan nihai ölçeğin ayırt edicilik güçlerine iliĢkin alt ve üst gruplar arasında yapılan t-testi sonuçlarına göre
(Tablo 3, 4, 5, 6 ve 7), bütün maddeler 0,001 düzeyinde anlamlı bulunmuĢtur. Bu anlamlılık, maddelerin
müzik öğretmeni adaylarının Okul Çalgıları (Blokflüt) derslerine yönelik tutumlarını ayırt ettiği Ģeklinde
düĢünülebilir.
Madde ve Faktör analizleri sonucu toplam 13 maddenin ölçekten çıkarılmasıyla 25 maddeden oluĢan nihai
ölçeğin faktör sayısı 6‘dan 5‘e inmiĢtir (Tablo 3, 4, 5, 6 ve 7) ve nihai ölçekte bulunan 5 faktör toplam
varyansın % 66,166‘sını açıklamaktadır.
3. BULGULAR VE YORUM
AraĢtırmanın bu bölümünde, ön deneme formuna uygulanan madde analizi ve faktör analizi sonucunda 13
maddenin çıkarılması ile oluĢturulan ölçeğe iliĢkin bulgular tablolaĢtırılarak yorumlanmıĢtır.
Tablo 1.
Okul Çalgıları (Blokflüt) Derslerine Yönelik Tutum Ölçeğinin Kaiser-Meyer-Olkin Testi (KMO) ve
Bartlett Testi (Bartlett's Test) Sonuçları
Kaiser-Meyer-Olkin Testi (KMO)
(Örneklem OluĢturma Uygunluğu Ölçümü)

0,883

Ki Kare

2804,282

Bartlett Testi (Bartlett's Test)
(Bartlett Bütünlük Testi)

p

0,000
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Faktör analizleri sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin Testi (KMO) (Örneklem OluĢturma Uygunluğu Ölçümü)
değeri 0,883‘e düĢmüĢ ve Bartlett Testi (Bartlett's Test) (Bartlett Bütünlük Testi) sonucu (p= 0,000) anlamlı
bulunmuĢtur. KMO değerinin 0,60‘dan yüksek ve Bartlett Testi‘nin anlamlı bulunması, verilerin faktör
analizine uygunluğunu ve çok değiĢkenli normal dağılımdan geldiğini göstermektedir.
Tablo 2.
Okul Çalgıları (Blokflüt) Derslerine Yönelik Tutum Ölçeğinin Güvenirlik Katsayısı (Alpha) Değeri
Güvenirlik
Katsayısı (Alpha)
Değeri

Madde

n

Sayısı

192

25

0,918

GeliĢtirilen ölçeğin son Ģeklinin güvenirlik katsayısı (Alpha) değerinin 0,918 olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Bulunan güvenirlik katsayısı 1‘e yakın bir değer olduğundan oldukça güvenilir bir ölçme aracı olduğu
söylenebilir (TavĢancıl, 2006). Psikolojik bir test için hesaplanan güvenirlik katsayısının 0,70 ve daha yüksek
olması test puanlarının güvenirliği için genel olarak yeterli kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2008).
Tablo 3, 4, 5, 6 ve 7‘de her faktör ayrı ayrı tablolaĢtırılarak incelenmiĢtir.
Tablo 3.

Madde Toplam
Korelasyonu

1- Okul Çalgıları (Blokflüt) dersleri en
çok sevdiğim dersler arasındadır.

3,32

1,26

0,800

0,758

0,836

0,696

11,268

0,000

2- Okul Çalgıları (Blokflüt) derslerini dört
gözle beklerim.

3,05

1,23

0,786

0,706

0,851

0,641

9,451

0,000

4- Okul Çalgıları (Blokflüt) derslerinin
diğer derslere göre daha zevkli olduğunu
düĢünüyorum.

3,41

1,24

0,682

0,681

0,789

0,613

9,866

0,000

7- Okul Çalgıları (Blokflüt) derslerinin
haftalık ders saatleri arttırılırsa memnun
olurum.

2,88

1,20

0,634

0,559

0,793

0,489

6,670

0,000

8- Okul Çalgıları (Blokflüt) dersleri ile
ilgili etkinliklere katılmaktan zevk alırım.

3,33

1,29

0,741

0,749

0,798

0,687

11,697

0,000

9- ArkadaĢlarımla
(Blokflüt)
dersine
çalıĢmalar yaparım.

2,85

1,32

0,632

0,588

0,746

0,519

8,264

0,000

20- Okul Çalgıları (Blokflüt) derslerine
mecbur olduğum için çalıĢırım.

3,40

1,38

0,691

0,793

0,546

0,747

13,791

0,000

26- Blokflüt ile ilgili elime geçen her
yayını okumak isterim.

2,72

1,24

0,603

0,570

0,597

0,512

7,097

0,000

Standart Sapma

t

Madde ve Faktörler

Ortalama

Döndürme Sonrası
Faktör Yükü

Döndürme Öncesi Faktör
Yükü

Faktör Ortak Varyansı

Okul Çalgıları (Blokflüt) Derslerine Yönelik Tutum Ölçeğinin Birinci Faktörüne (Sevgi) Ait Bulgular
ve Yorumlar

p

1. FAKTÖR (SEVGĠ)
Öz Değer: 8,620

Açıkladığı Varyans: 34,479

Okul Çalgıları-I
yönelik
toplu

Alpha Değeri: 0,915

p=0,000<0,001
1. Faktör toplam varyansın % 34,479‘unu oluĢturmaktadır. 1. Faktör‘de yer alan 8 tutum maddesinin faktör
yükleri 2,72 ile 3,41 arasında değiĢim göstermektedir. 1. Faktörde yer alan tutum maddeleri incelendiğinde,
bu maddelerin Okul Çalgıları (Blokflüt) derslerine yönelik sevgi boyutunu ölçtükleri görülmüĢ ve 1. Faktör

770

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

―Sevgi‖ olarak isimlendirilmiĢtir. Faktöre ait Alpha güvenirlik katsayısı değerinin 0,915 olduğu
görülmektedir. Bu değerin 1‘e yakın bir değer olması da faktörün yüksek derecede güvenilir olduğunu
göstermektedir. Diğer bir yandan maddelerdeki ―t‖ değerlerinin anlamlı oldukları göze çarpmaktadır.
Tablo 4.

Madde Toplam
Korelasyonu

10- Okul Çalgıları (Blokflüt)
derslerine yeterince çalıĢsam da
baĢarılı olamam.

4,16

1,17

0,624

0,449

0,654

0,401

6,169

0,000

16- Okul Çalgıları (Blokflüt)
derslerinde öğretilen bilgiler bana
zor gelir.

4,13

1,07

0,658

0,576

0,623

0,437

5,760

0,000

18- Kendimi Okul Çalgıları-I
(Blokflüt) derslerinde yetersiz
bulurum.

3,92

1,14

0,728

0,632

0,789

0,500

7,906

0,000

22- Okul
derslerinin
çekinirim.

3,77

1,20

0,688

0,551

0,779

0,519

9,333

0,000

23- Okul Çalgıları (Blokflüt)
derslerinin
sınavlarının
zor
olduğunu düĢünüyorum.

3,85

1,16

0,680

0,507

0,796

0,474

8,759

0,000

38- Okul Çalgıları (Blokflüt)
derslerinde
bireysel
olarak
blokflüt çalmak beni huzursuz
eder.

3,40

1,33

0,635

0,620

0,561

0,585

8,882

0,000

Standart Sapma

t

Madde ve Faktörler

Ortalama

Döndürme Sonrası
Faktör Yükü

Döndürme Öncesi Faktör
Yükü

Faktör Ortak Varyansı

Okul Çalgıları (Blokflüt) Derslerine Yönelik Tutum Ölçeğinin Ġkinci Faktörüne (BaĢarı) Ait Bulgular
ve Yorumlar

p

2. FAKTÖR (BAġARI)
Öz Değer: 3,225

Açıkladığı Varyans: 12,898

Çalgıları (Blokflüt)
sınavlarından

Alpha Değeri: 0,851

p=0,000<0,001
2. Faktör toplam varyansın % 12,898‘ini oluĢturmaktadır. 2. Faktör‘de yer alan 6 tutum maddesinin faktör
yükleri 3,40 ile 4,16 arasında değiĢim göstermektedir. 2. Faktörde yer alan tutum maddelerinin içerik
açısından ders ile ilgili baĢarıyı yansıttıkları düĢünülmüĢ ve 2. Faktör ―BaĢarı‖ olarak isimlendirilmiĢtir.
Faktöre ait Alpha güvenirlik katsayısı değerinin 0,851 olduğu ve maddelerdeki ―t‖ değerlerinin anlamlı
oldukları anlaĢılmaktadır.
Tablo 5‘ göre, 3. Faktör toplam varyansın % 9,921‘ini oluĢturmaktadır. 3. Faktör‘de yer alan 5 tutum
maddesinin faktör yükleri 3,15 ile 3,80 arasında dağılım göstermektedir. 3. Faktör ―Bilgi‖ olarak
isimlendirilmiĢtir. Faktöre ait Alpha güvenirlik katsayısı değerinin 0,847 olduğu ve maddelerdeki ―t‖
değerlerinin anlamlı oldukları görülmektedir.
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Madde Toplam
Korelasyonu

27- Blokflütün yapısal özellikleri
ile ilgili yeterince bilgi sahibi
olduğuma inanıyorum.

3,39

1,09

0,573

0,546

0,673

0,428

7,043

0,000

28- Blokflüt ailesi hakkında
yeterince bilgi sahibi olduğuma
inanıyorum.

3,15

1,07

0,589

0,625

0,732

0,394

6,101

0,000

30- Blokflüt çalmada gerekli olan
duruĢ ve tutuĢ pozisyonları
hakkında yeterince bilgi sahibi
olduğuma inanıyorum.

3,63

1,13

0,711

0,561

0,801

0,497

6,133

0,000

31- Blokflüt çalmada gerekli olan
diyafram nefesinin kullanımı
konusunda yeterince bilgi sahibi
olduğuma inanıyorum.

3,80

1,08

0,609

0,574

0,757

0,360

5,664

0,000

32- Blokflüt çalma teknikleri ile
ilgili yeterince bilgi sahibi
olduğuma inanıyorum.

3,67

1,06

0,745

0,588

0,825

0,487

6,790

0,000

Madde ve Faktörler

Standart Sapma

t

Ortalama

Döndürme Sonrası
Faktör Yükü

Döndürme Öncesi Faktör
Yükü

Faktör Ortak Varyansı

Tablo 5.
Okul Çalgıları (Blokflüt) Derslerine Yönelik Tutum Ölçeğinin Üçüncü Faktörüne (Bilgi-Kazanım) Ait
Bulgular ve Yorumlar

p

3. FAKTÖR (BĠLGĠ)
Öz Değer: 2,480

Açıkladığı Varyans: 9,921

Alpha Değeri: 0,847

p=0,000<0,001

Madde Toplam
Korelasyonu

3- Okul Çalgıları (Blokflüt)
derslerine çalıĢmaktan hiç zevk
almam.

3,47

1,24

0,591

0,642

0,618

0,588

9,269

0,000

14- Okul Çalgıları (Blok flüt)
derslerinde
zaman
geçmek
bilmez.

3,52

1,23

0,628

0,698

0,619

0,653

11,657

0,000

19- Okul Çalgıları (Blokflüt)
derslerinde ilgimi tamamen derse
veremem.

3,66

1,22

0,577

0,655

0,554

0,606

10,507

0,000

35- Blokflütün müzik eğitimi
açısından kullanıĢlı bir çalgı
olduğunu düĢünmem.

3,59

1,19

0,672

0,424

0,743

0,376

5,625

0,000

Standart Sapma

t

Madde ve Faktörler

Ortalama

Döndürme Sonrası
Faktör Yükü

Döndürme Öncesi Faktör
Yükü

Faktör Ortak Varyansı

Tablo 6.
Okul Çalgıları (Blokflüt) Derslerine Yönelik Tutum Ölçeğinin Dördüncü Faktörüne (Ġlgi-Zevk) Ait
Bulgular ve Yorumlar

p

4. FAKTÖR (ĠLGĠ-ZEVK)
Öz Değer: 1,193

Açıkladığı Varyans: 4,772

Alpha Değeri: 0,784

p=0,000<0,001
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Tablo 6 incelendiğinde, 4. Faktör‘ün toplam varyansın % 4,772‘sini oluĢturduğu anlaĢılmaktadır. 4. Faktör‘de
yer alan 4 tutum maddesinin faktör yükleri 3,47 ile 3,66 arasında dağılım göstermektedir. Faktörde bulunan
madde içerikleri incelendiğinde 4. Faktör‘ün ―Ġlgi-Zevk‖ olarak isimlendirilmesi uygun görülmüĢtür. Faktöre
ait Alpha güvenirlik katsayısı değerinin 0,784 olduğu ve maddelerdeki ―t‖ değerlerinin anlamlı oldukları
anlaĢılmaktadır.

Madde Toplam
Korelasyonu

Döndürme Sonrası
Faktör Yükü

Döndürme Öncesi Faktör
Yükü

Standart Sapma

Ortalama

Madde ve Faktörler

Faktör Ortak Varyansı

Tablo 7.
Okul Çalgıları (Blokflüt) Derslerine Yönelik Tutum Ölçeğinin BeĢinci Faktörüne (Değer) Ait Bulgular
ve Yorumlar

t

p

5. FAKTÖR (DEĞER)
Öz Değer: 1,024

Açıkladığı Varyans: 4,096

Alpha Değeri: 0,690

36- Mesleki yaĢamımda blokflütü
mümkün
olduğunca
az
kullanmayı isterim.

3,31

1,29

0,635

0,686

0,500

0,642

9,457

0,000

37- Mesleki yaĢamımda blokflütü
yerine baĢka bir çalgıyı öğretmeyi
isterim.

2,80

1,25

0,627

0,554

0,712

0,408

5,073

0,000

p=0,000<0,001
Tablo 7‘ye bakıldığında, 5. Faktör‘ün toplam varyansın % 4,096‘sını oluĢturduğu görülmektedir. 5. Faktör‘de
yer alan 2 tutum maddesinin faktör yükleri 2,80 ve 3,31‘dir. Faktörde bulunan madde içeriklerine
bakıldığında 5. Faktör‘ün ―Değer‖ olarak isimlendirilmesi uygun görülmüĢtür. Faktöre ait Alpha güvenirlik
katsayısı değerinin 0,690 olduğu ve maddelerdeki ―t‖ değerlerinin anlamlı oldukları göze çarpmaktadır.
4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu araĢtırma ile, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalları‘nda
öğrenim görmekte olan müzik öğretmeni adaylarının Okul Çalgıları (Blokflüt) derslerindeki baĢarılarını
etkileyen tutumların ölçülmesinde araç olarak kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği
geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini ölçmek amacıyla yapılan analiz sonuçları, hazırlanan
ölçeğin, müzik öğretmeni adaylarının Okul Çalgıları (Blokflüt) derslerine karĢı tutumlarını ölçmeye uygun
olduğunu göstermektedir.
38 maddeden oluĢan ön deneme formunun uygulanmasından sonra yapılan istatistiksel analizler sonucunda
madde-test korelasyon katsayısı 0.30‘un altında olan 3 maddenin ve faktör analizi sırasında Dönüşümlü
Faktör Yükleri arasındaki farkın 0,10‘dan az olduğu belirlenen 10 maddenin ölçekten çıkarılmasıyla 12
olumlu 13 olumsuz olmak üzere toplam 25 maddeden oluĢan bir tutum ölçeği elde edilmiĢtir. Elde edilen
ölçeğin Alpha güvenirlik katsayısı 0,918 olarak bulunmuĢtur. Bu maddelerin Okul Çalgıları (Blokflüt)
dersleri ile ilgili 5 boyutu (Sevgi, Başarı, Bilgi, İlgi-Zevk, Değer) yansıttığı görülmüĢtür.
Müzik öğretmenliği mesleğinin gereklerini yerine getirecek çalgıların öğretiminin gerçekleĢtirilmesine olanak
sağlayan okul çalgıları derslerinin, tüm müzik eğitimi anabilim dallarında amacına yönelik olarak
uygulanmasının müzik öğretmeni adaylara nitelik açısından yarar sağlayacağı düĢünülmektedir.
Diğer bir yandan, oluĢturulan ölçeğin Okul Çalgıları derslerini yürüten öğretim elemanlarına, bu alanda
araĢtırma yapacak araĢtırmacılara yol gösterici olacağı umulmaktadır.
Benzer çalıĢmaların Müzik Öğretmenliği Lisans Programı‘na göre Okul Çalgıları dersleri kapsamında yer
alan diğer çalgılara (bağlama, gitar) yönelik olarak da yapılması önerilmektedir.
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GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZĠĞĠ BAĞLAMINDA LĠSE 1, 2 VE 3. SINIFLARIN MÜZĠK
DERSĠ KĠTAPLARI ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME
Özgür Sadık KARATAġ, Atatürk Üniversitesi
Özet
Türk Sanat ve Türk Halk Müzikleri, Türk Müzik Tarihi‘nde asırlardır çeşitli formlarda ve müzikal tekniklerle
işlenmiş müzik türleridir. Türk kültürüne ait bir çok anlayışı, duyuşu ve duyguyu yansıtması açısından önem
arz etmektedirler. Bu bağlamda çalışmamızda, liselerimizde okutulan müzik dersi kitaplarının Geleneksel
Türk Sanat Müziği bölümlerinin ele alınması öngörülmüştür. Bu bölümlerde yer alan teorik ve uygulamalı
kısımlar incelenerek, olumlu ve olumsuz yönleri saptanıp, yetersiz bulduğumuz hususlar üzerinde bazı
önerilerde bulunulacaktır. Ayrıca öğretim teknikleri ve örnekler üzerinde incelemeler yapılarak yeni
alternatifler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Sanat Müziği, Müzik Dersi Kitapları, Lise.
GĠRĠġ
Geleneksellik, eskiliği, köklülüğü ve sürekliliği ifade eder. Bir toplumun ulus durumuna gelmesinde önemli
etken olan gelenekler, kuĢaktan kuĢağa geçerek toplumun bireyleri arasında ortak bir ruh ve sağlam bir bağ
kurarlar. Bu bakımdan toplum yaĢamımızda geleneksel müziğimizin rolü büyüktür. Orta Asya‘dan kopup
Anadolu‘yu yurt edinme sürecimizde adım adım oluĢan ve geliĢen geleneksel müziklerimiz, dünü bugüne
taĢıyan, bugünü de yarına bağlayacak olan önemli bir kültür mirasımızdır (Yener, 2009:28).
Olarak, çalıĢmakta olduğumuz konunun materyallerinin yazarı olan Sabri Yener tarafından ―Geleneksel
Müzik Kavramı‖ tarif edilmektedir. Bu sarf edilen ifâdelere ilâve olarak, XX. Asrın önemli
müzikologlarından Mahmud Ragıb Kösemihal‘in Türk Mûsikîsi‘nin doğum ve değiĢim sürecini özetleyen Ģu
yorumunu aynen sunmakta yarar vardır.
Türklerin iç Asya‘ya hâkimken Uzak Doğu mûsikîsini, Anadolu‘ya doğru indikçe de Yakın Doğu mûsikî
kültürünü iĢlemiĢ oldukları açıktır ve millî motifler olarak yeni tekniğe getirdikleri ezgilerin Uzak Doğu
yâdigârlarından olduğuna Ģüphe yoktur. Kazan, kısmen BaĢkırd ve en Ģimal Kırgızların mûsikîsinde
gördüğümüz pentatonik türküler, onların iç Asya mûsikî kültürüne Ģimdiye kadar bağlı kaldıklarını gösterir.
Klâsik ve âlimce mahiyette ikinci bir zümre mûsikîleri yoktur. Halbuki cenup ve garp Türklerinde halk
mûsikîsinden baĢka bir de klâsik zümre mûsikîsi vardır. Bunun ilk beĢiğini Horasan topraklarında aramalıdır
(Kösemihâl, 1968:12).
AraĢtırmacı Klâsik Türk Müziği‘nin geliĢim boyutunu yorumlamaya Ģu cümlelerle devam etmektedir:
Horasan mûsikîsi Selçukî Türkleriyle Anadolu‘nun büyük Ģehirlerine gelmiĢ, Konya‘dan sonra Bursa, Edirne
ve nihayet Ġstanbul‘da merkez tutmuĢtur. Âlimâne, ciddî ve üstattan öğrenilir (bir kelime ile: klâsik) bir sanat
olduğu için iç Ģehir ve kasabalarda yer bulmuĢ olmasına imkân yoktu. OkumuĢlar ve ârifler zümresinin sanatı
idi; Tekkelerde dinî,meclislerde dindıĢı eserleriyle yer buluyordu (a.g.e,:14).
Konumuz dâhilinde bulunan Geleneksel Türk Sanat Müziği‘nin oluĢum sürecini çok genel olarak bu Ģekilde
özetledikten sonra, söz konusu müziğin baĢlıca teknik özelliklerini de belirtmekte yarar vardır:
Bu müzik türü her Ģeyden önce makamsal bir yapı içerir ve bu makamları çeĢitli diziler meydana getirir.
Makamların Ģahsiyetini ortaya koymada bu dizilerden çok ―seyir‖ karakterlerinin ve özelliklerinin birinci
derecede önem arz ettiği bilinmektedir. Pek çok sayıda farklı ritm kombinasyonunu ―usûl‖ler içinde
kalıplaĢtırmıĢ oluĢu önemli bir baĢka husustur. Sazdan çok sese yâni söze dayalı bir mûsikî olduğu kabul
edilmektedir.
Toplu yâni koro icrâsından daha çok ―solo‖ icrâya önem verdiği bilinmektedir. Bu solo icrâda ―gazel‖ ve
―taksim‖ adı verilen ses ve saz icrâsına dayalı; aynen tekrarlanamayan ve anında oluĢturulmuĢ usûlsüz
ezgilerin önemli bir kıstas olduğu bilinmektedir.
Eğitim Ģekli olarak temelde notalı değil, bir üstaddan öğrenilip ―meĢk‖ sistemi denilen, usûl vurularak
ezberden icrâ etme tekniğine dayalı bir yöntem olduğu kabul edilmektedir (Tanrıkorur, 1998:80).
Bu kısa ve genel bilgilerden sonra ―Geleneksel Türk Sanat Müziği Bağlamında Lise 1, 2 ve 3. Sınıfların
Müzik Dersi Kitapları Üzerine Bir Ġnceleme‖ adlı çalıĢmamıza geçerken, çalıĢmamız içerisinde söz konusu
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lise kitapları incelemeye alınıp aynı zamanda da incelenen konularla iliĢkili tanımlar ve genel bilgiler de
ortaya konulacaktır.
1. LĠSE 1-2 ve 3. SINIFLARDA ĠġLENEN KONULAR
Her üç sınıfta da aynı sıralamalarda konular iĢlenmiĢ olup üç ana konu baĢlığından oluĢmaktadır. ġöyle ki; ilk
ana konu baĢlığını ―Müzik Tarihi‖, ikinci ana konu baĢlığını ―Müzik Kuramları‖ ve son ana konu baĢlığını da
―Çalma-Söyleme (Dağarcık)‖ teĢkil etmektedir.
2. LĠSE 1-2 VE 3. SINIFLARDA ĠġLENEN KONULARIN ĠNCELENMESĠ
Ġnceleme yaparken tüm ana konu baĢlıklarını oluĢturan ara baĢlıkların temsil ettiği detaylar ele alınacaktır.
Bütün bu incelemeleri gerçekleĢtirirken, çalıĢmamızın adından da anlaĢılacağı üzere sadece Geleneksel Türk
Sanat Müziği bağlamındaki konular incelemeye tâbi tutulacaktır.
2.1. Müzik tarihi
Bu bölümde Müzik Tarihi baĢlığı her üç sınıfta da iki kısma ayrılmıĢtır. Bunlardan birinci kısmı Batı Müziği
Tarihi, diğer kısmı da Türk Müziği Tarihi meydana getirmektedir. Türk Müziği Tarihi ele alınırken yüzyıllar
baĢlık Ģeklinde değil, dönemlerin yansımaları Ģeklinde verilmiĢtir. Buna paralel olarak, lise 1. sınıfta
―Hazırlık Dönemi‖ ile konuya giriĢ yapılmıĢ ve üç alt baĢlıkla detaylandırılmıĢtır. Bu üç alt baĢlıktan ilkini
oluĢturan ―Hazırlık ve OluĢum Dönemi‖; Türklerin ve müziklerinin milattan önceki döneminden baĢlayarak
dönemin Türk Sazları incelenip, Dede Korkut Hikâyeleri ve Orhun Anıtları ile KaĢgarlı Mahmud‘a ait edebî
eserde müzikal kelimelerin varlığından da söz edilmektedir. Ayrıca bu bölümde Hunlar‘daki askerî sistemden
hareketle askerî müzikten bilgiler verilip, Türklerin Ġslâmiyet‘ten önceki inançlarında ve ibadetlerinde müzik
faktöründen bahsedilmektedir. Bu alt bölüm, 15. asra kadar yaĢamıĢ Türk filozof, mutasavvıf, müzikolog ve
bestekârların belli baĢlılarını ve buna bağlı olarak örneklerini de kapsayarak nihayetlenmiĢtir. Bundan sonra
yer alan ―Ön Klâsik Dönem‖ adlı alt baĢlıkta ise; 15. asırdan 17. asıra kadar olan kısım ele alınırken, yine bu
döneme ait müziğin, Osmanlı Devleti‘nin geliĢimiyle beraber hem bilimsel hem de sanatsal tekâmülünden
bahsedilmiĢtir. Buna paralel olarak müzikologların adları ve edvârlarının dıĢında, belli baĢlı icracı ve
bestekârların bu dönemdeki yerlerinden söz edilmiĢtir. Üçüncü ve son alt baĢlık ―Hazırlık Dönemi‘nin(Klasik
Öncesi Dönem) Belli BaĢlı Bestecileri‖ adıyla temsil edilmiĢtir. Bu bölüm, içerik olarak diğer iki bölümden
farklılık göstermektedir. ġöyle ki; bu bölümde, Safiyüddin Abdülmümin Urmevî ve Abdülkadir Merâgî gibi
iki önemli müzikolog-bestekârın biyografileri ve etkileri yer tutmaktadır.
Türk Müzik Tarihi Konusu, lise 2. sınıf müzik kitabında Klasik Dönem adlı baĢlığı altında ―Klasik Dönemin
Genel Özellikleri‖ ile ―Klasik Dönemin Belli BaĢlı Bestecileri‖ isimli iki alt baĢlıkla detaylandırılmıĢtır.
―Klasik Dönemin Genel Özellikleri‖ adlı bölümde, bu dönemin isimlendirilme konusunda farklı anlayıĢların
da varlığına temas edilerek, bu dönemin üç büyük mûsikîĢinâs padiĢahına değinilip; Enderun, Mehterhâne ve
Mevlevîhâneler gibi müzik eğitimi merkezlerine dikkat çekilmiĢtir. Ayrıca bu bölümün özelliklerinden biri de
çeĢitli dinî ve din dıĢı müzik türlerinin çok yüzeysel de olsa yer almasıdır. Yine bu bölümde Türk Müziği‘nin
önemli atılımlarından biri olan nota icat ve yazıcılığının belirtilip, bilgilendirildiğini de görmekteyiz. ―Klasik
Dönemin Belli BaĢlı Bestecileri‖ adlı diğer alt bölümde ise, dönemin bilinen bestekâr ve icracıları isim olarak
belirtilirken, bu Ģahsiyetlerden Hafız Post, Itrî, III. Selim, Dede Efendi, Dellalzâde ve Zekâî Dede gibi
isimlerin biyografileri verilirken, birkaç eser de notalı Ģekilde örneklendirilmiĢtir.
Türk Müzik Tarihi Konusu, lise 3. sınıf müzik kitabında Klasik Sonrası Dönem adlı baĢlığı altında ―Klasik
Sonrası Dönemin Genel Özellikleri‖ ile ―Klasik Sonrası Dönemin Belli BaĢlı Bestecileri‖ isimli iki alt
baĢlıkla detaylandırılmıĢtır. ―Klasik Sonrası Dönemin Genel Özellikleri‖ adlı bölümde, bu müzik döneminin
kimi çevreler tarafından ―Romantik‖ ve ―Reformist‖ dönem olarak kısa zaman dilimlerine ayrıldıkları da
hatırlatılarak, Tanzimat Dönemi ile birlikte müzikal anlamda da bir takım değiĢimlerin de ortaya çıktığını ve
yavaĢ yavaĢ küçük formda eserlerin meydana getirildiği belirtilmektedir. Bu dönemde diğer bestekârların
dıĢında, Dede Efendi gibi bir bestekârın dinî eserlerle din dıĢı eserler arasında oluĢturduğu köprüden
bahsedilip, dönemde önemli bir isim olan Tanburî Cemil Bey‘den söz edilerek, çalgı icracılığının yükseliĢi de
vurgulanmaktadır. Ayrıca müzik eğitimi noktasında Dârülelhân ismi üzerinde durularak, dönemin Arel,
Yekta ve Ezgi gibi önemli müzikologlarından söz edilmektedir. ―Klasik Dönemin Belli BaĢlı Bestecileri‖ adlı
diğer alt bölümde ise, bu döneme ait isimlerden olan Hacı Arif Bey, ġevki Bey, Rahmi Bey, Lemi Atlı, Cemil
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Bey, Hüseyin Sâdeddin Arel ve Sadettin Kaynak‘ın biyografileri verilirken, birkaç eser de notalı Ģekilde
örneklendirilmiĢtir.
2.2. Müzik kuramları
Bu bölümde Batı ve Türk Müziği‘ne ait teorik açıklamalar ile temel müzik eğitimine dâir bilgiler yer
almaktadır. Geleneksel Türk Sanat Müziği ile ilgili kısımlarda, lise 1. sınıf ders kitabında baĢlangıcı, yedi
zamanlı olan devr-i tûran ve devr-i hindî usûllerinin iĢlenmesi oluĢturmaktadır. Bu kısımda her iki usûl de
kendine özgü usûl vuruĢları ile Ģematik bir Ģekilde verilmiĢtir. Usûl kavramı üzerine genel bir izâhta
bulunursak; usûl belirli düzümlerden (ritmlerden) yapılan, kalıp hâlinde tesbit edilmiĢ ölçüdür. Bir baĢka
deyiĢle; bir musiki eserinin ölçülmüĢ bulunduğu, belirli zamanlar ve darbları kapsayan, düzümün özel kalıp
haline getirilmiĢ Ģeklidir(Öztuna, 1990:239). Söz konusu lise 1. sınıfın kuramsal kısmı, ― Türk Müziğinde Ses
Sistemi ve Dizi Kavramı‖ baĢlığı altında, ―Türk Müziğinde Ses Sistemi‖ ile ―Türk Müziğinde Dizi‖ adlı iki
alt baĢlıkta ele alınmaya devam edilmiĢtir. ―Türk Müziğinde Ses Sistemi‖ adlı alt baĢlıkta, bir tam ses
aralığının her birine koma adı verilen 9 eĢit parçaya bölünmüĢ olduğunu iĢaret eden önemli teknik ayrıntıya
yer verilmiĢtir(Yener, 2009:69). Buna ek olarak, Klâsik Türk Müziği‘nde bir oktavın kimileri tarafından 24
eĢit olmayan sese bölünmesi gerektiği görüĢü ile kimileri tarafından da 53 eĢit aralığa bölünmesi gerektiği
düĢüncesi gibi iki farklı yorumun varlığından söz edilip, bu konudaki teorik tartıĢmaların devam ettiği
belirtilmiĢtir. Yine bu bölümde, Türk Müziği ile Batı Müziği ses sistemlerinin farklılığından bahsedilip, Türk
Müziği‘nde daha fazla ses ve aralıkların mevcudiyeti, değiĢtirici iĢaretleri gösteren bir tablo ile
detaylandırılmıĢtır. ―Türk Müziğinde Dizi‖ adlı alt baĢlıkta, makam dizilerini oluĢturan tam dörtlü ve tam
beĢliler kalıplar halinde birer porte üzerinde gösterilmiĢtir. Lise 1.sınıfın kuramsal kısmı, ―Makam Kavramı
ve Rast, Hüseyni, UĢĢak Makamları‖ baĢlığı altında, ―Makam Kavramı‖, ―Rast Makamı‖, ―Hüseyni Makamı‖
ve ―UĢĢak Makamı‖ Ģeklinde dört alt baĢlıkta sunulmuĢtur. ―Makam Kavramı‖ adlı baĢlıkta, Makam yüzeysel
olarak tanımlanarak, makamı oluĢturan dizi, durak, güçlü, yeden ve seyir gibi temel öğeler açıklanmıĢtır.
Klâsik Türk Mûsikîsi‘nin çeĢitli dönemlerde yetiĢtirmiĢ olduğu belli baĢlı kuramcılarının ―makam‖ üzerine
yapmıĢ oldukları tanımlar kısmen farklılık göstermektedir. ġöyle ki; Rauf Yektâ'ya göre makam, ―… bir oluĢ
tarzıdır. Kendisini teĢkil eden çeĢitli nisbetlerle ve aralıkların düzenlenmesiyle vasfını belli eden mûsikî
skalasının hususî bir Ģeklidir‖ (Yekta, 1986: 67). Hüseyin Sâdeddin Arel‘e göre ise makam, ―… bir durakla
bir güçlünün etrafında bunlara bağlı olarak toplanmıĢ seslerin umumî durumudur‖ (Arel, 1993:30). Dr. Suphi
Ezgi‘ye göre makam, ―… durak ve güçlü denilen nağmelerle dizinin diğer sesleri beynindeki münasebet
cihetinden seslerin icrasıdır‖ (Ezgi, 1933:48). Son dönem kuramcılardan sayılan Ġsmail Hakkı Özkan‘a göre
ise; ―Bir dizide durak ve güçlünün belirtilmek ve diğer kurallara da bağlı kalmak suretiyle nağmeler meydana
getirerek gezinmektir‖ (Özkan, 1984:94). ġeklinde bu dört kuramcı tarafından ―makam‖ tanımlanmıĢtır.
Yine bu kısımda makamların; basit, Ģed ve mürekkeb olarak üçe ayrıldığından bahsedilerek, yine çok kısa
olarak bunların özelliklerinden söz edilmiĢtir. Geri kalan üç alt baĢlıkta, rast, hüseyni ve uĢĢak makamlarının
porte üzerinde dizilerinin gösterilmesine ilaveten, bu makamlara ait durak, yeden, güçlü, donanım ve seyir
özellikleri de belirtilmiĢtir. Ayrıca her makamın anlatımından sonra o makam, örnek bir eserle uygulamalı
olarak da desteklenmiĢtir. Bu bölümde dikkate değer bir kısım da ―Açıklama‖ baĢlığı altında bir not kısmıdır.
Bu kısımda, Türk Müziği icrâcılığında zorunlu bir yer tutan makamların ve buna paralel eserlerin baĢka pest
perdelere aktarımı ile icrasından söz edilmiĢtir.
Lise 2. sınıf ders kitabının Geleneksel Türk Sanat Müziği ile ilgili kuramsal kısımda, sadece ―usûl‖ bahsi
geçmektedir. Bu bölümde sekiz zamanlı düyek ve müsemmen usûlleri iĢlenilmiĢtir. Bu kısımda her iki usûl
de kendine özgü usûl vuruĢları ile Ģematik bir Ģekilde verilmiĢtir.
Lise 3. sınıf ders kitabının Geleneksel Türk Sanat Müziği ile ilgili kuramsal kısmında ise, çargâh, mâhur ve
acemaĢîrân makamları ele alınmıĢ olup, bu makamların porte üzerinde dizilerinin gösterilmesine ilaveten, bu
makamlara ait durak, yeden, güçlü, donanım ve seyir özellikleri belirtilmiĢtir. Ayrıca her makamın
anlatımından sonra o makam, örnek bir eserle uygulamalı olarak da desteklenmiĢtir.
2.3. Çalma-Söyleme (Dağarcık)
Bu bölüm isminden de anlaĢılacağı üzere eser icrâlarına ayrılmıĢtır. Her üç sınıfın kitabında da yer alan bu
bölümde, sadece lise 1. sınıfın kitabında Geleneksel Türk Sanat Müziği‘ne ait acemkürdî makamında bir eser
bulunmaktadır.
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu bölüm adından da anlaĢılacağı üzere incelememizden çıkardığımız sonuçlar ve buna bağlı olarak kiĢisel
görüĢlerimize dayalı önerilerden meydana gelmektedir.
Ġlk olarak kendi dönemimizle ilgili bir mukayeseye girersek, bu dönemdeki müzik dersi kitaplarına Klâsik
Türk Müziği‘ne iliĢkin konuların yerleĢtirilmesi her anlamda tarafımızdan olumlu olarak karĢılanmaktadır. En
önemli anlamı da Geleneksel Türk Halk ve Sanat Müzikleri dallarında eğitime tâbi tutulan genç nüfusun
kendi kültüründen ve sanatından habersiz yetiĢmeyecek olmasıdır.
Kitaplar üzerinde çıkardığımız teknik sonuçlara gelince:
Müzik Tarihi konusunda verilen bilgiler, analiz kısmında da belirttiğimiz gibi Türk Müziği Tarihi ele
alınırken yüzyıllar baĢlık Ģeklinde değil, dönemlerin yansımaları Ģeklinde verilmiĢtir. Burada Batı Müzik
Tarihi‘ndeki dönem adlandırmalarına benzer bir anlayıĢ gösteren Tarihçi Yılmaz Öztuna‘nın anlayıĢı
benimsenmiĢtir diyebiliriz. Nazmi Özalp ve Nuri Özcan gibi Müzik Tarihçilerine ait anlayıĢ ise dönemlerin
tamamıyla yüzyıl Ģeklinde gösterilmesidir. Yine bu Müzik Tarihi konularında ayrıca, dönemlere ait direkt
müzikle iliĢkisi olmayan ama dönemin müzik anlayıĢına etkisi göz ardı edilemeyecek olayların, kiĢilerin ve
eserlerin varlığından yüzeysel olarak da bahsedilmesi kanımızca çok doğru bir yaklaĢımdır. Bu sâyede eğitim
alan kiĢiler o tarihsel dönemi daha iyi anlayarak araĢtırma yapmak istediklerinde de bu bilgileri bir nevî
anahtar olarak kullanacaklardır.
Kuramsal konularda yer alan usûller, Klâsik Türk Müziği geleneğinde var olan vuruĢ teknikleriyle iĢlenmiĢ
ve vuruĢ Ģemâları verilmiĢtir. Bu anlamda bu müziğin kendine özgü vuruĢ tekniklerinin farklılığını göstermek
olumlu bir anlayıĢtır. Kuramsal konularda yer alan makam kavramı, belki de Klâsik Türk Müziği‘nin özerk
yapısını göstermesi açısından en önemli noktasıdır. Kitaplarda makam kavramı ve unsurlarıyla birlikte
çeĢitlerinin de yer tuttuğu görülmektedir. Mümkün mertebe anlaĢılabilir ve fazla detaylara girilmeyen bu
bölümde, basit makamların oluĢumunda yer alan dörtlü ve beĢlilerin porte üzerinde gösterilmesi de dikkat
çekici bir durumdur. Ayrıca rast,uĢĢak ve hüseyni gibi basit makamların dıĢında çargâh makamının Ģedleri
olan mâhur ve acemaĢirân makamlarının da yer tutması Ģed makamlara örnek teĢkil etmesi açısından
önemlidir. Buna ilâveten makamların iĢlendiği çeĢitli türlerin belirtilmesi de Türk Müziği‘nin form
zenginliğini ortaya koyulması açısından önemli bilgilerdir.
Türk Müziği‘nin saz mûsikîsi formlarından daha fazla sözlü formlara sahip olduğu bilinmektedir. Bu anlamda
söz unsurunun çok önem arz ettiğini söylemek doğru olacaktır. Müzikal mânâda mûsikî eserlerinin söz kısmı
olarak tanımlanan ―güfte‖ farsça bir kelimedir(Ayverdi, 2005:1106). Güfteler daha çok aruz ve hece
vezinleriyle ölçülmüĢ manzûmeler olmakla beraber serbest vezinde olanları da mevcuttur. Her ne kadar
―güfte‖ kavramı manzûme olması itibariyle edebî tekniklerden oluĢmuĢ olsa da, müzik sanatı içinde aktif bir
hal almıĢtır. Bu bağlamda okutulan ders kitaplarında, yüzeysel de olsa ―güfte‖ kavramı üzerinde durulup,
çeĢitli örneklerin verilmesinin yararlı olabileceği düĢüncesindeyiz.
Bunun dıĢında kitaplar içinde yer alan Çalma-Söyleme kısımlarındaki Klâsik Türk Müziği eserlerinin
mümkün mertebe artırılarak, bu müzik türünün örneklerinden daha fazla yararlanılabileceğini düĢünebiliriz.
Sonuç olarak, lise kitaplarında yer alan ―Geleneksel Türk Sanat Müziği‖ konularının müfredâtın el verdiği
boyutta olumlu bir Ģekilde iĢlendiği kanaatindeyiz. Anlatımda sâde ve anlaĢılır bir dil tercih edilerek bu
müzik türünün daha yakın kılınması sağlanmıĢtır. Örnekler genel olarak sık verilmiĢ ve bunun sonucunda
konular detaylandırılmıĢtır.
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TÜRKĠYE‟DEKĠ MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ OKUL DENEYĠMĠ VE ÖĞRETMENLĠK
UYGULAMASI DERSLERĠNE YÖNELĠK TUTUMLARI
Yrd.Doç.Dr. Özlem AKIN, Pamukkale Üniversitesi
I.

GĠRĠġ

Öğretmen yetiĢtirme ögesi eğitim sistemi içerisinde kuĢkusuz çok önemli bir yere sahiptir ve gerekli bir
basamağı oluĢturur. Türkiye‘de 2006 yılında uygulamaya konulan yeni öğretmen yetiĢtiren programlarda
bulunan ana boyutlar Ģunlardır:
• Alan Bilgisi,
• Meslek Bilgisi a) Eğitim Bilimleri, b) Alan Öğretim Yöntemleri c) Öğretim Yöntem ve Teknikleri,
• Genel Kültür,
• Uygulama (YÖK, 2007 : 92).
Öğretmen olarak yetiĢen bir öğrenci bu boyutları içeren bir programla eğitilmiĢ olmalı, her biri birbiri ile
bağlantılı olan bu faaliyetleri deneyimlemiĢ olmalıdır. ―Alan bilgisi dersleri, müzik öğretim teknikleri ve
alandaki uygulamalarının temellerini oluĢturmaktadır. Fakat müzik öğretmeni adayının alan bilgisi ile yeterli
ölçüde donatılması kadar, bu bilgilerin gerçek alanlarda (ilk ve orta öğretim kurumlarında) uygulama yoluyla
aktarımı da önem taĢımaktadır‖ (Dündar, 2003: 60).
―Avrupa Birliği Öğretmen YetiĢtirme Raporunda öğretmenlik mesleğinin profesyonelleĢmesini ve
profesyonel öğretmenlerin;
1. Öğretim, öğrenme ve çalıĢmaya iliĢkin araĢtırma sonuçlarına dayalı bilgiyle yoğrulmuĢ,
2. Etkili öğretme, öğrenme ve çalıĢma süreçlerinin geliĢtirilmesi için zengin geçerli deneyimlere sahip,
3. Özerk, yetkin, öğrencileriyle ilgili, eleĢtirel yapısı geliĢmiĢ, entelektüel,
4. Öğretmenlik mesleğiyle ilgili özerk meslek örgütlerinde sorumluluk alan,
5. Meslek etiğini benimsemiĢ kiĢiler olması beklenmektedir‖ (YÖK, 2007: 88).
Tüm bu özelliklere sahip, araĢtıran, çağın gereklerine göre kendini geliĢtiren, eleĢtirel düĢünceye sahip,
entelektüel ve alanında uzman bir öğretmenin yetiĢmesi yukarda belirtilen ana boyutların eğitimine bağlıdır.
Bu boyutlar içerisinde yer alan ―uygulama‖ boyutu, ―okul deneyimi‖ ve ―öğretmenlik uygulaması‖ dersleri
bazında araĢtırmanın konusunu oluĢturmaktadır.
Öğretmen adayı öğrenciler, dört yıl süren eğitimlerinin VII. döneminde Okul Deneyimi ve VIII. döneminde
de Öğretmenlik Uygulaması derslerini alarak öğretmenlik mesleğine ilk adımlarını atmaktadırlar. Öğretmen
adayları gruplara ayrılarak daha önceden belirlenmiĢ olan uygulama okullarına, öğretmenlik deneyimi
kazanmak üzere gönderilirler. Öğretmenlik mesleğine atılan ilk adımlar olarak düĢünüldüğünde ve mesleği
sevdirmek adına, bu derslerin öneminin büyük olduğu yadsınamaz. Bu derslerde öğretmen adayları iki dönem
boyunca öğretim elemanı, müzik öğretmeni, okul idaresi ve öğrenciler eĢliğinde dersleri izler, derslere katılır,
ders anlatır, etkinlikler düzenler ve bu konuda kendilerini mesleğe hazırlarlar.
1.1. Okul Deneyimi Dersi:
"Okul Deneyimi, öğretmen adaylarına, okul örgütü ve yönetimi ile okullardaki günlük yaĢamı tanıma, eğitim
ortamlarını inceleme, ders dıĢı etkinliklere katılma, deneyimli öğretmenleri görev baĢında gözleme,
öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalıĢma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanma
olanağını veren, onların öğretmenlik mesleğini doğru algılayıp benimsemelerini sağlayan fakülte öğretim
programında yer alan derslerini ifade eder‖ (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/102.html).
Öğrenciler Okul Deneyimi dersinde Ģu çalıĢmaları yapma Ģansını elde ederler. Öğretmenin ve bir öğrencinin
okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi iĢlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi
aĢamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden
yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl
bitirdiğini ve öğrenci çalıĢmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul
müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla iliĢkilerini inceleme, okul deneyimi
çalıĢmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Okul Deneyimi dersini aldıktan sonra bir öğrenci:
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Okulun öğretimini ve örgütlenmesini sistemli bir yaklaĢımla tanımıĢ olma,
Okul yönetimi, okullarda düzenli olarak yapılan iĢler ve okulun olanaklarına iliĢkin bilgi sahibi olma,
Dersliklerdeki etkinlikleri gözlem yoluyla tanıyabilme yeteneği kazanmıĢ olma gibi özellikleri taĢımalıdır
(Aday Öğretmen Kılavuzu, 2010).
1.2. Öğretmenlik Uygulaması Dersi:
Öğretmen eğitimi son sınıf programında yer alan; planlama, ön hazırlık, süreli uygulama ve değerlendirme
aĢamaları ile öğretmen adaylarına davranıĢları kazandırmaya yönelik etkinlikleri içeren bir derstir (Hacıoğlu
ve Alkan, 1995: 46. Akt. Kılıç: 2007).
Öğretmenlik Uygulaması dersinde ise öğrenciler Ģu çalıĢmaları yapma Ģansı elde ederler. Her hafta bir günlük
plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama
öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar
uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
Öğretmenlik Uygulaması dersini aldıktan sonra bir öğretmen adayı:
Öğretmenlik deneyimi kazanmaları için gönderildikleri uygulama okulunun değiĢik sınıflarında
öğretmenlik uygulaması yaparak öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri geliĢtirebilme,
Kendi alanlarının okul eğitim programını tam anlamıyla öğrenebilme, kullanılan ders kitaplarını ve
öğrenci değerlendirme teknikleri hakkında yorum yapabilme,
Uygulama okullarındaki öğretmenlik uygulamaları sırasında edindikleri deneyimleri arkadaĢları ve
uygulama öğretim elemanı ile paylaĢıp geliĢtirme özelliklerini kazanmıĢ olmalıdır (Aday Öğretmen Kılavuzu,
2010).
Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı‘na Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları
Öğretmenlik Uygulamasına ĠliĢkin Yönerge‘de ise Öğretmenlik Uygulaması öğretmen adaylarına,
öğretmeni olacağı alanda ve öğretim düzeyinde, bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazandıran ve belirli
bir dersi ya da dersleri planlı bir Ģekilde öğretmesini sağlayan; uygulama etkinliklerinin tartıĢılıp
değerlendirildiği bir dersi ifade etmektedir‖ (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/102.html).
1.3. Amaç
Bu çalıĢma, Müzik Öğretmeni Adaylarının 4. sınıfta aldıkları ―Okul Deneyimi‖ ve ―Öğretmenlik
Uygulaması‖ derslerine iliĢkin tutumlarını saptamak amacı ile yapılmıĢtır. AraĢtırmada bu dersleri alan
öğrencilerin tutumları göz önünde bulundurularak, bu derslere iliĢkin içeriğin zenginleĢtirilmesine yönelik
öneriler sunulması amaç olarak belirlenmiĢtir.
II.

YÖNTEM

AraĢtırma, betimsel yöntem kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. ―Betimsel araĢtırmalar iki Ģekilde
gerçekleĢtirilebilir: özaktarım araĢtırmaları ve gözlem araĢtırmaları. Özaktarım araĢtırmalarının verileri,
örneklemde yer alan bireylerin kendilerinden bilgi alınarak toplanır. Katılımcılardan, anketler aracılığıyla
yazılı olarak bilgi alınabileceği gibi, görüĢmeler yoluyla sözlü olarak da bilgi toplanabilir‖ (Kırcaali-Ġftar,
1999: 7).
2.1. Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın evrenini, Türkiye‘de bulunan tüm müzik bölümleri ve müzik öğretmeni adayı 4. sınıf
öğrencileri oluĢturmaktadır. Ülkenin 7 bölgesinden birer müzik bölümü random yöntemi ile seçilmiĢ, bu
okullarda 2009-2010 öğretim yılında bu dersleri almakta olan 136 4. sınıf öğrencisi araĢtırmanın örneklemini
oluĢturmuĢtur.
Tablo 1. Örneklemi OluĢturan Okullar ve Öğrenci Dağılımları
Bölge

Okul ve ġehir

f

Ġç Anadolu Bölgesi

Gazi Üniversitesi, Ankara

21

Ege Bölgesi

Pamukkale Üniversitesi, Denizli

19

Marmara Bölgesi

Uludağ Üniversitesi, Bursa

27

Karadeniz Bölgesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

13

Akdeniz Bölgesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur

15

Doğu Anadolu Bölgesi

Atatürk Üniversitesi, Erzurum

21

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Ġnönü Üniversitesi, Malatya

Toplam

20
136
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2.2. Veri Toplama Araçları
AraĢtırmada Kılınç ve Salman (2007) tarafından geliĢtirilmiĢ olan ―Okul Deneyimi Dersleri Tutum Ölçeği‖
kullanılmıĢtır. ―Ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı 0,94 bulunmuĢtur. Bu katsayının 1 e çok yakın
bir değer olması ölçeğin güvenilirliğinin yüksek düzeyde olduğunu gösterir‖ (Kılınç, Salman, 2007: 33). Bu
ölçek hazırlandığında Okul Deneyimi I ve II olan ders isimleri, Ģu anki programda 1. Dönemde ―Okul
Deneyimi‖ ve 2. dönemde ―Öğretmenlik Uygulaması‖ olarak değiĢmiĢtir. BeĢli Likert tipi ölçme aracı
kullanılan ölçekte ―tamamen katılıyorum‖, ―katılıyorum‖, ―fikrim yok‖, ―katılmıyorum‖ ve ―kesinlikle
katılmıyorum‖ seçenekleri cevap Ģıkları olarak kullanılmıĢtır.
Tablo 2. Ölçekte Yer Alan Seçeneklere Ait Puan Aralıkları:
Seçenek

Puan aralığı

Kesinlikle Katılmıyorum (1)

1.00-1.80

Katılmıyorum (2)

1.81-2.60

Fikrim Yok (3)

2.61-3.40

Katılıyorum (4)

3.41-4.20

Kesinlikle Katılıyorum (5)

4.21-5.00

III.

BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde, ―Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Tutum Ölçeği‖nin uygulanması
sonucunda elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuĢtur.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Okul
deneyimi
ve
öğretmenlik
uygulaması derslerinin gerekli olduğunu
düĢünüyorum.
Fakülte-okul iĢbirliğinde kopukluklar
olduğunu düĢünüyorum.
Okul
deneyimi
ve
öğretmenlik
uygulaması
dersleri
sayesinde
öğretmenlik mesleğini sevdim.
Staj okullarındaki öğrencilerin olumsuz
tavırları bu derslere olan ilgimi azalttı.
Ders, öğretmen ve öğrenci gözlemlerinin
faydalı olduğuna inanıyorum.
Staj okullarında dersten kaçmanın
yollarını arıyorum.
Staj okullarındaki öğretmenlerin bu
derslerin
içeriğini
ve
amacımızı
bilmediğini düĢünüyorum.
Okul
deneyimi
ve
öğretmenlik
uygulaması dersleri için belirlenen iki
dönemlik süreyi uzun buluyorum.
Öğretmenlik tecrübesi kazandığıma
inanıyorum.
Okul
deneyimi
ve
öğretmenlik
uygulaması derslerindeki gözlemlerden
sıkılıyorum.
Ölçme-değerlendirme
konusunda
geliĢtiğimi düĢünüyorum.
Okul
deneyimi
ve
öğretmenlik
uygulaması derslerinde iyi örneklerle
karĢılaĢtım.
Okul
deneyimi
ve
öğretmenlik
uygulaması dersleriyle lisans süresince
fark etmediğim bazı becerilerimin
geliĢtiğini düĢünüyorum.

f

%

f

%

f

%

f

93

68,4

37

27,2

3

2,2

1

27

19,9

47

34,6

30

22,1

38

27,9

48

35,3

15

10

7,4

25

18,4

55

40,4

66

2

1,5

6

%

Ortalama

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Fikrim
Yok

ĠFADELER

Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

Tablo 3. Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine Olan Tutumlarının Frekans,
Yüzde ve Aritmetik Ortalamaları

f

%

,7

2

1,5

4,60

31

22,8

1

,7

3,50

11

32

23,5

3

2,2

3,63

15

11

69

50,7

17

12,5

2,57

48,5

8

5,9

6

4,4

1

,7

4,23

12

8,8

8

5,9

56

41,2

58

42,6

1,85

4,4

27

19,9

19

14

58

42,6

26

19

2,47

15

11

16

11,8

14

10,3

67

49,3

24

17,6

2,49

63

46,3

52

38,2

12

8,8

8

5,9

1

,7

4,23

9

6,6

28

20,6

14

10,3

66

48,5

19

14

2,57

24

17,6

55

40,4

16

11,8

36

26,5

5

3,7

3,41

49

36

59

43,4

11

8,1

17

12,5

0

0

4,02

55

40,4

62

45,6

12

8,8

7

5,1

0

0

4,21
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14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

Okul
deneyimi
ve
öğretmenlik
uygulaması
sayesinde
öğretmenlik
mesleğinden soğudum.
Okul
deneyimi
ve
öğretmenlik
uygulaması sayesinde sınıf karĢısında
heyecanımı yendiğime inanıyorum.
Okul öğretmenlerinin destekleyici ve
cesaretlendirici olduğunu düĢünüyorum.
Öğrendiklerimi
günlük
hayata
aktarmanın mutluluğunu yaĢıyorum.
Öğretmen olmada alan bilgisinin tek
baĢına yeterli olmayacağını öğrendim.
Okul
deneyimi
ve
öğretmenlik
uygulaması
derslerinin
gereksiz
olduğunu düĢünüyorum.
Okul, idare ve öğretmenin etkinliklerle
ilgili yapıcı öneri ve eleĢtirilerinden
yararlandım.

9

6,6

9

6,6

6

4,4

68

52

44

32,4

2,05

47

34,6

66

48,5

10

7,4

12

8,8

1

,7

4,07

48

35,3

52

38,2

23

16,9

10

7,4

3

2,2

3,97

45

33,1

63

46,3

15

11

13

9,6

0

0

4,02

71

52,2

54

39,7

1

,7

8

5,9

2

1,5

4,35

3

2,2

10

7,4

9

6,6

61

44,9

53

39

1,88

34

25

56

41,2

26

19,1

16

11,8

4

2,9

3,73

1. ―Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin gerekli olduğunu düĢünüyorum‖ ifadesine
öğrencilerin % 68,4‘ü tamamen katılıyorum, % 27,2‘si katılıyorum, % 2,2‘si fikrim yok, % 0,7‘si
katılmıyorum ve % 1,5‘i ise hiç katılmıyorum yanıtını vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 4,60 çıkmıĢtır. Buna
göre öğrencilerin tamamına yakınının bu dersleri gerekli gördüğü söylenebilir.
2. ―Fakülte-okul iĢbirliğinde kopukluklar olduğunu düĢünüyorum‖ ifadesine öğrencilerin % 19,9‘u tamamen
katılıyorum, % 34,6‘sı katılıyorum, % 22,1‘i fikrim yok, % 22,8‘i katılmıyorum, % 0,7‘si ise hiç
katılmıyorum yanıtını vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 3,50 çıkmıĢtır. Buna göre öğrencilerin büyük bir
çoğunluğunun bu ifadeye katıldıkları söylenebilir.
3. ―Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri sayesinde öğretmenlik mesleğini sevdim‖ ifadesine
öğrencilerin % 27,9‘u tamamen katılıyorum, % 35,3‘ü katılıyorum, % 11‘i fikrim yok, % 23,5‘i
katılmıyorum, % 2,2‘si hiç katılmıyorum seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 3,63 çıkmıĢtır. Bu
durumda öğrencilerin bu ifadeye çoğunlukla katıldıkları söylenebilir.
4. ―Staj okullarındaki öğrencilerin olumsuz tavırları bu derslere olan ilgimi azalttı‖ ifadesine öğrencilerin %
7,4‘ü tamamen katılıyorum, % 18,4‘ü katılıyorum, % 11‘i fikrim yok, % 50,7‘si katılmıyorum, % 12,5‘i hiç
katılmıyorum yanıtını vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 2,57 çıkmıĢtır. Bu durumda öğrencilerin bu ifadeye
katılmadıkları söylenebilir.
5. ―Ders, öğretmen ve öğrenci gözlemlerinin faydalı olduğuna inanıyorum‖ ifadesine öğrencilerin % 40,4‘ü
tamamen katılıyorum, % 48,5‘i katılıyorum, % 5,9‘u fikrim yok, % 4,4‘ü katılmıyorum, % 0,7‘si ise hiç
katılmıyorum yanıtını vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması % 4,23 çıkmıĢtır. Bu durumda öğrencilerin bu ifadeye
tamamen katıldıkları söylenebilir.
6. ―Staj okullarında dersten kaçmanın yollarını arıyorum‖ ifadesine öğrencilerin % 1,5‘i tamamen
katılıyorum, % 8,8‘i katılıyorum, % 5,9‘u fikrim yok, % 41,2‘si katılmıyorum, % 42,6‘sı ise hiç katılmıyorum
yanıtını vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 1,85 çıkmıĢtır. Bu durumda öğrencilerin bu ifadeye katılmadıkları
söylenebilir.
7. ―Staj okullarındaki öğretmenlerin bu derslerin içeriğini ve amacımızı bilmediğini düĢünüyorum‖ ifadesine
öğrencilerin % 4,4‘ü tamamen katılıyorum, % 19,9‘u katılıyorum, % 14‘ü fikrim yok, % 42,6‘sı
katılmıyorum, % 19‘u ise hiç katılmıyorum yanıtını vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 2,47 çıkmıĢtır. Bu
durumda öğrencilerin bu ifadeye katılmadıkları söylenebilir.
8. ―Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri için belirlenen iki dönemlik süreyi uzun buluyorum‖
ifadesine öğrencilerin % 11‘i tamamen katılıyorum, % 11,8‘i katılıyorum, % 10,3‘ü fikrim yok, % 49,3‘ü
katılmıyorum, % 17,6‘sı ise hiç katılmıyorum yanıtını vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 2,49 çıkmıĢtır. Bu
durumda öğrencilerin bu ifadeye katılmadıkları söylenebilir.
9. ―Öğretmenlik tecrübesi kazandığıma inanıyorum‖ ifadesine öğrencilerin % 46,3‘ü tamamen katılıyorum, %
38,2‘si katılıyorum, % 8,8‘i fikrim yok, % 5,9‘u katılmıyorum, % 0,7‘si ise hiç katılmıyorum yanıtını
vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 4,23 çıkmıĢtır. Bu durumda öğrencilerin bu ifadeye tamamen katıldıkları
söylenebilir.
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10. ―Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerindeki gözlemlerden sıkılıyorum‖ ifadesine
öğrencilerin % 6,6‘sı tamamen katılıyorum, % 20,6‘sı katılıyorum, % 10,3‘ü fikrim yok, % 48,5‘i
katılmıyorum, % 14‘ü ise hiç katılmıyorum yanıtını vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 2,57 çıkmıĢtır. Bu
durumda öğrencilerin bu ifadeye katılmadıkları söylenebilir.
11. ―Ölçme-değerlendirme konusunda geliĢtiğimi düĢünüyorum‖ ifadesine öğrencilerin % 17,6‘sı tamamen
katılıyorum, % 40,4‘ü katılıyorum, % 11,8‘i fikrim yok, % 26,5‘i katılmıyorum, % 3,7‘si ise hiç
katılmıyorum yanıtını vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 3,41 çıkmıĢtır. Bu durumda öğrencilerin bu ifadeye
katıldıkları söylenebilir.
12. ―Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinde iyi örneklerle karĢılaĢtım‖ ifadesine öğrencilerin
% 36‘sı tamamen katılıyorum, % 43,4‘ü katılıyorum, % 8,1‘i fikrim yok, % 12,5‘i katılmıyorum yanıtını
vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 4,02 çıkmıĢtır. Bu durumda öğrencilerin bu ifadeye büyük ölçüde
katıldıkları söylenebilir.
13. ―Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleriyle lisans süresince fark etmediğim bazı becerilerimin
geliĢtiğini düĢünüyorum‖ ifadesine öğrencilerin % 40,4‘ü tamamen katılıyorum, % 45,6‘sı katılıyorum, %
8,8‘i fikrim yok, % 5,1‘i katılmıyorum yanıtını vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 4,21 çıkmıĢtır. Bu durumda
öğrencilerin bu ifadeye tamamen katıldıkları söylenebilir.
14. ―Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması sayesinde öğretmenlik mesleğinden soğudum‖ ifadesine
öğrencilerin % 6,6‘sı tamamen katılıyorum, % 6,6‘sı katılıyorum, % 4,4‘ü fikrim yok, % 52‘si katılmıyorum,
% 32,4‘ü hiç katılmıyorum yanıtını vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 2,05 çıkmıĢtır. Bu durumda öğrencilerin
bu ifadeye katılmadıkları söylenebilir.
15. ―Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması sayesinde sınıf karĢısında heyecanımı yendiğime
inanıyorum‖ ifadesine öğrencilerin % 34,6‘sı tamamen katılıyorum, % 48,5‘i katılıyorum, % 7,4‘ü fikrim
yok, % 8,8‘i katılmıyorum, % 0,7‘si hiç katılmıyorum yanıtını vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 4,07
çıkmıĢtır. Bu durumda öğrencilerin bu ifadeye büyük ölçüde katıldıkları söylenebilir.
16. ―Okul öğretmenlerinin destekleyici ve cesaretlendirici olduğunu düĢünüyorum‖ ifadesine öğrencilerin %
35,3‘ü tamamen katılıyorum, % 38,2‘si katılıyorum, % 16,9‘u fikrim yok, % 7,4‘ü katılmıyorum, % 2,2‘si hiç
katılmıyorum yanıtını vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 3,97 çıkmıĢtır. Bu durumda öğrencilerin bu ifadeye
katıldıkları söylenebilir.
17. ―Öğrendiklerimi günlük hayata aktarmanın mutluluğunu yaĢıyorum‖ ifadesine öğrencilerin % 33,1‘i
tamamen katılıyorum, % 46,3‘ü katılıyorum, % 11‘i fikrim yok, % 9,6‘sı katılmıyorum yanıtını vermiĢlerdir.
Ġfadenin ortalaması 4,02 çıkmıĢtır. Bu durumda öğrencilerin bu ifadeye katıldıkları söylenebilir.
18. ―Öğretmen olmada alan bilgisinin tek baĢına yeterli olmayacağını öğrendim‖ ifadesine öğrencilerin %
52,2‘si tamamen katılıyorum, % 39,7‘si katılıyorum, % 0,7‘si fikrim yok, % 5,9‘u katılmıyorum, % 1,5‘i hiç
katılmıyorum yanıtını vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 4,35 çıkmıĢtır. Bu durumda öğrencilerin bu ifadeye
tamamen katıldıkları söylenebilir.
19. ―Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin gereksiz olduğunu düĢünüyorum‖ ifadesine
öğrencilerin % 2,2‘si tamamen katılıyorum, % 7,4‘ü katılıyorum, % 6,6‘sı fikrim yok, % 44,9‘u
katılmıyorum, % 39‘u hiç katılmıyorum yanıtını vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 1,88 çıkmıĢtır. Bu
durumda öğrencilerin bu ifadeye katılmadıkları söylenebilir.
20. ―Okul, idare ve öğretmenin etkinliklerle ilgili yapıcı öneri ve eleĢtirilerinden yararlandım‖ ifadesine
öğrencilerin % 25‘i tamamen katılıyorum, % 41,2‘si katılıyorum, % 19,1‘i fikrim yok, % 11,8‘i
katılmıyorum, % 2,9‘u hiç katılmıyorum yanıtını vermiĢlerdir. Ġfadenin ortalaması 3,73 çıkmıĢtır. Bu
durumda öğrencilerin bu ifadeye katıldıkları söylenebilir.
Tablo 3. Cinsiyet Açısından Farklılıkları Belirlemek Üzere
Yapılan T-Testi Sonuçları
Cinsiyet
Kız
Erkek

N
90
46

Ortalama
67,45
68,89

SS
5,84
4,84

sd
134
107

p
,154
,131

p > 0,05
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Yapılan istatistiksel analiz sonrası öğretmen adaylarının bu derslere olan tutumlarının cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiĢtir.
Tablo 4. Bölgesel Farklılıkları Belirlemek Üzere Yapılan Betimsel Ġstatistikler Tablosu
Bölge
Ġç Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Marmara Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Toplam

N

Ortalama

18
19
27
13
15
24
20
136

67,4444
66,1053
67,4444
63,8462
66,6667
70,9583
70,8000
67,9412

SS

Standart hata

7,18022
4,89779
4,15408
4,41298
6,07885
2,82041
6,37924
5,55346

1,69239
1,12363
,79945
1,22394
1,56955
,57571
1,42644
,47621

Tablo 5. Bölgesel Farklılıkların Tutumlara Olan Etkisini Belirlemek Üzere Yapılan Varyans Analizi
Tablosu
sd

Kareler
Ortalaması

F

p

699,445

6

116,574

4,341

,001

Gruplar içi

3464,085

129

26,853

Toplam

4163,529

135

Varyansın kaynağı
Gruplar arası

Kareler Toplamı

p < 0,05
Örneklemin okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik tutumlarının bölgelere göre farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan varyans analizi sonrası, tutumların bölgelere göre
farklılıklar gösterdiği (p<0,05) belirlenmiĢtir. Buna göre, örneklem gruplarında Karadeniz Bölgesi ile Doğu
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu saptanmıĢtır.
Örneklemin bölgelere göre tutumlarına bakıldığında, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinin
Karadeniz Bölgesi‘ne göre bu derse yönelik daha olumlu bir tutum sergiledikleri görülmektedir.
Öğretmenlerin derse ve öğrencilere yönelik davranıĢları, okul idaresinin yaklaĢımı ve okullardaki fiziksel
Ģartlar öğrencilerin tutumlarında anlamlı farklar oluĢmasına neden olmuĢ olabilir.
IV.

SONUÇ VE ÖNERĠLER

AraĢtırmadan elde edilen bulgulara göre, müzik öğretmeni adayı 4. Sınıf öğrencilerinin Okul Deneyimi ve
Öğretmenlik Uygulaması dersine karĢı olumlu bir tutum geliĢtirdikleri/sergiledikleri görülmektedir. Müzik
Bölümü öğrencileri ―Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması‖ derslerinin gerekli olduğu, yapılan ders
gözlemi sırasında güzel deneyimler kazandıkları, bu dersler sayesinde öğretmenlik mesleğini sevdikleri,
ölçme değerlendirme konusunda geliĢtikleri, bu dersler sayesinde kendilerini farklı yönleri ile tanıdıkları
konusunda olumlu yönde tutum belirtmiĢlerdir.
Bunların yanı sıra, öğrenciler fakülte, okul iĢbirliğinde kopukluklar olduğu yönünde görüĢ belirtmiĢlerdir.
ġahin (2004) ve Güzel, Berber ve diğ. (2010) tarafından yapılan araĢtırmalarda da uygulama okulu ve eğitim
fakültesinin karĢılıklı olarak sorumluluklarını tam anlamıyla yapamadıklarını ve iki kurum arasında
iletiĢimsizlikler bulunduğu saptanmıĢtır. Bu durumda öğretmen yetiĢtirme programının uygulama
basamağında, karĢılıklı bilgi alıĢveriĢi alanında uzun süredir devam eden eksiklikler olduğu söylenebilir.
Ölçeğin uygulamasının genel sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin bu derslere karĢı olumlu bir tutum
sergiledikleri görülmektedir. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri mesleğe adım atarken
öğrencilerin faydalandıkları bir ders olarak görülmektedirler.
Öneriler:
1. Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinden sorumlu öğretim elemanları ve uygulama
okullarındaki müzik öğretmenleri sürekli olarak iletiĢimde bulunmalı ve iĢbirliği içinde çalıĢmalıdırlar.
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2. Fakülte, okul iĢbirliği konusunda daha ayrıntılı ve titiz çalıĢılmalı, bu dersi yürüten öğretim elemanları ile
okul idaresi arasında daha yüksek derecede ve yakın bir iletiĢim kurulmalıdır.
3. Bu çalıĢma belirli zaman aralıkları ile tekrarlanmalı, dersin uygulamadaki görünümü kontrol edilmelidir.
4. Bu ölçekle birlikte öğretmenlerin ve bu dersi yürüten öğretim elemanları ile okul idarecilerinin de
görüĢleri alınarak yapılacak daha ayrıntılı bir araĢtırma bu alana faydalı olacaktır.
5. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, öğretmenlik mesleği adına öğrencilerin daha fazla deneyim,
bilgi ve görgü kazanmaları açısından öğrenim süresi boyunca programda yer alan bir ders olmalı, öğrenciler
farklı kademedeki okullarda müzik dersini deneyimlemelidir.
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MÜZĠK ÖĞRETMENLERĠNĠN ORFF VE KODALY YAKLAġIMLARINI KULLANMA
DURUMLARI (DENĠZLĠ VE KKTC ÖRNEĞĠ)
Yrd. Doç. Dr. Özlem AKIN, Pamukkale Üniversitesi
Dr. BaĢak GÜLER GORGORETTĠ, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi
I. GĠRĠġ
Bu araĢtırma, dünyada sıkça kullanılan çağdaĢ müzik öğretim yöntemlerinden olan ve müzik öğretimine
katkıları tartıĢılmaz olan Orff ve Kodaly yaklaĢımlarının, müzik öğretmenleri tarafından kullanılma
durumlarını saptamaya yönelik olarak yapılmıĢtır.
Günümüze kadar birçok uzman tarafından yeni eğitimsel fikirler öne sürülmüĢ, bazıları uzun süre geçerliğini
koruyarak öğretim ortamlarında kullanılmıĢ, bazılarıysa geçerliğini kısa bir sürede yitirmiĢtir. ġüphesizdir ki,
reform hareketlerinin doğasında olan geçicilik özelliği, sosyo-politik değiĢimlerin ön-görülebilir sonuçlarıdır,
eğitimciler yeni yaklaĢımlarında bu durumu göz önünde bulundurarak tepkiler vermelidir (Frazee, 2006: 7).
Orff ve Kodaly yaklaĢık 80 yıldır dünyada uygulanagelen baĢlıca müzik öğretim yöntemlerindendir. Orff‘un
pedagojik fikirlerinin temelinde, çocuk oyunları ve çocukların geliĢimsel özellikleri ile hayal dünyaları
yatmaktadır. Kodaly ise, varolan müzik eğitimi yaklaĢımlarındaki öğeleri biraraya getirmiĢ ve
okulöncesinden profesyonel seviyelere kadar uzanan bir müzik eğitimi yöntemi baĢlatmıĢtır. Orff ve Kodaly
öne sürdükleri fikirlerin bir müzik eğitimi yaklaĢımı olarak değerlendirilmesi gerekliliğinin altını
çizmiĢlerdir. Ülkemizde Orff ve Kodaly yaklaĢımları, yöntem ve öğreti olarak da adlandırılmakta ve
kullanılmaktadır.
1.1. Orff YaklaĢımı
Carl Orff`un (1895-1982) Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi adı altında toplanan pedagojik fikirleri, 20.
yüzyılın ilk çeyreğinde Münih‘te filizlenmeye baĢlamıĢtır. Orff (1930/31), sadece müzik teorisine yönelmiĢ
olan öğrenmeyi tamamlayan veya destekleyen değil, devinimden ve onunla ortak kökleri olan ritimden
hareketle yapılandırılacak yeni bir müzik eğitimini hedeflemektedir ―Orff-Schulwerk‘in sosyal pedagojide ve
terapide kullanımı özellikle önem kazanmıĢtır. Orff anlayıĢıyla müzik ve hareket eğitiminin kendine has
yapısını belirleyen en önemli unsur ―elementer‖ kavramıdır. Elementer müzik ve dans eğitimi, her türlü
müzik eğitimi sürecinin temel basamağına oturur ve her Ģeyden önce ―insan yetiĢtirmeyi‖ hedefler. Orff
yaklaĢımında müzik önce, hareket, dil, beden sesleri ve vurmalı çalgılarla ritmik düzeyde ele alınır. Ardından
ise mırıldanma, Ģarkı söyleme, ses heceleri ve ezgisel çalgılar yoluyla ezgi düzeyinde müzik yapılır. Vurmalı
ezgi çalgıları yolu ile de en son aĢama olan armonik düzeye varılır‖ (Toksoy ve BeĢiroğlu, 2006: 25). Ġnsanın
temel ifade biçimleri olan konuĢma, devinme, Ģarkı söyleme ve dans, çocuklarda birbirlerinden çok keskin
çizgilerle ayrılmıĢ eylemler değildir. Orff, bu davranıĢ biçimlerini birbirleriyle iç içe geçmiĢ olarak elementer
müzik kavramında toplamaktadır. ―Elementer, Latince elementarius, <<öğelere ait, öğesel, ilk-el, baĢlangıçta
olan>> demektir. O zaman elementer müzik nedir? Elementer müzik hiçbir zaman sadece müzik değildir;
hareket, dans ve dil ile birliktedir. Bu müziğe dinleyici olunmaz, onun bizzat yapılması gerekir (Kalyoncu,
2006: 2).
1.2. Kodaly YaklaĢımı
Macar besteci ve müzik eğitimcisi olan Zoltan Kodaly 1940-50‘li yıllarda kendinden önce ortaya çıkmıĢ tüm
yöntemleri bir araya getirerek kendi müzik öğretim yöntemini ortaya koymuĢtur. Kodaly‘e göre ―bir dili
konuĢup, yazıp, anlayabilen her insan, müziğin dilini de aynı oranda öğrenmeye yeterlidir‖ yani okuyup
yazabilen her insan müzik yazısını okuyabilir ve müzik eğitimi alabilir. Müzik eğitimi seçilmiĢ bir azınlığın
bir lüksü olmamalıdır. ―ġarkı söylemek müzisyenlik için en sağlam temeldir‖ yani müzik eğitiminde ana
gereç çalgı olmamalı, çocuğun kendi sesi olmalıdır. ―Müzik eğitiminin etkili olabilmesi için küçük yaĢlarda
müzik eğitimine baĢlanmalıdır‖ küçük yaĢlarda yani okul öncesi çağında baĢlayan müzik eğitimi
ilköğretimdeki müzik eğitiminde baĢarıya ulaĢılmasını sağlayacaktır. ―Anadil müzikte de bir araç olmalıdır‖
dil ve müzik halk Ģarkılarında bir uyum içindedir ve anadilin doğal vurguları Ģarkının ritmini yansıtır. ―Müzik
ders izlencesinin iskeletini yani temelini oluĢturmalıdır‖ müzik çocuğun her türlü geliĢmesine (duygusal,
beyinsel, estetik ve fiziksel) diğer konu ve kavramlardan çok daha fazla katkıda bulunabilir (Yıldırım, 1995:
24-25). Kodaly‘nin müzik eğitiminde savunduğu diğer bir görüĢ ise müzik eğitimine halk müziklerinden yola
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çıkarak baĢlamaktır. ―ġayet biz diğer ulusları anlamak istiyorsak, önce kendimizi anlamak zorundayız. Bunun
için de halk müziğinden daha uygun bir araç yoktur. BaĢka ülkelerin halk Ģarkılarını tanımak, o ülkelerin
insanlarını tanımanın en iyi yoludur. Tüm bu çabaların sonal amacı öğrencilerin, geçmiĢin, bugünün ve
geleceğin klasiklerini tanımalarını ve sevmelerini sağlamaktır." (Gültek, 2007: 4).
1.3. Amaç
Bu araĢtırma, çağdaĢ müzik öğretim yöntemlerinden Orff ve Kodaly YaklaĢımlarının, Denizli ili ve KKTC‘de
kullanılma düzeylerini belirlemek ve uygulamadaki görünümünü saptayabilmek amacı ile örnek olay
incelemesi olarak yapılmıĢtır.
YÖNTEM
AraĢtırmada betimsel yöntem kullanılmıĢtır. Ölçeği hazırlamadan önce literatür taraması gerçekleĢtirilmiĢ ve
özaktarım amacı ile öğretmenlerin görüĢlerini belirlemeye yönelik olarak araĢtırmacılar tarafından hazırlanan
―Orff ve Kodaly Öğretim YaklaĢımları Ölçeği‖ uygulanmıĢtır. AraĢtırma durum tespitini ortaya koymaya
yönelik olarak hazırlandığı için her iki örneklem karĢılaĢtırılmamıĢtır.
2.1. Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın evrenini Denizli ve KKTC‘nde görev yapan müzik öğretmenleri; örneklemini ise Denizli
Merkez ve KKTC ilköğretim okullarında çalıĢan ve random yöntem ile seçilmiĢ 18‘er müzik öğretmeni
oluĢturmaktadır.
Tablo 1. Örneklemi oluĢturan Ģehir/ülke, okul sayıları ve öğretmen sayıları
ġehir/ülke

Okul Sayısı

Öğretmen Sayısı

Denizli

15

18

KKTC
Toplam

13
28

18
36

Okullar random yöntemi ile belirlenmiĢ ve iki bölgenin örneklem sayısı birbirine eĢitlenerek örneklem
oluĢturulmuĢtur. Bu çalıĢmanın bulgular ve yorum kısmında, örneklemlerden elde edilen veriler karĢılaĢtırma
yapılarak değerlendirilmemiĢ, her iki örneklem de kendi içerisinde değerlendirilerek sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
2.2. Ölçme Aracının Hazırlanması
Ölçme aracının hazırlanması aĢamasında ilk olarak konu ile ilgili literatür taraması yapılmıĢ, ikinci adımda
ise öğretim yöntemlerine iliĢkin soruları içeren ölçme aracı ifadeleri araĢtırmacılar tarafından hazırlanmıĢtır.
Araç hazırlandıktan sonra 2 uzman eğitim bilimci ve 4 uzman müzik eğitimcisinden uzman görüĢü alınmıĢ,
ölçme aracındaki ifadeler kontrol edilerek gerekli değiĢiklikler gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçme aracının geçerlik
ve güvenirliğinin belirlenmesi amacı ile 57 müzik öğretmenine ölçek uygulanmıĢ ve ölçeğin ―Chronbach
Alfa‖ katsayısı .911 olarak belirlenmiĢtir. Ölçek, iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde 9 soruluk bir
kiĢisel bilgi anketi, ikinci bölümde ise 1‘i açık uçlu olmak üzere toplam 32 sorudan oluĢan ―Orff ve Kodaly
Öğretim YaklaĢımları Ölçeği‖ bulunmaktadır.
Ölçek beĢli likert tipi dereceleme ölçeğinden oluĢmaktadır. Hiç (1), nadiren (2), arasıra (3), sıklıkla (4), her
zaman (5) ölçeğin seçeneklerini oluĢturmaktadır. Ölçeğin ikinci kısmına yönelik puan aralıkları da Ģöyledir.
Tablo 2. Ölçekte Yer Alan Seçeneklere Ait Puan Aralıkları
Seçenek

Puan aralığı

Hiç (1)

1.00-1.80

Nadiren (2)

1.81-2.60

Ara Sıra (3)

2.61-3.40

Sıklıkla (4)

3.41-4.20

Her Zaman (5)

4.21-5.00

III. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde, araĢtırmaya katılan öğretmenlerin kiĢisel bilgileri, öğretmenlerin kullandıkları müzik öğretim
yöntemleri ve okullarda bulunan müzik aletleri ile okulların fiziksel Ģartlarına iliĢkin bulgulara yer verilmiĢtir.
3.1. KiĢisel Bilgilere Yönelik Bulgular
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Tablo 3‘e göre Denizli örnekleminin %14‘ü kadın, %4‘ü ise erkektir. %38,9‘u 5-10 yıllık, %33,3‘ü 15-20
yıllık, %16,7‘si 1-5 yıllık, %5,6‘sı 10-15 ve 20-25 yıllık öğretmendirler. %83,3‘ü eğitim fakültesi, %11,1‘i
Güzel Sanatlar Fakültesi, %5,6‘sı konservatuvar mezunudur. Örneklemin %100‘ünün devlet okullarında
çalıĢtığı belirlenmiĢtir. %88,9‘u son 5 yılda hizmetiçi eğitime katılmamıĢ, %11,1‘i katılmıĢtır. Son 5 yıl
içinde örneklemin %100‘ü özel bir kursa katılmamıĢtır. Örneklemin %61,1‘inde müzik sınıfı bulunmakta,
%38,9‘unda ise bulunmamaktadır. Örneklemin %33,3‘ü müzik sınıfını sıklıkla, %33,3‘ü nadiren, %22,2‘si
her zaman, %5,6‘sı ise ara sıra yeterli bulmakta, %5,6‘sı hiçbir zaman yeterli bulmamaktadır. Buna göre
öğretmenlerin deneyimli öğretmenler oldukları, hizmetiçi eğitime çoğunluğunun katılmadığı, özel kursa
hiçbirisinin katılmadığı, okulların yarısından çoğunda müzik sınıfının bulunduğu fakat orta düzeyde yeterli
olduğu söylenebilir.
Tablo 3. KKTC ve Denizli Müzik Öğretmenlerinin KiĢisel Bilgileri
Soru
1

2

3

Hizmet Yılı

Mezun Olunan
Yükseköğretim Kurumu

ÇalıĢılan Kurum Türü

6

Son 5 Yılda Hizmetiçi
Eğitime Katılma Durumu

8

9

Denizli

f

%

f

%

Kadın

14

77,8

14

77,8

Erkek

4

22,2

4

22,2

Cinsiyet

5

7

KKTC

Maddeler

Son 5 Yılda Özel Kursa
Katılma Durumu
Okulda ―Müzik Sınıfı‖
Bulunma Durumu

Müzik Sınıfının Kullanım
Bakımından Yeterliliği

1-5 yıl

5

27,8

3

16,7

5-10 yıl

5

27,8

7

38,9

10-15 yıl

4

22,2

1

5,6

15-20 yıl

3

16,7

6

33,3

20-25 yıl

1

5,6

1

5,6

25 +

-

-

-

-

Eğitim Fakültesi

17

94,4

15

83,3

Konservatuvar

1

5,6

1

5,6

Güzel Sanatlar Fakültesi

-

-

2

11,1

Devlet

14

77,8

18

100

Özel

4

22,2

-

-

Evet

9

50,0

2

11,1

Hayır

9

50,0

16

88,9

Evet

3

16,7

-

-

Hayır

15

83,3

18

100

Evet

18

100

11

61,1

Hayır

-

-

7

38,9

Her zaman

7

38,9

4

22,2

Sıklıkla

8

44,4

6

33,3

Ara sıra

1

5,6

1

5,6

Nadiren

1

5,6

6

33,3

Hiçbir zaman

1

5,6

1

5,6

Tablo 3‘e göre KKTC örnekleminin %77,8‘i kadın, %22,2‘si erkektir. %27,8‘i 1-5 yıllık, %27,8‘i 5-10 yıllık,
%22,2‘si 10-15 yıllık, %16,7‘si 15-20 yıllık ve %5,6‘sı 20-25 yıllık öğretmenlerdir. Örneklemin %94,4‘ü
eğitim fakültesi, %5,6‘sı ise konservatuvar mezunudur. %77,8‘i devlette, %22,2‘si özel okulda çalıĢmaktadır.
%50‘si son 5 yıl içerisinde hizmetiçi eğitime katıldıklarını belirtmiĢlerdir. %91,6‘sının son 5 yıl içerisinde
―Müzik Öğretim Yöntemleri‖ ile ilgili özel kursa katılmadıklarını belirtmiĢlerdir. Örneklemin yalnızca
%16‘sı özel bir kursa katıldıklarını belirtmiĢlerdir. Örneklemin %100‘ü okullarında müzik sınıfı olduğunu
belirtmiĢlerdir. %38,9‘u sınıflarını her zaman, %44,4‘ü sıklıkla, %5,6‘sı arasıra, %5,6‘sı nadiren yeterli
bulmakta, %5,6‘sı ise yeterli bulmamaktadırlar. Buna göre örneklemin yarısından fazlası genç öğretmenler
olduğu söylenebilir. Örneklemin çoğunun eğitim fakültesi mezunu oldukları ve devlet okullarında çalıĢtıkları
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belirlenmiĢtir. Örneklemin yarısı hizmetiçi eğitime katıldığını belirtmiĢ, çoğunluğu ise özel kursa
katılmamıĢtır. Okulların tümünde müzik sınıfı bulunmakta ve örneklemin çoğunluğunun sınıflarını yeterli
buldukları söylenebilir.
Tablo 4. Okullarda Bulunan Müzik Aletleri:
KKTC
Denizli
Çalgılar
f
%
f
%
Piyano
15
83,3
2
11,1
Klavye
12
66,7
14
77,8
Gitar
4
22,2
4
22,2
Bağlama
0
0
6
33,3
Mandolin
0
0
3
16,7
Melodika
3
16,7
3
16,7
Hiçbiri
2
11,1
Tablo 4‘e göre KKTC okullarında %83,3 oranında piyano, %66,7‘sinde klavye, %22,2‘sinde gitar,
%16,7‘sinde melodika bulunmaktadır. Buna göre piyano ve kalvyenin yoğunlukla bulunduğu söylenebilir.
Denizli örneklemi okullarının %77,8‘inde klavye, %33,3 bağlama, %22,2‘sinde gitar, %16,7‘sinde mandolin
ve melodika %11,1‘inde piyano bulunduğu ve %11,1‘inde hiçbir çalgının bulunmadığı belirlenmiĢtir.
Tablo 5. Müzik Öğretmenleri Tarafından Kullanılan Müzik Öğretim Yöntemleri
KKTC

Yöntemler
Orff
Kodaly
Dalcroze
Renklerle Nota Öğretimi
Grafiklemeli

f
15
5
1
1
4

Denizli
%
83,3
27,8
5,6
5,6
22,2

f
8
5
3
6
5

%
44,4
27,8
16,7
33,3
27,8

Tablo 5‘e göre KKTC örnekleminin en çok kullandıkları yöntem %83,3 ile Orff, %27,8 ile Kodaly, %22,2 ile
Grafiklemeli ve %5,6 ile de Dalcroze ve Renklerle Nota Öğretimi olduğu belirlenmiĢtir. Denizli örnekleminin
%44,4‘ü Orff, %27,8‘i Kodaly ve Grafiklemeli, %33,3‘ü Renklerle nota öğretimi ve %16,7‘si ise Dalcroze
Yöntemini kullandıkları belirlenmiĢtir.
Tablo 6. Okulda Bulunan Orff Çalgıları
Çalgılar

KKTC

Denizli

Marakas

f
12

%
66,7

f
10

%
55,6

Çelik üçgen
Tef

13
11

72,2
61,1

10
12

55,6
66,7

Metalofon

4

22,2

4

22,2

Ksilofon

5

27,8

4

22,2

Agogo

3

16,7

2

11,1

Glockenspiel

3

16,7

1

5,6

Zil

10

55,6

8

44,4

Bas Davul

8

44,4

1

5,6

El Davulu

4

22,2

4

22,2

Trampet

11

61,1

5

27,8

Tahta Bloklar

9

50,0

4

22,2

Bongo

5

27,8

2

11,1

Kastanyet
Tır tır (Guiro)

8
7

44,4
38,9

5
7

33,3
38,9

Parmak zili

8

44,4

7

38,9

Orff çalgılarını belirlemeye yönelik olarak hazırlanan soruya Denizli örnekleminin verdiği cevaba göre
okulların % 66,7‘sinde tef, % 55,6‘sında marakas ve çelik üçgen, % 44,4‘ünde zil, % 38,9‘unda tır tır ve
parmak zili, % 33,3‘ünde kastanyet, % 27,8‘inde trampet, % 22,2‘sinde metalofon, ksilofon, el davulu ve
tahta bloklar, % 11,1‘inde agogo, ve bongo, % 5,6‘sında ise glockenspiel ve bas davul bulunduğu
belirlenmiĢtir. Bu bulgulara göre tef, marakas, çelik üçgen ve zilin okullarda en çok bulunan Orff çalgıları
arasında oldukları söylenebilir.
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KKTC örnekleminin verdiği cevaba göre okulların % 72,2‘sinde çelik üçgen, %66,7‘sinde marakas,
%61,1‘inde tef ve trampet,% 55,6‘sında zil, %50‘sinde tahta bloklar, %44,4‘ünde kastanyet, bas davul,
parmak zili, %38,9‘unda tır tır, %27,8‘inde bongo ve ksilofon, %22,2‘sinde metalofon ve el davulu,
%16,7‘sinde agogo ve glockenspiel bulunduğu belirlenmiĢtir. Bu bulgulara göre çelik üçgen, marakas, tef ve
trampetin okullarda en çok bulunan Orff çalgıları arasında oldukları söylenebilir.
3.2. Orff ve Kodaly YaklaĢımlarının Kullanımına ĠliĢkin Bulgular

Orff YaklaĢımına ĠliĢkin Ġfadeler
1
―Oyun-Dans-Devinim‖ odaklı etkinliklere yer verme
2
Ritmik doğaçlama çalıĢmaları
3
Melodi doğaçlama
4
Müziksel araç yaratma
5
―Ostinato‖ (sürekli tekrar eden bölüm)
6
Tekerlemelere yer verme
7
KonuĢma kanonları
Yazılı metinler, fotoğraflar ve sanat eserleri gibi
8
yardımcı ögeleri kullanma
Orff çalgılarını kullanarak düzenlenen çoksesli
9
çalıĢmaları
Anlamsız kelimeler ve seslerden oluĢan ritim ve ezgi
10
çalıĢmaları
11
Grup/toplu çalıĢmalara derslerde yer verme
―Oyun/Dans/Devinim‖
etkinliklerinde
beden
12
perküsyonundan yararlanma
13
Ġlköğretim müzik ders saatlerinin yeterliliği

_
X
Hiç

Nadiren

Arasıra

ĠFADELER

Sıklıkla

Her Zaman

Tablo 7‘ye göre, öğretmenlerin ―oyun-dans-devinim odaklı etkinliklere‖ derslerinde yer vermelerine yönelik
ifadenin ortalaması 3,27 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde ara sıra yer
vermektedirler. Öğretmenlerin ―ritmik doğaçlama‖ çalıĢmalarına derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin
ortalaması 3,22 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde ara sıra yer vermektedirler.
Öğretmenlerin ―melodi doğaçlama‖ çalıĢmalarına derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması
3,16 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde ara sıra yer vermektedirler.
Tablo 7. Orff ve Kodaly YaklaĢımlarının Denizli Örneklemini OluĢturan Müzik Öğretmenleri
Tarafından Kullanılma Durumları

f
1
1
1
2
1
4

%
5,6
5,6
5,6
11,1
5,6
22,2

f
3
4
7
4
7
6
5

%
16,7
22,2
38,9
22,2
38,9
33,3
27,8

f
14
11
7
8
6
9
6

%
77,8
61,1
38,9
44,4
33,3
50
33,3

f
2
4
4
2
2

%
11,1
22,2
22,2
11,1
11,1

f
1
1
2
1

%
5,6
5,6
11,1
5,6

3,27
3,22
3,16
3,00
3,38
3,22
3,50

2

11,1

8

44,4

6

33,3

2

11,1

-

-

3,55

1

5,6

6

33,3

2

11,1

3

16,7

6

33,3

2,61

1

5,6

3

16,7

8

44,4

6

33,3

-

-

2,94

8

44,4

6

33,3

2

11,1

1

5,6

1

5,6

4,05

6

33,3

4

22,2

5

27,8

3

16,7

-

-

3,72

-

-

-

-

2

11,1

1

5,6

15

83,3

1,27

1
10
-

5,6
55,6
-

4
2
6
1

22,2
11,1
33,3
5,6

5
9
2
7

27,8
50
11,1
38,9

2
3
5

11,1
16,7
27,8

6
4
5

33,3
22,2
27,8

2,55
2,50
4,44
2,22

-

-

1

5,6

3

16,7

5

27,8

9

50

1,77

3

16,7

6

33,3

3

16,7

3

16,7

3

16,7

3,16

1

5,6

2

11,1

7

38,9

2

11,1

6

33,3

2,44

-

-

2

11,1

6

33,3

4

22,2

6

33,3

2,22

1

5,6

1

5,6

5

27,8

6

33,3

5

27,8

2,27

11

61,1

4

22,2

2

11,1

1

5,6

-

-

4,38

9

50

5

27,8

4

22,2

-

-

-

-

4,27

7

38,9

5

27,8

5

27,8

1

5,6

-

-

4,00

8

44,4

4

22,2

5

27,8

1

5,6

-

-

4,05

8
8

44,4
44,4

9
7

50
38,9

1
3

5,6
16,7

-

-

-

-

4,38
4,27

-

-

4

22,2

6

33,3

5

27,8

3

16,7

2,61

3
-

16,7
-

5
-

27,8
-

7
1

38,9
5,6

3
2

16,7
11,1

15

83,3

3,44
1,22

Kodaly‟e ĠliĢkin Ġfadeler
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

―El iĢaretleri‖nin (fonomimi) kullanımı
―Çubuk notasyon‖ kullanımı
―Ritmik Heceleme‖ çalıĢmalarına yer verme
Hareketli-do (Tonik Sol-fa) sisteminin kullanımı
Solmizasyon (notaların ilk harflerini yazarak öğretme)
kullanımı
Küçük3‘lü sol-mi aralığı ile baĢlama yaklaĢımının
kullanımı
K3‘lü aralığının öğretimini izleyen Pentatonik dizilerin
öğretimi yaklaĢımının kullanımı
Pentatonik dizilerin öğretiminden sonra kromatik
dizileri öğretme yaklaĢımının kullanımı
Pentatonik ve kromatik dizilerin öğretiminden sonra
modal dizileri öğretme yaklaĢımının kullanımı
Çalgıdan önce solfej ve Ģarkı söyleme becerilerinin
geliĢtirilmesi
Anadilde yazılmıĢ Ģarkıların öğrencilerin konuĢma
yeteneğinin geliĢmesine katkısı
Halk ezgileri aracılığı ile müzik öğretimi
Halk ezgilerinden yola çıkarak uluslararası eserlere
yöneliĢ
Anadilde Ģarkı seçimi
ġarkı dağarcığının halk ezgilerinden oluĢması
Fonomimi tekniğini kullanarak, içten duyum
çalıĢmalarına yer verme
EĢliksiz Ģarkı söyleme etkinliklerine yer verme
Ġlköğretim müzik ders saatlerinin yeterliliği
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Tablo 7‘de öğretmenlerin ―artık materyallerden müziksel araç yaratma‖ etkinliklere derslerinde yer
vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 3,00 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde ara
sıra yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―ostinato‖ etkinliklerine derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin
ortalaması 3,38 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde ara sıra yer vermektedirler.
Öğretmenlerin ―tekerleme‖ etkinliklerine derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 3,22
çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde ara sıra yer vermektedirler. Öğretmenlerin
―konuĢma kanonları‖ etkinliklerine derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 3,50 çıkmıĢtır.
Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde sıklıkla yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―yazılı metinler,
fotoğraflar ve sanat eserleri gibi yardımcı ögelere‖ derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması
3,55 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde sıklıkla yer vermektedirler. Öğretmenlerin
―Orff çalgılarını kullanarak düzenlenen çoksesli çalıĢmalara‖ derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin
ortalaması 2,61 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde ara sıra yer vermektedirler.
Öğretmenlerin ―anlamsız kelimeler ve seslerden oluĢan ritim ve ezgi çalıĢmalarına‖ derslerinde yer
vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 2,94 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde ara
sıra yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―grup/toplu düzenlenen çoksesli çalıĢmalara‖ derslerinde yer
vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 4,05 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde
sıklıkla yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―Oyun/dans/devinim eksenli etkinlerde beden perküsyonu
çalıĢmalarına‖ derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 3,72 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler
bu etkinliklere derslerinde sıklıkla yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―müzik ders saatlerinin yeterliliğine‖
yönelik ifadenin ortalaması 1,27 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler müzik ders saatlerini hiçbir Ģekilde yeterli
bulmadıklarını belirtmiĢlerdir.
Öğretmenlerin ―el iĢaretleri‖nin kullanımına derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 2,55
çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde nadiren yer vermektedirler. Öğretmenlerin
―çubuk notasyon‖ kullanımına derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 2,50 çıkmıĢtır. Buna
göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde nadiren yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―ritmik heceleme‖
çalıĢmalarına derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 4,44 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler
bu etkinliklere derslerinde her zaman yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―hareketli-do‖ sisteminin
kullanımına derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 2,22 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu
etkinliklere derslerinde nadiren yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―solmizasyon‖ kullanımına derslerinde yer
vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 1,77 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde hiç
yer vermemektedirler. Öğretmenlerin ―aralık öğretimine küçük3 sol-mi aralığı ile baĢlama‖ yaklaĢımının
kullanımına derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 3,60 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu
etkinliklere derslerinde sıklıkla yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―k3‘lü aralığının öğretimini izleyen
pentatonik dizilerin öğretimi yaklaĢımının‖ kullanımına derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin
ortalaması 2,44 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu yaklaĢıma derslerinde nadiren yer vermektedirler.
Öğretmenlerin ―pentatonik dizilerin öğretiminden sonra kromatik dizilerin öğretimi yaklaĢımının‖
kullanımına derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 2,22 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu
yaklaĢıma derslerinde nadiren yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―pentatonik ve kromatik dizilerin
öğretiminden sonra modal dizileri öğretme yaklaĢımının‖ kullanımına derslerinde yer vermelerine yönelik
ifadenin ortalaması 2,27 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu yaklaĢıma derslerinde nadiren yer
vermektedirler. Öğretmenlerin ―çalgıdan önce solfej ve Ģarkı söyleme becerilerinin geliĢtirilmesi‖
yaklaĢımının kullanımına derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 4,38 çıkmıĢtır. Buna göre
öğretmenler bu yaklaĢıma derslerinde her zaman yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―anadilde yazılmıĢ
Ģarkıların öğrencilerin konuĢma yeteneğinin geliĢmesine katkısına‖ yönelik ifadenin ortalaması 4,27
çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu yaklaĢıma derslerinde her zaman yer vermektedirler. Öğretmenlerin
―halk ezgileri aracılığı ile müzik öğretiminin daha etkili olacağına‖ yönelik ifadenin ortalaması 4,00 çıkmıĢtır.
Buna göre öğretmenler bu yaklaĢıma derslerinde sıklıkla yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―halk
ezgilerinden yola çıkarak uluslararası eserlere yer vermelerine‖ yönelik ifadenin ortalaması 4,05 çıkmıĢtır.
Buna göre öğretmenler bu yaklaĢıma derslerinde sıklıkla yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―Ģarkı seçiminin
ana dilde olmasına özen gösterme durumuna‖ yönelik ifadenin ortalaması 4,38 çıkmıĢtır. Buna göre
öğretmenler anadilde Ģarkı seçimini her zaman desteklemektedirler. Öğretmenlerin ―Ģarkı dağarcığının halk
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ezgilerinden oluĢmasına‖ yönelik ifadeye verdikleri cevabın ortalaması 4,27 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler
bu yaklaĢıma derslerinde her zaman yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―fonomimi tekniğini kullanarak, içten
duyum çalıĢmalarına yer verme durumuna‖ yönelik ifadeye verdikleri cevabın ortalaması 2,61 çıkmıĢtır.
Buna göre öğretmenler bu yaklaĢıma derslerinde ara sıra yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―eĢliksiz Ģarkı
söyleme etkinlikleri çalıĢmalarına yer verme durumunuza‖ yönelik ifadeye verdikleri cevabın ortalaması 3,44
çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu yaklaĢıma derslerinde sıklıkla yer vermektedirler. Öğretmenlerin
―Ġlköğretim müzik ders saatlerinin yeterliliğine‖ yönelik ifadeye verdikleri cevabın ortalaması 1,22 çıkmıĢtır.
Buna göre öğretmenler ders saatlerini yeterli bulmamaktadırlar.

Orff YaklaĢımına ĠliĢkin Ġfadeler

Hiç

Nadiren

Arasıra

ĠFADELER

Sıklıkla

Her Zaman

Tablo 8. Orff ve Kodaly YaklaĢımlarının KKTC Örneklemini OluĢturan Müzik Öğretmenleri
Tarafından Kullanılma Durumları:

_
X

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

1

―Oyun-Dans-Devinim‖ odaklı etkinlikler

1

5,6

4

22,2

9

50,0

1

5,6

3

16,7

2,94

2

Ritmik doğaçlama çalıĢmaları

3

16,7

7

38,9

6

33,3

1

5,6

1

5,6

3,55

3

Melodi doğaçlama

1

5,6

5

27,8

8

44,4

4

22,2

-

-

3,16

4

Müziksel araç yaratma

-

-

7

38,9

6

33,3

1

5,6

4

22,2

2,88

5

―Ostinato‖ (sürekli tekrar eden bölüm)

1

5,6

5

27,8

9

50,0

1

5,6

2

11,1

3,11

6

Tekerlemelere yer verme

1

5,6

3

16,7

5

27,8

5

27,8

4

22,2

2,55

7

KonuĢma kanonları

2

11,1

4

22,2

6

33,3

2

11,1

4

22,2

2,88

4

22,2

3

16,7

9

50,0

-

-

2

11,1

3,38

3

16,7

6

33,3

5

27,8

3

16,7

1

5,6

3,38

1

5,6

3

16,7

9

50,0

3

16,7

2

11,1

2,88

3

16,7

9

50,0

3

16,7

1

5,6

2

11,1

3,55

3

16,7

5

27,8

4

22,2

4

22,2

2

11,1

3,16

-

-

-

-

5

27,8

6

33,3

7

38,9

1,88

8
9
10
11

Yazılı metinler, fotoğraflar ve sanat eserleri gibi yardımcı
ögeleri kullanma
Orff çalgılarını kullanarak düzenlenen çoksesli çalıĢmaları
Anlamsız kelimeler ve seslerden oluĢan ritim ve ezgi
çalıĢmaları
Grup/toplu çalıĢmalara derslerde yer verme

12

―Oyun/Dans/Devinim‖
perküsyonundan yararlanma

etkinliklerinde

13

Ġlköğretim müzik ders saatlerinin yeterliliği

beden

Kodaly‟e ĠliĢkin Ġfadeler
14

―El iĢaretleri‖nin (fonomimi) kullanımı

-

-

5

27,8

5

27,8

3

16,7

5

27,8

2,55

15

―Çubuk notasyon‖ kullanımı

1

5,6

-

-

8

44,4

7

38,9

2

11,1

2,50

16

―Ritmik Heceleme‖ çalıĢmalarına yer verme

3

16,7

6

33,3

6

33,3

1

5,6

2

11,1

3,38

17

Hareketli-do (Tonik Sol-fa) sisteminin kullanımı

1

5,6

4

22,2

4

22,2

5

27,8

4

22,2

2,61

18

Solmizasyon (notaların ilk harflerini yazarak öğretme)
kullanımı

2

11,1

2

11,1

4

22,2

2

11,1

8

44,4

2,33

19

Küçük3 sol-mi aralığı ile baĢlama yaklaĢımının kullanımı

5

27,8

5

27,8

7

38,9

-

-

1

5,6

3,72

20

K3‘lü aralığının öğretimini izleyen Pentatonik dizilerin
öğretimi yaklaĢımının kullanımı

1

5,6

6

33,3

6

33,3

1

5,6

4

22,2

2,94

21

Pentatonik dizilerin öğretiminden sonra kromatik dizileri
öğretme yaklaĢımının kullanımı

-

-

6

33,3

5

27,8

2

11,1

5

27,8

2,66

22

Pentatonik ve kromatik dizilerin öğretiminden sonra modal
dizileri öğretme yaklaĢımının kullanımı

-

-

6

33,3

6

33,3

2

11,1

4

22,2

2,77

23

Çalgıdan önce solfej ve Ģarkı söyleme becerilerinin
geliĢtirilmesi

6

33,3

3

16,7

8

44,4

-

-

1

5,6

4,00

24

Anadilde yazılmıĢ Ģarkıların
yeteneğinin geliĢmesine katkısı

7

38,9

9

50,0

1

5,6

-

-

1

5,6

4,16

25
26

Halk ezgileri aracılığı ile müzik öğretimi
Halk ezgilerinden yola çıkarak uluslararası eserlere yöneliĢ

5
7

27,8
38,9

7
6

38,9
33,3

4
2

22,2
11,1

1

5,6

2
2

11,1
11,1

3,72
3,83

27

Anadilde Ģarkı seçimi

3

16,7

9

50,0

4

22,2

1

5,6

1

5,6

3,66

28

ġarkı dağarcığının halk ezgilerinden oluĢması

2

11,1

5

27,8

10

55,6

1

5,6

-

-

3,44

-

-

2

11,1

8

44,4

6

33,3

2

11,1

2,55

3

16,7

4

22,2

8

44,4

3

16,7

-

-

3,38

-

-

2

11,1

5

27,8

7

38,9

4

22,2

2,27

öğrencilerin

konuĢma

30

Fonomimi tekniğini kullanarak, içten duyum çalıĢmalarına
yer verme
EĢliksiz Ģarkı söyleme etkinliklerine yer verme

31

Ġlköğretim müzik ders saatlerinin yeterliliği

29

792

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Tablo 8‘e göre KKTC örneklemindeki öğretmenlerin ―oyun-dans-devinim odaklı etkinliklere‖ derslerinde yer
vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 2,94 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde ara
sıra yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―ritmik doğaçlama‖ çalıĢmalarına derslerinde yer vermelerine yönelik
ifadenin ortalaması 3,55 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde sıklıkla yer
vermektedirler. Öğretmenlerin ―melodi doğaçlama‖ çalıĢmalarına derslerinde yer vermelerine yönelik
ifadenin ortalaması 3,16 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde ara sıra yer
vermektedirler. Öğretmenlerin ―artık materyallerden müziksel araç yaratma‖ etkinliklere derslerinde yer
vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 2,88 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde ara
sıra yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―ostinato‖ etkinliklerine derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin
ortalaması 3,11 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde ara sıra yer vermektedirler.
Öğretmenlerin ―tekerleme‖ etkinliklerine derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 2,55
çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde nadiren yer vermektedirler. Öğretmenlerin
―konuĢma kanonları‖ etkinliklerine derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 2,88 çıkmıĢtır.
Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde ara sıra yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―yazılı metinler,
fotoğraflar ve sanat eserleri gibi yardımcı öğelere derslerinde yer vermelerine‖ yönelik ifadenin ortalaması
3,38 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde ara sıra yer vermektedirler. Öğretmenlerin
―Orff çalgılarını kullanarak düzenlenen çoksesli çalıĢmalara derslerinde yer vermelerine‖ yönelik ifadenin
ortalaması 3,38 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde ara sıra yer vermektedirler.
Öğretmenlerin ―anlamsız kelimeler ve seslerden oluĢan ritim ve ezgi çalıĢmalarına derslerinde yer
vermelerine‖ yönelik ifadenin ortalaması 2,88 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde
ara sıra yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―grup/toplu düzenlenen çoksesli çalıĢmalara derslerinde yer
vermelerine‖ yönelik ifadenin ortalaması 3,55 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde
sıklıkla yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―Oyun/dans/devinim etkinliklerinde beden perküsyonu
çalıĢmalarına derslerinde yer vermelerine‖ yönelik ifadenin ortalaması 3,16 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler
bu etkinliklere derslerinde ara sıra yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―müzik ders saatlerinin yeterliliğine‖
yönelik ifadenin ortalaması 1,88 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler müzik ders saatlerini nadiren yeterli
bulduklarını belirtmiĢlerdir.
Öğretmenlerin ―el iĢaretleri‖nin kullanımına derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 2,55
çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde nadiren yer vermektedirler. Öğretmenlerin
―çubuk notasyon‖ kullanımına derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 2,50 çıkmıĢtır. Buna
göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde nadiren yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―ritmik heceleme‖
çalıĢmalarına derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 3,38 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler
bu etkinliklere derslerinde ara sıra yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―hareketli-do‖ sisteminin kullanımına
derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 2,61 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere
derslerinde ara sıra yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―solmizasyon‖ kullanımına derslerinde yer vermelerine
yönelik ifadenin ortalaması 2,33 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu etkinliklere derslerinde nadiren yer
vermektedirler. Öğretmenlerin ―aralık öğretimine küçük3 sol-mi aralığı ile baĢlama‖ yaklaĢımının
kullanımına derslerinde yer vermelerine yönelik ifadenin ortalaması 3,72 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu
etkinliklere derslerinde sıklıkla yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―k3‘lü aralığının öğretimini izleyen
pentatonik dizilerin öğretiminin kullanımına derslerinde yer vermelerine‖ yönelik ifadenin ortalaması 2,94
çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu yaklaĢıma derslerinde ara sıra yer vermektedirler. Öğretmenlerin
―pentatonik dizilerin öğretiminden sonra kromatik dizilerin öğretimi yaklaĢımının kullanımına derslerinde yer
vermelerine‖ yönelik ifadenin ortalaması 2,66 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu yaklaĢıma derslerinde ara
sıra yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―pentatonik ve kromatik dizilerin öğretiminden sonra modal dizileri
öğretme yaklaĢımının kullanımına derslerinde yer vermelerine‖ yönelik ifadenin ortalaması 2,77 çıkmıĢtır.
Buna göre öğretmenler bu yaklaĢıma derslerinde ara sıra yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―çalgıdan önce
solfej ve Ģarkı söyleme becerilerinin geliĢtirilmesi‖ yaklaĢımının kullanımına derslerinde yer vermelerine
yönelik ifadenin ortalaması 4,00 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu yaklaĢıma derslerinde sıklıkla yer
vermektedirler. Öğretmenlerin ―anadilde yazılmıĢ Ģarkıların öğrencilerin konuĢma yeteneğinin geliĢmesine
katkısına‖ yönelik ifadenin ortalaması 4,16 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu yaklaĢıma derslerinde
sıklıkla yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―halk ezgileri aracılığı ile müzik öğretiminin daha etkili olacağı
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yaklaĢımı‖ yönelik ifadenin ortalaması 3,72 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu yaklaĢıma derslerinde
sıklıkla yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―halk ezgilerinden yola çıkarak uluslararası eserlere yer
vermelerine‖ yönelik ifadenin ortalaması 3,83 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu yaklaĢıma derslerinde
sıklıkla yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―Ģarkı seçiminin anadilde olmasına özen gösterme durumuna‖
yönelik ifadenin ortalaması 3,66 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler anadilde Ģarkı seçimini sıklıkla
desteklemektedirler. Öğretmenlerin ―Ģarkı dağarcığının halk ezgilerinden oluĢmasına‖ yönelik ifadeye
verdikleri cevabın ortalaması 3,44 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu yaklaĢıma derslerinde sıklıkla yer
vermektedirler. Öğretmenlerin ―fonomimi tekniğini kullanarak, içten duyum çalıĢmalarına yararlanma
durumuna‖ yönelik ifadeye verdikleri cevabın ortalaması 2,55 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu yaklaĢıma
derslerinde nadiren yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―eĢliksiz Ģarkı söyleme etkinlikleri çalıĢmalarına yer
verme durumuna‖ yönelik ifadeye verdikleri cevabın ortalaması 3,38 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler bu
yaklaĢıma derslerinde ara sıra yer vermektedirler. Öğretmenlerin ―ilköğretim müzik ders saatlerinin
yeterliliğine‖ yönelik ifadeye verdikleri cevabın ortalaması 2,27 çıkmıĢtır. Buna göre öğretmenler ders
saatlerini nadiren yeterli bulmaktadırlar.
38. Soruya ĠliĢkin Bulgular ve Yorumları:
Denizli örnekleminde bulunan müzik öğretmenlerinin bu öğretim yöntemlerini derslerinde uygulayabilmek
için önerileri Ģu Ģekilde sınıflandırılabilinir:
Tablo 9. Denizli Örnekleminin 38. Soruya ĠliĢkin GörüĢ ve Önerileri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Denizli Örneklemindeki Müzik Öğretmenlerinin Öneri Ġfadeleri
Ders saatleri artırılmalıdır.
Donanımlı müzik sınıfları mutlaka her okulda bulunmalıdır.
Sınıflardaki öğrenci sayıları az olmalıdır.
Müzik dersi seçmeli olmalıdır.
Kaliteli Orff çalgıları tüm okullarda yeterli sayıda bulunmalıdır.
Hizmetiçi eğitim, seminer, konferans ve workshoplar bakanlık desteği ile
verilmelidir.
Orff müzik öğretimi yönteminin eğitimi üniversitelerde verilmelidir
Ġlköğretim 4. Sınıfta baĢlayan müzik eğitiminin
1 veya 2. Sınıfta baĢlaması
Okul öncesi bölümlerde de Orff eğitimi üzerine çalıĢmalar yapılıp
bu öğretim yöntemi öğretilmelidir
Okullardaki çalgı eksiklikleri giderilmelidir.
Ders kitabının düzeye uygun örneklerle zenginleĢtirilmelidir.
Program tekrar düzenlenmelidir.
Düzenli olarak Müzik Öğretmenleri sempozyumu düzenlenmelidir.
Müzik dersi etütleri açılmalıdır.

f
17
13
8
4
5

%
94,4
72,2
44,4
22,2
27,7

6

33,3

5

27,7

1

5,5

2

11,1

5
8
6
1
2

27,7
44,4
33,3
5,5
11,1

Örneklemi oluĢturan öğretmenlerin müzik dersleri ile ilgili olarak % 94,4 gibi büyük bir oranda ders
saatlerine iliĢkin eksiklikler duydukları görülmektedir. Ders saatlerinin azlığı kadar, kendilerine ait bir müzik
sınıfının olmayıĢı % 72,2, okul çalgıları ile Orff yaklaĢımına iliĢkin müzik aletlerinin yeterli sayıda olmaması
% 27,7 oranında verimli ders yapamamalarının sebeplerindendir. Bununla birlikte öğretmenlerin % 33,3‘ünün
bu öğretim yöntemlerine iliĢkin bilgilerinin olmaması ya da çok az olması nedeni ile hizmet içi eğitim,
seminer, konferans talebinde bulunmaları çok normal bir istek olarak algılanmalıdır. Sınıfta bulunan öğrenci
sayılarının çok fazla olması da öğretmenlerin % 44,4‘ünün bu öğretim yöntemlerini uygulayamamalarında
önemli bir etken olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ġlköğretim Müzik Öğretim Programı‘nın ve öğretmen ve
öğrenci ders kitaplarının tekrar düzenlenmesi isteği de alanda birebir çalıĢan ve bu sistemin içinde bulunan
öğretmenlerin samimi düĢünceleridir.
KKTC örnekleminde bulunan müzik öğretmenlerinin bu öğretim yöntemlerini derslerinde uygulayabilmek
için önerileri Ģu Ģekilde sınıflandırılabilinir:
KKTC örneklemini oluĢturan öğretmenlerin %22‘sinin görüĢ birliğinde oldukları fikir, müzik ders saatlerinin
arttırılmasıdır. Mevcut Orta Öğretim Müzik Dersi Öğretim Programının tamamen değiĢtirilip, geliĢtirilmesi
konusunda ise müzik öğretmenlerinin %16,7‘si hemfikirdir. Orff çalgıların okullara sağlanması ve Orff
yönteminin sınıflarda uygulanması, hizmetiçi eğitim ve uygulamalı seminerlerin düzenlenmesi ve sınıf

794

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

mevcutlarının müzik dersi yapmaya uygun sayıya düĢürülmesi konuları da müzik öğretmenlerinin %11‘inin
ortak görüĢleri arasındadır.
Tablo 10. KKTC Örnekleminin 38. Soruya ĠliĢkin GörüĢ ve Önerileri
KKTC Örneklemindeki Müzik Öğretmenlerinin Öneri Ġfadeleri
1
2

3

4

5
6
7
8
9

10

11

Okulların bu aletleri sağlamaları, yöntemlere gereken önemi vermeleri, öğretmenlerin
bu yöntemleri uygulamaları ve aletleri sınıfta kullanmaları gerekmektedir.
Genellikle ortaöğretimde Orff tekniğinin daha eğlenceli olabileceğini düĢünüyorum,
özellikle tartım duygusunu güçlendireceği hakkında hiçbir Ģüphem olmadığını
belirtmek isterim.
Öncelikle öğretmenlerin bu konudaki bilgilerini ve uygulamalarını daha da
geliĢtirmeleri gerekiyor. Aynı zamanda okulun imkanlarının bu yönden geliĢtirilip,
öğrencilerin ilgisini arttırmak için motive edilmesi gerekiyor
Öğretmenlikte 4. Senemdeyim, 4 okul değiĢtirdim hepsinde Orff çalgılarını kullandım.
ġu andaki okulum T.M.K.‘da sınıf sayısı daha az olduğu için rahatlıkla
kullanabiliyorum.
Mevcut müfredat programının tamamen değiĢtirilip, öğrencinin katılımını sağlayacak,
kültürünü geliĢtirecek programlar yapılmalıdır.
Ders saatlerinin arttırılması
Daha çok hizmetiçi eğitim düzenlenmelidir, bu yöntemlerin uygulamalı seminerlerle
anlatılıp öğretilmesi daha yararlı olabilir.
Sınıflarımızın çok kalabalık olmaması gerekmektedir
Müzik dersinin esas amacı gözden geçirilmeli ve amaca uygun hedefler yeniden
yazılmalı, yazılırken bu amaçlarla Orff ve Kodaly‘nin felsefesi birleĢtirilmeli. Bu
sentez ve beklentiler halihazırda çalıĢan öğretmenlere anlatılmalı. Orff‘un sadece
müzik eğitimiyle ilgili olmadığı bir yaĢam felsefesi olduğu paylaĢıma, kendine güvene,
çoğalmaya, hoĢgörüye dayalı bir yaklaĢımın öncelikle öğretmenlere anlatılması
gerekmektedir.‖,
Orff ve Kodaly müzik yöntemlerinin ülkemiz gerçeklerine uyarlanabileceğine inanmak
istiyorum, ama realite ne yazık ki öyle toz pembe değil. Hayal etmek ve uygulamak
farklıdır. Arabesk bir toplumun Orff ve Kodaly gibi dünyaya mal olmuĢ, iki bestecinin
anlaĢılması için en az 300 yıl geçmesi gerekir.
Sınıflarda müzik ses sistemi, bilgisayar, teyp gibi teknolojik aletlerde bulunsa çok daha
canlı dersler yapılabilir

f

%

2

11,1

1

5,5

1

5,5

1

5,5

3

16,7

4

22,2

2

11,1

2

11,1

1

5,6

1

5,6

1

5,6

IV. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Müzik eğitimimizde kullanılan ya da kullanılması önerilen çağdaĢ müzik öğretim yaklaĢımlarından olan
Kodaly ve Orff‘un uygulanma durumlarına iliĢkin yapılan bu araĢtırmada elde edilen bulgular ıĢığında Ģu
sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
KKTC örneklemindeki tüm okulların müzik sınıfına ve Orff çalgılarının büyük bir kısmına sahip olmalarına
rağmen, müzik öğretmenlerinin Kodaly ve Orff yaklaĢımlarındaki teknikleri uygulayamamalarının altında
yatan en büyük etkenler güncel ve çağdaĢ bir müzik öğretim programının olmaması, müzik ders saatlerinin
yetersizliği, hizmetiçi eğitim ihtiyacı ve sınıf mevcutlarının müzik dersi yapmaya elveriĢli sayıda
olmamasıdır.
Buna ek olarak, Denizli örneklemini oluĢturan müzik öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun söz konusu
müzik öğretim yaklaĢımlarına yönelik olarak eğitim almamıĢ oldukları, hizmetiçi eğitim çalıĢmalarına ve
seminerlere ihtiyaç duydukları belirlenmiĢtir. Kendine özgü çalıĢma biçimleri ve araç-gereçleri olan bu
yöntemleri kalabalık sınıflarda, yetersiz zaman dilimi içerisinde uygulayamadıkları belirlenmiĢ, müzik ders
saatlerinin, sadece bu yaklaĢımları uygulamak için değil, klasik yöntemler ile yapılan müzik dersleri için bile
oldukça yetersiz olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Örneklemi oluĢturan müzik öğretmenlerinin Orff ve Kodaly Müzik Öğretim YaklaĢımları içerisinde yer alan
tekniklere derslerinde ara sıra yer verdikleri saptanmıĢtır.
Öneriler:
1. Ġlköğretim ve Ortaöğretim müzik ders saatleri artırılmalıdır.
2. Müzik öğretim yöntemlerine iliĢkin hizmet içi eğitim bakanlık destekli olarak verilmelidir.
3. Her okulda donanımlı müzik sınıfları bulunmalıdır.
4. Bu müzik öğretim yaklaĢımları üzerine deneysel araĢtırmalar yapılmalı ve yetkililerin dikkatine sunulup
insanın sağlıklı geliĢimi açısından müzik eğitiminin önemi vurgulanmalıdır.
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5. Müzik öğretmeni yetiĢtirme programı günümüz müzik öğretim yöntemlerine göre tekrar ele alınmalı,
okulöncesi müzik eğitimi, ilköğretim ve ortaöğretime özgü güncel müzik öğretim yöntemlerine iliĢkin
ayrıntılı dersler koyulmalıdır.
6. Ġlköğretim Müzik Öğretim Programı tekrar gözden geçirilmeli ve günümüz öğretim metotlarından
yararlanılarak geliĢtirilmelidir.
7. Orff ve Kodaly müzik öğretim yaklaĢımları Türk müzik eğitim sistemine uyumlu bir hale getirilmesi ile
ilgili projeler tasarlanmalı, bu konularda daha fazla çalıĢma yapılmalıdır.
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CUMHURĠYETTEN GÜNÜMÜZE TÜRK BESTECĠLERĠNE AĠT PĠYANO MÜZĠĞĠ
REPERTUARININ ĠNCELENMESĠ
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖMÜR, Ankara Üniversitesi
Özet
Piyano eğitimi, gerek mesleki gerekse genel ve özengen müzik eğitimi içerisinde en önemli yere sahip
eğitimlerden biridir. Ülkemizde, piyano eğitimi repertuarında seslendirilen eserlere bakıldığında, belirli bazı
Türk bestecileri ve bu bestecilerin eserlerinin dışında Türk piyano müziğine çok fazla yer verilmediği
gözlenmektedir. Bu durum, Türk bestecilerinin eserleriyle oluşturulmuş piyano repertuarının incelenmesi
gerektiği fikrini doğurmuştur. Bu fikirden yola çıkarak gerçekleştirilen araştırmada, Cumhuriyetin ilanından
günümüze, Türk bestecilerinin piyano için bestelenmiş eserlerinin dökümü yapılmış ve hangi eser türünden ne
kadar örneğin verildiği tespit edilmiştir. Yapılan araştırma ile, piyano müziği için eser yazmış bestecilerin ve
eserlerinin tanıtılarak, piyano eğitimi repertuarına yeni Türk bestecileri ve yeni eserlerin kazandırılacağı
öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk bestecileri, piyano repertuarı, sayısal değişim
1.GĠRĠġ
Ülkemizde, çok sesli müzik alanındaki geliĢmeler, kuĢkusuz ki cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleĢmiĢtir.
Ankara‘da önce Musiki Muallim Mektebi‘nin açılması, ardından Devlet Konservatuvarı‘nın kurulması, çok
sesli müzik alanında yeni kuĢakların yetiĢtirilmesi yönündeki ilk adımlar olmuĢtur. En büyük adımsa, Türk
gençlerinin müzik alanında eğitim görmeleri için Avrupa‘ya gönderilmiĢ olmalarıdır. Bu durum, ilk kuĢak
bestecilerimizin yetiĢmesini sağlayan en önemli unsurdur. Cumhuriyetin ilk kuĢak bestecileri olarak ―Türk
BeĢleri‖ adıyla bilinen bestecilerimizin eserleri, gerek yurt içi gerekse yurt dıĢında en çok tanınan, çalınan ve
kayda alınan eserler olmuĢlardır.
Ece‘nin (2007), ―Çoksesli Türk Müziği Bestecileri Ġle Ġlgili Lisansüstü Tez ve Yayınlar Antolojisi‖
çalıĢmasında, ―Türk BeĢleri‖ ve cumhuriyetin ilk kuĢağında yer alan diğer bestecilerin, aynı zamanda,
lisansüstü araĢtırmalarda da, haklarında en çok çalıĢma yapılan besteciler oldukları görülmektedir. Yine
Ece‘nin (2007) aynı çalıĢmasında Türk bestecilerinin eserleri ile ilgili olarak yapılan araĢtırmalara
bakıldığında, en çok araĢtırmanın bestecilerin piyano eserleriyle ilgili olduğu görülmektedir. Bu durum, bir
açıdan, bestecilerin piyano için yazılmıĢ eserlerine gösterilen önemi de vurgulamaktadır. Ancak, piyano için
yazılmıĢ eserler kuĢkusuz ki bu bestecilerimizin ve yine ilk kuĢakta yer alan diğer bestecilerin eserleriyle
sınırlı kalmamıĢ, daha sonraki kuĢaklarda da çok değerli besteciler, piyano için farklı formlarda ve isimlerde
eserler vermeye devam etmiĢtir ve etmektedir.
Piyanonun, evrensel çalgılar içerisinde popülaritesi en yüksek çalgı olması sebebiyle tüm bestecilerin piyano
için eser yazmaları; öncelikle kendilerinin tanınması, sonra da ülkemiz müzik kültürü açısından önemli
sayılabilecek bir husustur. (Ömür ve Albuz, 2010)
Bu görüĢ doğrultusunda, cumhuriyetten günümüze kadar geçen süreçte, piyano müziği repertuarımıza katkı
sağlayan besteciler ve eserlerine yönelik bir bilgi ediniminin gerekli olduğu fikri ortaya çıkmıĢtır.
1.1 Amaç
Bu çalıĢma, 1920-2010 yılları arasındaki 90 yıllık süreci, Türk bestecilerinin piyano eserleri ve bu eserlerin
sayısal geliĢimi açısından inceleyen ilk çalıĢma olması nedeniyle önemlidir ve bu nedenle, konuyla ilgili daha
önce yapılmıĢ olan çalıĢmalardan farklı bir özellik taĢımaktadır.
Bu çalıĢmada, cumhuriyetin ilanından günümüze, piyano müziği için eser yazmıĢ Türk bestecilerinin ve
eserlerinin tanıtılması ve bu doğrultuda yeni Türk bestecileri ve yeni eserleri ile, piyano eğitimi repertuarının
geniĢlemesine katkı sağlanması amaçlanmıĢtır.
Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki sorulara yanıt aranmıĢtır:
1.1920-2010 ( 90 yılda) yılları arasında piyano için eser yazan besteciler kimlerdir?
2.1920-2010 yılları arasında Türk bestecileri piyano eserleri, türlerine göre sayısal olarak nasıl bir dağılım
göstermektedir?
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3.Türk BeĢleri‘nden günümüze Türk bestecilerinin piyano eser sayıları, tarihsel süreç içerisinde sayısal olarak
nasıl bir değiĢim göstermektedir?
1.2 Sınırlılıklar
AraĢtırma dönemini kapsayan 90 yıllık süreçte yaĢamıĢ, yaĢamakta olan ve piyano için eserleri bulunan baĢka
besteciler olduğu muhakkaktır. Ancak araĢtırmada, elde edilen ve var olan kaynaklar içerisinde yer alan
eserler ve bestecilere yer verilmiĢtir. Bu nedenle araĢtırma;
- konuya iliĢkin edinilen, çalıĢmanın ‗verilerin toplanması‘ kısmında açıklanan en güncel iki kaynaktan elde
edilen verilerle ve,
- 1920-2010 yılları arasında piyano için eser yazmıĢ Türk bestecileri ve bu bestecilerin piyano eserleriyle
sınırlandırılmıĢtır.
2.LĠTERATÜR
Ülkemizde Türk bestecilerinin çalıĢmalarının incelendiği birçok lisansüstü tez ve makale / bildiri yapılmıĢtır
ve yine bestecilerimizin çalıĢmalarının derinlemesine irdelendiği araĢtırmalar yapılmaya devam etmektedir.
AraĢtırmada, Türk bestecileri ile ilgili yazılmıĢ pek çok kitaba ulaĢılmıĢ, ancak bestecilerin özellikle piyano
eserlerinin listelendiği, detaylı olarak incelendiği ve analiz edildiği kapsamlı bir çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır.
Ancak yapılan araĢtırmaya literatür oluĢturan lisansüstü (master-doktora-sanatta yeterlilik) tezlerin, bilimsel
makalelerin ve sempozyum/kongre bildirilerinin dökümü aĢağıda verilmiĢtir.
Yapılan literatür taramasında, Türk bestecileri ve piyano eserleri ile ilgili olarak; eserlerin eğitim amaçlı
kullanılabilirliği (Sönmezöz,1998), eğitimdeki yeri (Kıratlı, 1998); piyano edebiyatında aksak ritim (Köse,
2002); Kodallı ve piyano eserleri (Önal, 2003); bestecilerin 20.yy modernist anlayıĢı (Çöloğlu, 2005); genç
Türk bestecilerinin kullandıkları ritimsel elemanlar (Bulut, 2007) ve piyano konçertolarındaki konçertant
öğeler (Orkut, 2009) konularını içeren lisansüstü tezler ile; yine araĢtırma konusu ile paralellik gösteren
―Piyano baĢlangıç öğrencileri için çağdaĢ Türk bestecilerinin eserlerinden oluĢan bir antoloji oluĢturma
denemesi‖ (Ensari, 1990) ve ―Cumhuriyet dönemi çok sesli Türk müziği bestecileri eser sözlüğü‖ (Oruç,
1992) baĢlıklı araĢtırmalar bulunmuĢtur. Yine yapılan taramada, konuyla ilgili olarak; ―1904-2004 Yılları
Arasında ÇağdaĢ Türk Bestecilerinin Biyografik Özellikleri ve Eğitim Süreçleri‖ (Ece, 2006), ―Çoksesli Türk
Müziği Bestecileri ile Ġlgili Lisansüstü Tez ve Yayınlar Antolojisi‖ (Ece, 2007), ―Eğitim Fakülteleri Müzik
Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde ÇağdaĢ Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri‖ (Sungurtekin,
2002) , ―ÇağdaĢ Türk Müziğinin ve Bestecisinin Durumu‖ (Doğuduyal, 2002) baĢlıklı makaleler bulunmuĢ,
ayrıca ; ―Deneyler Çağı 20. Yüzyıl ve ÇağdaĢ Türk Müziği‖ (Berki, 2002), ―Bestecilik ve Eğitimi‖ (Acim,
2003), ―Müzik Öğretmeni YetiĢtiren Kurumlarda ÇağdaĢ Türk Piyano Eserlerinin Yeri ve Önemi‖
(Sönmezöz, 2004), ―Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Piyano Eğitimi Sürecinde ÇağdaĢ Türk Müziği Dağarının
Yeri ve Önemi‖ (Karahan, 2009) konulu bildirilere rastlanmıĢtır.
AraĢtırma için gerçekleĢtirilen detaylı tarama sonucunda, daha önce bestecilerin piyano için yazmıĢ oldukları
eserlerin betimsel özellikleri ile anlatılmamıĢ olduğu, ilk kez, yapılan bu araĢtırma ile 1920‘den günümüze en
geniĢ katılımlı ve detaylı bir Türk bestecileri piyano literatürünün tarihsel ve bestecilere göre dağılımının
yapıldığı görülmektedir. Yine ilk kez bu araĢtırma ile, geçen 90 yıl içinde piyano literatüründeki değiĢimin
grafik yolu ile gözler önüne serildiği bir çalıĢma ortaya konmaktadır.
3.YÖNTEM
3.1 AraĢtırmanın Modeli
Yapılan araĢtırma tarama modelinde yapılmıĢ betimsel bir araĢtırmadır. ÇalıĢma ile Türk bestecilerinin
piyano eserleri, 90 yıllık süreçte belirlenmiĢ, gruplanmıĢ ve tarihsel süreç içindeki sayısal değiĢim, grafikle
sunularak ortaya konulmuĢtur.
3.2 Verilerin Toplanması
AraĢtırma için, Antep (2006) tarafından hazırlanan ―Türk Bestecileri Eser Kataloğu -ÇağdaĢ Türk Müziği
Bestecilerinin Yapıtlarından OluĢturulmuĢ Eser Listesi‖, temel kaynak olarak kullanılmıĢtır. Ayrıca, literatür
kısmında da belirtildiği gibi, YÖK‘te kayıtlı olan Türk bestecileri üzerine yazılmıĢ tüm tezler ve konuyla
ilgili kitap, makale/ bildiriler araĢtırılmıĢtır. AraĢtırılan çalıĢmalar içerisinde, Bulut (2007) tarafından yazılan
―Genç Türk Bestecilerinin Eser Yaratma Süreçlerinde Kullandıkları Ritimsel Elemanlar‖ adlı Yüksek Lisans
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tezinde, 1971 ve sonrası doğumlu bestecilere iliĢkin döküme rastlanmıĢtır. Tezin, diğer kaynakta yer almayan
genç bestecileri içeren yazılı bir kaynak olması, daha çok besteci ve piyano eserine ulaĢılabileceğinin
saptanması, dolayısı ile araĢtırmanın daha da detaylanıp, geniĢ bir kapsamda yer alması düĢüncesinden
hareketle söz konusu tez, ikinci kaynak olarak seçilmiĢtir. Bu kaynaktan yola çıkarak söz konusu besteciler
araĢtırılmıĢ ve bestecilerin piyano eserlerine ulaĢılmıĢtır.
AraĢtırmada, kaynakların taranması sonucu elde edilen veriler, ―Solo Piyano Eserleri‖, ―Dört El-Ġki ve/veya
Daha Fazla Piyano Ġçin Eserler‖ ve ―Piyano ve Orkestra Eserleri‖ adı altında üç kategoriye ayrılmıĢtır. Bu
kategorilerde bestecilerin adı, doğum/ölüm tarihleri, eserlerinin özgün isimleri ile listesi ve eserlerin yazım
yılları belirtilmiĢtir. Besteciler ve eserleri, 1920‘den 2010‘a kadar, 10‘ar yıllık gruplar halinde listelenmiĢtir.
Bu sayede, eserlerin, yıllara göre nasıl bir sayısal değiĢim gösterdiği belirlenmiĢtir. Kategorilerde, bestecilerin
yaptıkları düzenlemeler dikkate alınmamıĢtır.
4.BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde, Türk bestecilerinin piyano eserlerinin, kategoriler halindeki dökümlerine ve eser sayılarının
on‘lu yıllar arasındaki sayısal değiĢiminin yüzde ve frekans dağılımına iliĢkin bulgu ve yorumlara yer
verilmiĢtir.
Tablo 1: Solo piyano eserleri
BESTECĠ ADI

(1) Ahmet Adnan SAYGUN (1907-1991)

(2) Ahmet Samim BĠLGEN (1910-2005)

(3) Ahmet YÜRÜR (1941- )

ESER ADI
1. ―Süit‖ (Piyano Ġçin BeĢ Parça) Op.2

YILI
1931

2. ―Ġnci‘nin Kitabı‖ Op.10 (Piyano Ġçin Yedi
Kısa Parça)

1934

3. ―Sonatina‖ Op.15

1937

4. ―Anadolu‘dan‖ (Piyano Ġçin Üç Halk Dansı) Op.25

1945

5. ―Küçük ġeyler‖ Op.51
6. ―Aksak Tartılar Üzerine On Etüd‖ Op.38

1950-52
1964

7.―Aksak Tartılar Üzerine On Ġki Prelüd‖ Op.45

1967

8.―Aksak Tartılar Üzerine On BeĢ Parça‖ Op.47

1971

9.―Aksak Tartılar Üzerine On Taslak‖ Op.58

1976

10.―Piyano Sonatı‖ Op.77

1990

1.―Piyano Ġçin Üç Parça‖ (Ilgaz-Köye DönüĢKadınlar mı Erkekler mi?)

1930-35

2. ―Nocturne‖

1980

3. ― Ballade‖

1980

1. ―Piyano Sonatı‖

1968

2. ―Amerikan Süiti‖ No.1

1978

3. ―Amerikan Süiti‖ No.2

1980

4. ― Füg‖

1981

5. ― Koral Üstüne On Ġki ÇeĢitleme‖

1981

6.― Amerikan Süiti‖ No.3 (Piyanonun Ġç Bölümü Ġçin)

1985

7. ― Karanlık‖
(4) Ali DARMAR (1946- )

(5) Ali Doğan SĠNANGĠL (1934- )

(6) Ali Rıza SARAL (1960- )

(7) Atilla Kadri ġENDĠL (1975- )

(8) Aydın ESEN (1962- )

1. ―6 Piyano Prelüdü‖

1971-1986

2. ―Piyano Sonatı‖

1986

3. ―Piyano Ġçin Elegie‖

2001

1. ―Piyano Parçası‖ Op.7

1970

2. ―Piyano Ġçin Sonat‖ Op.16

1994

1. ―Piyano Sonatı‖

1995

2. ―Piyano Ġçin Sonat‖

2001

1. ―Aktarma A‖

1998

2. ―Aktarma B‖

1998

3. ―Paris DönüĢü‖

2000

4. ―Kendimi Çok Ġyi Hissediyorum‖

2000

5. ―Kelimelerin Ötesinde‖

2003

6. ―BeĢ Gün‖

2004

1. ―6 Piyano Prelüdü‖

1972-74

2. ―Etüdler‖

1975
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3. ―Space‖

1975

4. ―Sonat‖

1987-88

5. ―Sonat‖

1990

6. ―2 Etüd‖

1990-91

7. ―Tünel‖

1990-92

8. ―Opus‖

1992

9. ―Mini‖

1994

10. ―Seda‖
11. ―Hadi‖
12. ―Anadolu‖

(9) Aydın KARLIBEL (1957- )

(10) AyĢegül Kostak TOKSOY
(1977- )
(11) Berkant GENÇKAL
(1977- )

(12) Betin GÜNEġ (1957- )

(13) Burhan ÖNDER
(1957- )
(14) Bülent AREL
(1919-1990)

(15) Bülent TARCAN
(1914-1991)

(16) Can Aksel AKIN
(1977- )

1. ―Entropi‖ (Piyano Ġçin 6 Prelüd)

1975-1993

2. ―Fantezi‖

1977

3. ―Heceler‖ (Piyano Ġçin Süit)

1977

4. ―Fuga Alla Turca‖

1992

5. ―Gençlik Albümü‖ (Piyano Ġçin 16 Parça)

1993-97

6. ―Eski Ġstanbul‘a Dair Tarihi Resimler‖

1994

7. ―Sonata Quasi Fantasia"

2003

1. ―Tema ve Varyasyonlar‖
2. ―Sonatine‖
1. ―15 Kısa Piyano Parçası‖
1. ―Piyano Parçaları‖ Op.5

1979

2. ―Piyano Parçaları‖ Op.8

1980

3. ―KurĢunkalem ve Piyano Ġçin Parça‖ Op.11

1983

4. ―Mono-ton‖ Op.35

1998

5. ―Piyano Parçası‖ Op.56

1998

6. ―Hasidocerede‖ Op.101

1998

7. ―Menschlichkeit gewinnt‖ Op.102

2005

1. ―Hüzün‖ ( Piyano Ġçin Sözsüz ġarkı)

1977

1. ―Halk Türküleri‖

1945

2. ―Tema ve Yedi ÇeĢitleme‖

1947

3. ―La Dance‖
1. ―Ġki Etüd‖

1935-36

2. ―Piyano Süiti‖ Op.11

1956

3. ―On Türk Piyano Parçası‖

1968

4. ―Parafraz‖

1986

1 ―Prelüdler‖

1996-99

2. ―Sonata quasi una Fantasia‖

2000

3. ―Nymph‘in Günlüğünden‖ (Piyano Ġçin Albüm)

2002

1. ―Sarı Zeybek‖ (Piyano Ġçin Dans Bölümü)

1926

2. ―Türk Manzaraları (Süit:Anadolu Dans Motifleri Üstüne
Altı Parça)

1928

3. ―Güz Hatıraları‖
(17) Cemal ReĢit REY (1904-1985)

4. ―Sonatin‖

1928

5. ―GüneĢ Manzaraları‖ (Anadolu Dans Havaları Üstüne
Altı Parça)

1931

6. ―Sonat‖

1936

7. ―Hatıradan Ġbaret Kalan ġehirde Gezintiler‖

1941

8. ―Fantezi‖

1948

9. ―Ġki Parça‖

1959

10. ―Improvisation‖

1983

800

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

1. ―Görünümler‖ Op.21 (Piyano Ġçin On Parça)

(18) Cenan AKIN (1932- )

(19) Cengiz TANÇ (1933-1997)

(20) Cezmi ERĠNÇ (1910-1992)
(21) Çetin IġIKÖZLÜ (1939- )

(22) Deniz ĠNCE (1965- )

(23) Ekrem Zeki ÜN
(1910-1987)

2. ― Horon ve Uzun Hava‖Op.12

1963

3. ― Altı ġarkı‖ Op.3

1973

4. ― Küçüklerin Dünyası‖ Op.4

1974

5. ―Dağlar,Karakoyun‖ Op.15

1975

6. ―DuyuĢ‖ Op.16

1977

7. ― Bir Halk Türküsü Üzerine ÇeĢitlemeler‖ Op.24

1987

8. ― Piyano Albümü‖

1997

1. ― On Küçük Piyano Parçası‖

1959

2. ―Ġmge I‖

1962

3. ― Ġmge II‖

1965

4. ―Üç Meditasyon‖

1975

5. ― Ġmge III‖

1990

6. ― Ġmge IV‖

1994

1. ― Dört Türk Ezgisi‖ Op.9
1. ―Piyano Metodu-Almanca‖ (Artikülasyon Egzersizleri)

1982

2. ―Ballade‖

1990

1. ―Hava‖

1989

2. ―Mixdown‖ (Ġki Piyano)

1992

3.― Like, Like Not‖

1996

1. ―DuyuĢ‖

1934

2. ―Sonat‖

1956

3. ―Ġlkel DuyuĢ‖

1959

4. ―Prelüd‖

1959

5. ―Küçük Parçalar‖

1960

6. ―Doğaçlama, Güzelleme, Yiğitleme

1962

7. ―Köçekçe‖

1962

8. ―KaĢık Havası‖

1970

9. ―Çocuklar Ġçin‖

1970

10. ―Anadolu‖

1970

11. ―Alp Ertunga‖

1972

12. ―Ġki Oyun Havası‖

1976

13. ―PeĢrev‖
1. ― Nightmare‖

1994

2. ―Pazartesi Sabahı (12-ton)

1995

3. ―Pasaport (Atonal)

1996

4. ―ÇeliĢki‖ (Polimodal)

1997

5. ― Prometheus‘un Dansı‖ (Polimodal)

1998

6. ―Vide‖

2000

7. ―Egg-Rag‖

2001

8. ― Magnetic Blue/B‖

2002

9. ―BoĢ/luk‖

2003

(25) Emre ARACI (1968- )

1. ―Prelude alla Turca‖

2004

(26) Erdal TUĞCULAR
(1960- )

1. ―Türkünün Rengi‖ (Piyano Ġçin 23 Parça)

2003

(27) Ertuğ KORKMAZ (1960- )

1. ―Piyano Ġçin Parçalar‖

1984-89

(28) Ertuğrul BAYRAKTAR
(1951- )

1. ―Piyano Ġçin Üç Parça‖

(24) Ebru GÜNER (1974- )

(29) Ertuğrul Oğuz FIRAT (1923 - )

1. ―Atatürk SavaĢta ve BarıĢta‖ Op.30

1961-68

2. ―Yerel Ezgiler Üzerine Ġmgesel Danslar‖ (Piyano Ġçin 6
Parça) Op.36

1964-69

3. ―BölünmüĢ Uzantı‖ ( Piyano Ġçin Ġki Bölüm) Op.37

1968-69

4. ―Bağımsızlık Tutkusuna Sonat‖ Op.38

1969
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(30) Ertuğrul SEVSAY (1954- )

(31) Evrim DEMĠREL
(1977- )

(32) Faik CANSELEN
(1911-2009)

Faik CANSELEN (Devamı)

(33) Fazıl SAY (1970- )

5. ―Piyano Ġçin Üç Parça‖ Op.50

1970-78

6. ―Ferenc Liszt‘i AnıĢ‖ Op.77

1986

7. ―Cehennemde Bir Mevsim Çalınmalıdır‖ (Piyano Ġçin
DikbaĢ-Özlemsel 4 Parça) Op.79

1986

8. ―Karanlığın Ġçyüzüne Dört BakıĢ‖ (Piyano Sonatı) Op.84

1994

9. ―Piyano Ġçin Altı Bölüm‖ Op.86

1996-97

10.―Küğdeki Resimler 1‖ (Piyano Ġçin 5 Bölüm)
11.―Küğdeki Resimler 2‖ (Piyano Ġçin 5 Bölüm)

2000-2001
2001

1. ―Halikarnas‖ (Piyanı Süiti)

1984

2. ―ÇeĢitlemeler‖

1985

3. ―En Tango Mio‖

1993

4. ―Tres Noches en San Telmo‖

1994

1. ―Piyano Ġçin Prelüd‖

1997

1. ―Küçük Parçalar Albümü‖

1929

2. ―Hep Aynı ġey‖

1934

3. ―Ağıt‖

1935

4. ―Oyun Havası‖

1936

5. ―Çocuk ve Gençler Ġçin Piyano Parçaları‖

1938

6. ―10 Prelüd ve Füg‖

1939

7. ―Tema ve 12 Varyasyon‖

1940

8. ―1.Piyano Sonatı (Klasik)

1941

9. ― 2.Piyano Sonatı‖ (Romantik)

1941

10. ―3. Piyano Sonatı‖ (Modern, Füglü)

1942

11. ―Gelin AyĢe‖

1943

12. Füg-Do Majör‖

1950

13. ―Dans‖ (Piyano Ġçin Rondo)

1958

1. ―Sonat‖

1984

2. ―Phrigian‖

1984

3. ―Prelüd‖

1985

4. ―Süit‖

1986

5. ―Kutsal Ses‖

1987

6. ―Ġpek Yolu‖

1989

7. ―Paganini ÇeĢitlemeleri‖

1990

8. ―Dört Nasreddin Hoca Dansı‖ Op.1

1990

9. ―Eski Bir Anadolu Güncesi‖ Op.1

1991

10. ―Fantezi Parçası‖ Op.2

1993

11. ―Alla Turca Caz Fantezisi‖

1993

12. ―Kara Toprak‖

1997

13. ―3 Ballad‖

1997

1. ―BeĢ Prelüd‖

1929-32

2. ―Büyük Mi Bemolden Piyano Sonatı‖
(34) Ferit Hilmi ATREK (1908- 2006 )

3. ―Büyük La Bemolden Piyano Sonatı‖
4. ―Büyük Do‘dan Piyano Sonatı‖
5. ― Küçük Piyano Parçaları‖
6. ―Büyük Sol‘den Sonatin‖

(35) Ferit TÜZÜN (1929-1977)

1. ―Piyano Parçaları‖

1948

2. ―Tema ve ÇeĢitlemeler‖

1950

3. ― Canzonetta ve Gavota‖

1950

1. ―Piyano Ġçin Fügler‖

1925-27

2. ―Piyano Ġçin Üç Etüd‖

1927
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(36) Hasan Ferid ALNAR
(1906-1978)

(37) Hasan Niyazi TURA (1982- )

(38) Hasan UÇARSU (1965- )

(39) Ġlhan BARAN (1934- )

3. ―Piyano Parçaları‖

1927-28

4. ―Oyun Havaları‖

1932

5. ―Sekiz Piyano Parçası‖

1935

6. ―Prelüd ve Füg‖

1961

1. ―Sonatin‖

2005

2. ―Ah Bir AteĢ Ver‖ Halk Ezgisi Üzerine Fantezi

2005

1. ―Piyano Ġçin Üç Küçük Parça‖

1984-86

2. ―Ġki Bölümlü Piyano Sonatı‖

1989

3. ―Bir Yaz Yolculuğundan Arta Kalanlar: Dört Antik
Kentin Öyküsü‖

1995

4. ―Dokuz Kısa Piyano Parçası‖

1988-95

1. ―Üç Soyut Dans‖

1968

2. ―Küçük Süit‖

1969

3. ―Çocuk Parçaları‖

1970

4. ―Üç Bagatel‖

1974

5. ―Ġki Sesli Sonatina‖

1974

6. ―Siyah-Beyaz‖

1975

7. ―Mavi Anadolu‖

(40) Ġlhan Kemal MĠMAROĞLU (1926- )

(41) Ġlhan USMANBAġ (1921- )

(42) ĠlteriĢ SUN (1961- )
(43) Ġpek Mine)ALTINEL (1966- )
(44) Ġsmail SEZEN (1971- )

(45) Ġstemihan TAVĠLOĞLU (1945-2006)

1. ―Üç Parça‖

1952

2. ―Pieces Sentimentales‖

1957

3. ―Anı ve Günce Sonatı‖

1966

4. ―Session‖

1977

5. ―Ulrike, My Hope‖

1977

6. ―Rosa‖

1978

7. ―Valses ignobles et sentencieuses‖

1984

8. ―Öbür Günceden‖

1992

9. ―L‘Eruption de la fin‖

1994

10. ―Caps‘n Rollers‖

1994

11. ―Closely Farfetched Refrains‖

1996

12. ―22 Parça‖ (Sağ El Ġçin)

1998

1. ―Altı Prelüd‖

1945

2. ―Ölümsüz Deniz TaĢlarıydı‖

1965

3. ―SoruĢturma‖

1965

4. ―Biçim/Siz (I,II,III)

1968

5. ―Dört Kolay 12-ton Parçası‖

1970

6. ―Piyano Ġçin Müzik 94‖

1994

1. ―Piyano Ġçin Parçalar‖

1975-79

1. ―ÇeĢitlemeler‖

1988

1. ―Süit‖ (Piyano Ġçin Dört Bölümlü)

1995

2. ―Piyano Ġçin Ġki Parça‖

1996

1. ―Gençler Ġçin I‖ Op.11

1978

2. ―Gençler Ġçin II‖ Op.13

1980

3. ―DönüĢüm‖ Op.14

1984

4. ―Mi‖ (Piyano Ġçin Üç Prelüd)

(46) Kamran ĠNCE (1960- )

(47) Kemal ĠLERĠCĠ

1. ―Mavi Yolculuk‖

1982

2. ―Dostum Mozart‖
3. ―Kaçınılmaz KuĢku‖

1987
1988

4. ―In Memoriam‖

1999

5. ―Kapılar‖

2002

6. ―ġehrazade Hayatta‖

2003

1. ―Dilek Kızıma‖

1960-64
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(1910-1986)

48) Kemal SÜNDER (1933-2004)

(49) Levent KUTERDEM (1978- )

2. ―Ülkü‘ye Serçe KardeĢten Armağanlar‖

1967

1. ―Prelüd ve MarĢ‖ Op.1/a

1958

2. ―Altı Masal‖ Op.7

1966

3. ―Piyano Süiti‖ Op.9

1968

4. ―On Ġki Çocuk Parçası‖ Op.13

1971

5. ―Sonatina No.1‖ Op.12

1973

6. ―Sonatina No.2‖ Op.19

1978

1. ―Korku Tüneli‖

1996-97

2. ―Renkler‖
1. ―Face‖
2. ―4 Fantezi Parçası‖

(50) Mahir CETĠZ (1977- )
(51) Mehmet AKTUĞ (1959- )

(52) Mehmet NEMUTLU (1966- )

(53) Mehmet OKONġAR (1961- )

3. ―Pastiches‖
4. ―Triptych‖

2005

1. ―Etüd‖

1981

1. ―Ġki Mazurka‖ (Skriyabin Üslubunda)

1988

2. ―Piyano Parçası‖ (Faure Üslubunda)

1989

3. ―Piyano Parçası‖ (Debussy Üslubunda)

1989

4. ―Ġki ġerit ile Dört Levha‖

1991

5. ―ÇatıĢkılar Oyunu‖

1994

6. ―BeĢ Dans‖

2000

1. ―Chameleon‖

1986

2. ―Emulation‖

1995

3. ―Rhythm Studies‖ (Series1-2)
4. ―Wedding Süite‖
5. ―Mandel-Fractal Studies‖
6. ―The Temples of Kyoto‖

(54) Meliha DOĞUDUYAL (1959- )

(55) Mesruh SAVAġ (1978- )

(56) Mete SAKPINAR (1954- )

(57) Metin MUNZUR (1977- )

(58) Mithat FENMEN
(1916-1982)

(59) Muammer SUN (1932- )

(60) Muhiddin DÜRRÜOĞLU-DEMĠRĠZ ( 1969- )

1. ―Distortion‖

1986

2. ―Ġsim-Siz‖

1993

3. ―Perge‖

1998-99

4. ―YollanmamıĢ Mektuplar‖

2000

5. ―Ġki Kısa Parça‖

2002

6. ―Gece Hikayeleri‖

2004

1. ―Ġki Prelüd‖

1997

2. ―Prelüdler‖

2005

1. ―Üç Parça‖

1986

2. ―Dilara‖

1988

3. ―Valssimo‖

1994

1. ―ġeytanın Dansı I‖

1996

2. ―ġeytanın Dansı II‖

1996

3. ―Kabus‖

1997

1. ―Vals‖

1932

2. ―Köyden Geçerken‖

1938

3. ―Ġki Parça‖

1940

1. ―Yurt Renkleri 1.defter‖ (Piyano Ġçin Süit)

1954

2. ―Yurt Renkleri 2.defter‖ (Piyano Ġçin Süit)

1956

3. ―Yurt Renkleri 3.defter‖(Piyano Ġçin Süit)

1959-1977

4. ―Yurt Renkleri 4.defter‖ (Piyano Ġçin Süit;12 Parça)

1975-1992

5. ―Yaprak Notalar‖

1977-79

1. ―Altı Prelüd‖

1985-87

2. ―Le Tourneur‖ (Piyano Ġçin Semazen)

1993
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(61) Necati GEDĠKLĠ (1944- )

(62) Necdet LEVENT (1923- )

3. ―Prelude to Orient Express‖

2002

1. ―Üç Parça Op.1‖

1967

2. ―Ġzlenimler Op.5‖
3. ―Üç Atonal Parça‖ Op.7

1969
1970

4. ―Aslı‘ya Öğütler‖ Op.18

1984

5. ―BaĢkalaĢımlar‖

1985

1. ―Dört Parça‖ Op.6

1963

2. ―On Parça‖ Op.16

1978-79

1. ―Prelüd ve Fügler‖

1929

2. ―Turkische Invention‖

(63) Necil Kazım AKSES (1908-1999)

3. ― BeĢ Piyano Parçası‖

1930

4. ―Piyano Sonatı‖

1930

5. ―Minyatürler‖

1936

6. ―Eskilerden Ġki Dans‖

(64) Nejat BAġEĞMEZLER
(1950- )

(65) Nevit KODALLI (1924-2009)

(66) Nihan ATLIĞ-SIMPSON (1960- )

(67) Nuri Sami KORAL (1908-1990)
(68) Onur DÜLGER (1980- )

(69) Onur ÖZMEN (1981- )

(70) Onur TÜRKMEN (1972- )

(71) Özge GÜLBEY (1978- )

(72) Özkan MANAV (1967- )

(73) Perihan ÖNDER-RĠDDER (1960- )

(74) Sabahattin KALENDER (1919- ? )
(75) Sayram AKDĠL (1940- )

7. ―On Piyano Parçası‖

1964

1. ―BiĢeyler‖ (Piyano Ġçin Parçalar)

2003

1. ―Piyano Ġçin Ballad‖ (Destan) Op.1

1942

2. ―Piyano Parçaları‖

1945

3. ―Çocuklar Ġçin BeĢ Piyano Parçası‖ (Ostinato) Op.5

1946

4. ― Piyano Sonatı‖ Op.12

1950

1. ―BeĢ Piyano Parçası‖

1982

2. ―Sonatin‖

1983

1. ―Piyano Ġçin Dört Parça‖

1934

2. ―Ninni ve Bir Türkü‖

1935

1. ―Hiçlik‖

2000

1. ―Türk Süiti‖

1997

2. ―Üç ġey‖

1997-98

3. ―Üç Piyano Parçası‖

1997-98

4. ―Enfarktüs Geçiren Zeybek‖

1998

5. ―Ekim 298‖

1998 70

6. ― Piyano Ġçin 10 Küçük ArayıĢ‖ Op.13

1999-2004

7. ―Kendim Ġçin Müzik‖

2000

8. ―Bir Garip Lacivert‖ (Ġki Küçük Öykü)

2000

1. ― Divisions‖

2004

1. ―Piyano Ġçin OnbeĢ Prelüd‖

2000

2. ―Üç His‖ (Piyano Ġçin Prelüdler)

2000

3. ―Hikayeler‖ (Piyano Dizisi)

2003

4. ―Motifsel Skeçler‖ (Piyano Dizisi)

2005

5. ―Sette‖ (Piyano Dizisi)

2006

1. ―Bölüm 1‖ Op.7

1994

2. ―Bölüm 2‖ Op.12

1998

3. ―Bölüm 3‖ Op.15

2001

4. ―Bölüm 4‖ Op.16

2001

1. ―Çağrı I,II ve III‖

1976

2. ―Piyano ve Piyanist Ġçin Vaiz‖

1988

3. ―Karga / Rabe‖ (Çocuklar Ġçin Piyano Parçaları)

2004

1. ―Piyano Sonatı‖

1942

1. ―Altı Piyano Parçası‖

1971-79

2. ―Yunuslar‖ (Piyano Parçaları)

1993-2001

3. ―YaĢasın Çocuklar‖ (17 Küçük Piyano Parçası)

2004
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1. ―Combined Piano Pieces No.1,2,3‖

2001

1. ―Kırk Haramiler‖ Op.1

1960

2. ―Köçekçe‖ Op.2

1964

3. ―BeĢ Parça‖ Op.3

1965

4. ―Köye Doğru‖ Op.4 (Piyano Ġçin Süit)

1967

5. ―NiĢabur‖ (Piyano Ġçin Tek Bölümlü Sonat) Op.5

1973

6. ―12 Amodal Prelüd‖ Op.9

1980-91

7. ―Asimages‖ (Sihr-i AĢk-Piyano Ġçin 20 Parça) Op.11

1994

8. ―Taslaklar‖ (Piyano Ġçin 5 Etüd)

1998

9. ―Rhapsodie‖ Op.14

1998

10.―Jeux de Piano‖ Piyano Oyunları (Gençler Ġçin 24 Parça)

2000

11. ―Deutsche Volksliederbuch‖ Op.32

2003

12. ―Übungsbuch für Sanger‖ Op.33

2003

13. ―Mini Piyano‖ (Piyano Ġçin Küçük Parçalar)

2004

14. ―Le Cahier d‘Aylin‖ (Piyano Ġçin 15 Parça)

2005

15. ―Le Cahier d‘Aiche‖ (Piyano Ġçin 12 Parça)

2005

1. ―Piyano Ġçin 2 Parça‖

1992

2. ―Sonat‖

1992

3. ―Disintegretion,Integration

1993

4. ―MEKANizma‖

1997

5. ―Durağan Olan-Farklı Olanların Uyumu‖

2005

1. ―Tocatta‖

2001

2. ―Mini-Ballade‖

2002

1.‖ Kanon Albümü‖

1999

2. ―Füg Albümü‖

1999

3. ―Prelüdler‖

2001

1. ―Mesopotamia Suite‖

1996

2. ―Little‖

1999

3. ―Crown Dream of a Clown‖

2001

1. ―Dokuz Küçük Piyano Parçası‖

1969

2. ―Kipranos‖

1970

3. ―Invention I‖

1987

1. ―Piyano Ġçin 13 Prelüd‖

1995-99

2. ―Belli-Belirsiz‖

2002

1. ―BeĢ Damla‖

19312

2. ―Çocuklar Ġçin Yedi Kolay Parça‖

1937

3. ―DuyuĢlar‖ (Piyano Ġçin 11 Parça)

1937

4. ―Sonat‖

1946

5. ―Altı Prelüd‖

1965-673

1. ―BeĢ Kısa Parça‖

1952

2. ―Sonat‖

1959

(86) Yiğit AYDIN (1971- )

1. ― Piyano Ġçin Parça‖

1997

(87) Yiğit KOLAT (1984- )

1. ―Fantezi‖

1997

2. ―Kara Zeybek‖

1998

3. ―Ġki KaçıĢ Sahnesi‖

1999

(76) Selen GÜLÜN (1972- )

(77) Selman ADA (1953- )

(78) Semih KORUCU (1965- )

(79) Server ACĠM (1961- )

(80) Sonat MUTVER (1976- )

(81) Tolga Zafer ÖZDEMĠR (1975- )

(82) Turgut ALDEMĠR (1943- )

(83) UğraĢ DURMUġ (1978- )

(84) Ulvi Cemal ERKĠN1 (1906-1972)

(85) Yalçın TURA (1934- )

1

. Tablodaki besteci isimleri alfabetik olarak sıralanmıĢtır. Eserler ise, bestelendikleri yıllara göre kronolojik
olarak yazılmıĢtır.
2
Yıl bilgileri bulunmayan eserlerde yıl sütunu boĢ bırakılmıĢtır
3
Yıl sütunundaki iki ayrı tarih, bestecilerin eserleri yazmaya baĢladıkları ve tamamladıkları yılları ifade
etmektedir
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(88) Yüksel KOPTAGEL (1931- )

(89) Zeynep GEDĠZLĠOĞLU
(1977- )

4. ―Mavi Prelüd‖

2000

5. ―Paranoya‖

2000

6. ―ÇeĢitlemeler‖

2000

7. ―BeĢ Öykü‖

2000

8. ―Üç Prelüd‖

2001

9. ―Küçük Karabalık‖

2002

10. ―Zeybek‖

2003

11. ―Milonga‖

2003

12. ―Ambigram‖

2004

1. ― Tamzara‖ (Piyano Ġçin Türk Dansı)

1957

2. ―Schumanniana‖

1957

3. ―Fossil Süite‖

1957

4. ―Marcia Funebre‖

1958

5. ―Farelerin Dansı‖

1959

6. ―Minorka Sonatı‖

1959

7. ―Epitafio‖

1960

8. ―Toccata‖

1960

9. ―Piyano Ġçin Üç Parça‖

1961

10. ―Etüd‖

1961

11. ―Prelüd‖

1961

12. ―Ninni‖

1964

13. ― Küçük Brian‘ın Günlüğü‖

1973

1. ―KuĢku‖

1995

2. ―Ġsimsizler‖

1997

3. ―Pentagramme‖

2003

Solo piyano eserlerinin dökümü yapıldığında, 89 bestecinin eserlerine rastlanmıĢtır. Bu kategoride en fazla
eseri bulunan besteci,15 beste ile Selman Ada‘dır. Ada‘yı, 14 beste ile Aydın Esen,13 beste ile Ekrem Zeki
Ün, Faik Canselen ve Fazıl Say, 12 beste ile Ġlhan Kemal Mimaroğlu ve Yiğit Kolat izlemektedir. Eserlerin
tarihsel sıralamasına bakıldığında ilk solo piyano eserinin Cemal ReĢit Rey tarafından 1926 ‗da yazıldığı
(Sarı Zeybek), son eserin ise (Sette –Piyano Dizisi) 2006 tarihiyle Özge Gülbey‘e ait olduğu görülmektedir.
―Solo Piyano Eserleri‖ kategorisinde, sonat, etüt, prelüd, vb. gibi belirli formda eserlerin yanı sıra, sadece
isim verilmiĢ ve türü belirtilmemiĢ solo eserlerin sayısının çokluğu dikkat çekicidir.
Tablo 2 : Dört el-iki ve/veya daha fazla piyano için eserler
BESTECĠ ADI
(1)Ahmet Adnan SAYGUN
(1907-1991)
(2) Ahmet Yekta MADRAN (1885-1950)

ESER ADI
1. Ballade ( Ġki Piyano) Op.56

YILI
1975

2. Üç Piyano Ġçin Poem Op.73

1986

3. Ġki Piyano Ġçin Poem Op.76

1989

1. Ölüm MarĢı (Ġki Piyano)
1.Dört El Piyano Ġçin Ġki Dans

1992

2.Ġki Piyano Ġçin Katibim Fantezisi

1993

(4) Aydın KARLIBEL
(1957- )

1.―Aquaphonie‖ (Piyano Ġçin Triloji)

1975

(5) Aydın ESEN (1962- )

1 Ġki Piyano Ġçin Parçalar

1992-94

(6) Berkant GENÇKAL (1977- )

1 Ġki Piyano Ġçin Ġki Bölümlü Parça

(7) Cemal ReĢit REY
(1904-1985)

1.Dört El Piyano Ġçin Sonat

1924

2.On Ġki Prelüd ve Füg (Ġki Piyano Ġçin)

1969

(8) Ekrem Zeki ÜN
(1910-1987)

1.Ġki Piyano Parçası

1934

(9) Ertuğrul Oğuz FIRAT (1923- )

1. Ġki Piyano Ġçin Küğ

1965

(3) Ali DARMAR (1946- )
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(10) Fazıl SAY (1970- )

1. Yansıtmalar Op.1 (Ġki Piyano)

1990

(11) Ġlhan USMANBAġ (1921- )

1. Ġki Piyano Ġçin Üç Bölüm

1957

(12) Kamran ĠNCE (1960- )

1. ―Çapraz Kıvılcımlar‖ (Dört El Piyano)

1986

(13) Kemal SÜNDER
(1933-2004)

1. Konçertino (Ġki Piyano) Op.14

1973

(14) Sıdıka ÖZDĠL (1960- )

1. Sevgi ve Duygu (Dört El Piyano)

1986

(15) Turgay ERDENER (1957- )

1. Pardon (Ġki Piyano-Dört Piyanist)

1987

(16) Ulvi Cemal ERKĠN
(1906-1972)

1. Dört El Ġki Piyano Ġçin Klavierkonzert

1951

(17) UğraĢ DURMUġ (1978- )

1. Ġki Piyano Ġçin Müzik

1999

―Dört El-Ġki ve /veya Daha Fazla Piyano Ġçin Eserler‖ kategorisinde,17 bestecinin eserleri olduğu
görülmüĢtür. Bu kategoride en fazla eser sayısı, 3 beste ile Ahmet Adnan Saygun‘a aittir. Eserlerin 13 tanesi
iki piyano için yazılmıĢtır. Tarihsel sıralamaya göre, Cemal ReĢit Rey‘in dört el piyano için 1924‘te yazdığı
sonat, bu kategorideki ilk eser, UğraĢ DurmuĢ‘un 1999‘da yazdığı ―Ġki Piyano Ġçin Müzik ― adlı eseri ise son
eser olarak görülmektedir.―Dört El-Ġki ve /veya Daha Fazla Piyano Ġçin Eserler‖ kategorisinde, 1940-1949
yılları arasında hiç eser yazılmadığı tespit edilmiĢtir. Aynı Ģekilde 2000-2010 yılları arasını kapsayan son 10
yıllık dönemde de, bu kategoride hiç bir eserin bulunmaması dikkat çekicidir.
Tablo 3: Piyano ve orkestra eserleri
ESER ADI

YILI

1.―Burlesque‖ (Piyano ve Orkestra Ġçin Tek Bölüm)

1993

2. Piyano Konçertosu Op.34 No.1

1951-1957

3. Piyano Konçertosu Op.71 No.2

1985

1. Oda Orkestrası ve Piyano Ġçin Konçertino

1982

1. Piyano Konçertosu

1976

2.Deep-Kontrbas (Piyano, Orkestra)

1980

3. ―Twist‖ Piyano Ġçin Konçerto

1994

1. Piyano ve Orkestra Ġçin Fantezi ―Büyükada‖

1974

2. Piyano ve Orkestra Ġçin Konçerto No.1

1995

3. ―In Memoriam Vedat Kosal‖ Sağ El Ġçin Konçerto
(Konçertonun 2.Bölümünden Düzenleme)

2001

(5)Berkant GENÇKAL (1977- )

1. Piyano Konçertosu

2004

(6) Betin GÜNEġ (1957- )

1. Piyano Konçertosu Op.38

1994

1. Birinci Piyano Konçertosu

1942-43

2. Ġkinci Piyano Konçertosu

1979-80

1. Kromatik Konçerto

1932

2. Piyano Konçertosu No.1
3.Katibim (Piyano ve Orkestra Ġçin ÇeĢitlemeler)

1946
1953

4. Eski Bir Ġstanbul Türküsü ―Katibim‖ Üzerine
ÇeĢitlemeler

1961-62

5. Piyano ve Orkestra Ġçin Konçerto No.2

1978

1. Ġki Piyano ve Orkestra Ġçin Konçerto

1988

2.Piyano Konçertosu

1997

1.Birinci Piyano Konçertosu (Piyano,Timpani ve Yaylı
Çalgılar)

1955-56

2. Ġkinci Piyano Konçertosu

1976

BESTECĠ ADI
(1)Ahmet Adnan SAYGUN (1907-1991)
(2) Ahmet YÜRÜR (1941- )
(3) Aydın ESEN (1962- )

(4) Aydın KARLIBEL (1957- )

(7) Bülent TARCAN (1914-1991)

(8) Cemal ReĢit REY (1904-1985)

(9) Çetin IġIKÖZLÜ (1939- )

(10) Ekrem Zeki ÜN (1910-1987)

(11) Ertuğrul Oğuz FIRAT (1923- )

(12) Fazıl SAY (1970- )

1. Piyano Konçertosu No.1 ―YitmiĢ IĢık Çizgisi Ardından‖
UyanıĢ-Atatürk‘ün Anısına Op.46
2.Piyano Konçertosu No.2 ― Korkaklığa, Sessizliğe,Ölüme
KarĢı Yanıttır‖ Op.56

1969-72
1979

1. Senfoni Konçertant

1994

2.Piyano Konçertosu No.2 ―Ġpek Yolu‖

1994

3. Piyano Konçertosu No.3 ―Anadolu‘nun Sessizliği‖

2001

4. Paganini Jazz

2003
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5. Alla Turca

2003

6.Piyano Konçertosu No.4 ―Thinking Einstein‖
(13) Ferit Hilmi ATREK (1908- 2006 )

1. Piyano Konçertosu

(14) Hasan Niyazi TURA (1982- )

1.―Folie à Deux‖ (2 Piyano ve Orkestra Ġçin Konçerto)

2002

1. Piyano Konçertosu

1984

2.―Likya‘yı Anımsarken‖

1996

(16) Kemal ÇAĞLAR (1938-1996)

1.―ÇeĢitlemeler‖

1974

(17) Kemal SÜNDER (1933-2004)

1. Piyano Konçertosu Op.4

1962-64

(18) Mahir CETĠZ (1977- )

1. Piyano Konçertosu

(15) Kamran ĠNCE (1960- )

1. Piyano Konçertosu No.1

1985

2. Piyano Konçertosu No.2

1998

1.―Diyalog‖

2001

2. Piyano ve Orkestra için Konçertino

2002

(21) Mithat FENMEN (1916-1982)

1. Konçertino

1943

(22) Okan DEMĠRĠġ (1942- )

1. Piyano Konçertosu

1971

(23) Sıdıka ÖZDĠL (1960- )

1.Hittites

1994

(24) Tolga Zafer ÖZDEMĠR (1975- )

1.Sirenes (Piyano Konçertosu)

2005

(25) Ulvi Cemal ERKĠN (1906-1972)

1. Konçertino
2. Piyano Konçertosu

1931
1942

1. Piyano ve Orkestra Ġçin Müzik

2002

2. Piyano ve Orkestra Ġçin Müzik

2005

1. Capriccio

1962

(19) Mete SAKPINAR (1954- )
(20) Metin MUNZUR (1977- )

(26) Yiğit KOLAT (1984- )
(27) Yüksel KOPTAGEL (1931- )

―Piyano ve Orkestra Eserleri‖ kategorisinde, 27 besteciye ait toplam 48 eserin olduğu görülmüĢtür. Bu
kategoride en fazla eser sayısı 6 beste ile Fazıl Say‘a aittir. Ġlk piyano ve orkestra eserleri, 1931‘de yazdığı
―Konçertino‖ ile Ulvi Cemal Erkin‘e ve 1932‘de bestelenen ―Kromatik Konçerto‖ ile Cemal ReĢit Rey‘e ait
eserlerdir. Tolga Zafer Özdemir tarafından yazılan ―Sirenes‖- Piyano Konçertosu (2005) ve Yiğit Kolat ‗ın
―Piyano ve Orkestra için Müzik‖ (2005) eseri ise tarihsel sıralamaya göre kategorinin son eserleridir. Piyano
ve orkestra için, yalnızca 1920-1929 yılları arasında eser yazılmadığı belirlenmiĢtir. Bu kategorideki eser
sayısının, özellikle son 20 yıl içinde belirli bir artıĢ gösterdiği gözlenmiĢtir.
Tablo 4: Türk bestecilerinin piyano eser sayılarının on‟lu yıllar arasındaki sayısal değiĢiminin yüzde ve
frekans dağılımı
Solo Piyano Eserleri
Yıllar

Dört El-Ġki ve/veya Daha Fazla
Piyano Ġçin Eserler

Piyano ve Orkestra
Eserleri
f
%

f

%

f

%

1920-1929

8

2,14

1

5,26

1930-1939
1940-1949

26
18

6,97
4,82

1

5,26

2
4

1950-1959

26

6,97

2

10,52

1960-1969

41

10,99

2

10,52

1970-1979

43

11,52

3

1980-1989

51

13,67

1990-1999

91

24,39

2000-2010

69

18,49

TOPLAM

373

100

TOPLAM
f

%

9

2,04

4,16
8,33

29
22

6,59
5,00

3

6,25

31

7,04

3

6,25

46

10,45

15,78

8

16,66

54

12,27

5

26,31

7

14,58

63

14,31

5

26,31

10

20,83

106

24,09

11

22,91

80

18,18

48

100

440

100

19

100

Tablo 4, iki farklı yönden ele alınmıĢ ve yüzdelik değerler bu farklılığa göre değerlendirilmiĢtir. Yıllara göre
sıralama yapılırken, hem baĢlangıç hem bitiĢ tarihi verilmiĢ olan eserlerin, bitiĢ tarihleri dikkate alınmıĢtır.
Tablo 4‘te, On‘lu yıllar arasındaki dağılıma dikkat edildiğinde, bestecilerin 1920‘den günümüze kadar geçen
90 yıl içinde en fazla 1990-1999 yılları arasında % 24,09 oranında 106 farklı eser verdikleri, sözü edilen
yılları sırayla, %18,18 / 80 eser ile 2000-2010, %14,31 / 63 eser ile 1980-1989, %12,27/ 54 eser ile 19701979, % 10,45 / 46 eser ile 1960-1969, % 7.04 / 31 eser ile 1950-1959, % 6.59 / 29 eser ile 1930-1939 ve son
olarak da %2.04 / 9 eser ile 1920-1929 yıllarının izlediği görülmektedir. Diğer bir bakıĢ açısı ile, eserler
yazım tercihlerine göre değerlendirildiğinde, bestecilerin en çok ―Solo Piyano Eserleri‖ üzerine beste

809

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

yapmayı tercih ettikleri görülmektedir. Bunu sıra ile ―Piyano ve Orkestra Eserleri‖ ve ―Dört El-Ġki ve/veya
Daha Fazla Piyano Ġçin Eserler‖ takip etmektedir. Eser sayılarına kategoriler bazında bakıldığında; ―Solo
Piyano Eserleri‖ içerisinde, en fazla eserin 1990-1999 yılları içerisinde yazıldığı görülmektedir. ―Dört El-Ġki
ve/veya Daha Fazla Piyano Ġçin Eserler‖ kategorisi içerisinde en fazla eser sayısı 1980-1989 ve 1990-1999
yıllarına aittir. Bununla birlikte, 1940‘dan 1949‘a kadar geçen 10 yıl içinde kategoriye girecek herhangi bir
esere rastlanmamıĢtır. Aynı Ģekilde, son 10 yıl içinde de bestecilerin bu kategoride hiç eser yazmamıĢ
olmaları, dikkat çekicidir. ―Piyano ve Orkestra Eserleri‖ kategorisinde ise en fazla eser sayısı 2000-2010
yıllarında verilmiĢtir.1920-1929 yılları arasında ise bu kategoriye girecek esere rastlanmamıĢtır.
Türk bestecilerinin piyano eserlerinin taranması ve yıllara göre sıralanması sürecinde, yılı belirtilmemiĢ
eserlere de rastlanmıĢtır. Toplam 474 eser içerisinde 34 eserin tarihleri ile ilgili bilgi bulunamamıĢtır. 474 eser
içinde bu eserlere doğal olarak dağılımda yer verilememiĢ, döküm, tarihleri belli olan 440 eserden
oluĢturulmuĢtur. Grafikte, Türk bestecilerinin piyano eser sayılarının on'lu yıllar arasındaki sayısal değiĢimi
gösterilmektedir.
Grafik 1: Türk bestecileri piyano eser sayılarının on'lu yıllar arasındaki sayısal değiĢimi
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5. SONUÇ

1920‘den günümüze kadarki süreçte, Türk bestecilerinin piyano eserlerini ve bu eserlerin sayısal geliĢimini
incelemek amacıyla yapılan çalıĢmada yanıt aranan sorulara iliĢkin Ģu sonuçlara varılmıĢtır:
1. Elde edilen verilere göre, 1920-2010 yılları arasında piyano için eser yazmıĢ Türk bestecisi sayısı toplam
93‘dür. Bestecilerin isimleri, ―Bulgular ve Yorum‖ kısmındaki tablolarda alfabetik olarak verilmiĢtir. Veriler
sonucunda, 93 besteci içinde yalnızca 4 tanesinin piyano için solo eser yazmadığı tespit edilmiĢtir. ―Solo
Piyano Eserleri‖ kategorisinde, belli bir tür belirtilmeden yalnızca isim verilmiĢ solo eserlerin çoğunluğu
oluĢturduğu tespit edilmiĢtir.
2. 1920-2010 yılları arasında piyano için toplam 474 eser yazıldığı tespit edilmiĢtir. Bu eserler, ―Solo Piyano
Eserleri‖, Dört El-Ġki ve/veya Daha Fazla Piyano Ġçin Eserler‖ ve ―Piyano ve Orkestra Eserleri‖ baĢlıkları
altında üç kategoriye ayrılmıĢtır. Verilere bakıldığında, bestecilerin en çok solo piyano eseri besteledikleri
görülmektedir.
3. Türk bestecilerine ait piyano eserleri, 1920‘den 2010‘a kadar, 10‘ar yıllık gruplar halinde listelenmiĢtir.
Toplam 474 eser arasında 34 eserin bestelenme tarihlerine iliĢkin bir bilgiye ulaĢılamadığı için bu eserler,
listeye dahil edilememiĢtir. Eserlere ait sayısal dağılıma bakıldığında en çok eserin 1990-1999 yılları arasında
bestelendiği görülmüĢtür. 440 eserin bulunduğu listede 106 eser, bu yıllar arasında bestelenmiĢtir. Son 10
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yıllık süreçte ise piyano ve orkestra eserlerinin ağırlık kazanması söz konusu olmasına rağmen, eser sayısında
genel bir düĢüĢ saptanması, araĢtırmada dikkat çeken bir durum olmuĢtur.
Ortaya çıkan sonuca göre, 1920-2010 yılları arasında piyano için eser yazmıĢ, isimlerine ulaĢılabilen besteci
sayısı 93‘dür. Veriler, bu bestecilere ait, yine ulaĢılabilen piyano eseri sayısının 474 olduğunu göstermektedir.
Bu rakamın 90 yıllık bir süreci kapsadığı düĢünüldüğünde, çok da yüksek bir rakam olmadığı rahatlıkla
söylenebilir. Özellikle yeni kuĢakta her geçen gün sayıları artan bestecilerimizin olduğu göz önüne
alındığında, son birkaç yıla ait eserlerin henüz yazılı kaynaklara aktarılmamıĢ olması ve/veya araĢtırma
konusu ile ilgili olarak bulunan en son yazılı kaynağın da 2007 tarihli olması sebebiyle, son 10 yıllık süreçte
doğal olarak artması beklenen eser sayısının düĢüĢ göstermesi, yukarıda ifade edilen nedenlerden
kaynaklanmıĢ olabilir. Ancak yine de bu sonucun, üzerinde durulması gereken bir durum olduğu
düĢünülmektedir.
AraĢtırma sonuçlarına göre belirlenen öneriler Ģunlardır:
- Son 10 yıllık dönemde, piyano eser sayısının bir önceki döneme göre düĢüĢ göstermesinin nedenleri, farklı
açılardan (sosyo-ekonomik, politik, vb…) araĢtırılarak ele alınabilir.
- Eserlerin, düzeylerine göre, eğitimde kullanılabilirlikleri incelenip belirlenerek, eğitimciler tarafından Türk
eserleri repertuarına alınmaları sağlanabilir.
- Konservatuvarların kompozisyon bölümünden mezun olmuĢ ya da olacak öğrencilerin yazdıkları, henüz
seslendirilmemiĢ piyano eserleri üzerine bir araĢtırma yapılarak çalıĢma geniĢletilebilir.
- Ulusal ve uluslararası boyutta, beste yarıĢmalarının sayısının arttırılması ve eserlerinin seslendirilerek kayıt
altına alınmasının sağlanması gibi oluĢumlarla, Türk bestecilerini daha fazla eser üretmeye teĢvik edecek
unsurlar oluĢturulabilir.
-Diğer çalgılar için de bu çalıĢmaya benzer bir çalıĢma yapılabilir.
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ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN OKUL ġARKILARINA YÖNELĠK GÖRÜġLERĠ1
Yrd. Doç. Dr. Sadık YÖNDEM, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi
Ahmet Süleyman BĠLGĠN, Fevzi Çakmak Ġlköğretim Okulu
Özet
Bu araştırmada ilköğretim öğrencilerinin okul şarkılarına yönelik görüşleri, bu görüşler üzerinde etki sahibi
olabilecek değişkenlerle ilişkilendirilerek incelenilmiştir.
Araştırma İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesinde üç farklı eğitim bölgesinden seçilen dört ilköğretim okulunda
uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak beşli likert tipinde bir öğrenci anketi geliştirilerek uygulanmıştır.
Elde edilen verilere göre öğrencilerin, okul şarkılarında işlenilen konulara, okul şarkılarının sözel
yapılarına, şarkı öğrenme/seslendirme süreçlerinde bir çalgı eşliğinde ya da işitsel unsur içeren cihazların
eşliğinde yapılan dersin etkisine, yönelik olumlu ya da olumsuz bazı görüşleri tespit edilmiştir.
GĠRĠġ
Cumhuriyetin ilk yıllarında diğer pek çok alanda olduğu gibi müzik ve müzik eğitimi alanlarında da
yenileĢme hareketleri yapılmıĢtır. Musiki Muallim Mektebi‘nden günümüze ve eğitim/öğretimin tüm
kademelerine yönelik çeĢitli müzik eğitimi programları geliĢtirilmiĢ; bu programlar tüm artıları ve eksileriyle
denenmiĢtir. Programlarda ulaĢılmak istenilen hedefler, ülkenin siyasi görüĢüne uygun olarak oluĢturulmuĢ
ancak zaman zaman hedeflere ulaĢmakta bir takım güçlükler yaĢanmıĢtır. Küçüköncü (2003), ―örgün genel
müzik eğitimini düzenlemek için 1924 – 1936 – 1948 – 1968 yıllarında hazırlanan programların, programcılık
anlayıĢı bakımından ulaĢılması zor hedef ve davranıĢlara sahip olduğu…‖‘nu belirtmiĢ; programların istenilen
doğrultuda uygulanabildiğini söylemenin zor olduğuna vurgu yapmıĢtır. Zira uyulması gereken ilkeler her
öğretmen tarafından aynı biçimde algılanabilir durumda değildir; okullardaki öğretme/öğrenme ortamları,
araç – gereç (çalgı) bakımından yeterli donanıma sahip değillerdir. Ayrıca günümüzde müzik derslerinin,
ilköğretimlerde ve ortaöğretimlerde haftada sadece 1‘er ders saati ile sınırlı tutulması (hatta ortaöğretimlerde
müzik dersinin seçmeli olması) oldukça düĢündürücüdür. Ülkenin temel aldığı felsefeyi öğrencilerde
oluĢturmada ve istenilen hedeflere ulaĢmada bu sürenin ne derece yeterli olabileceği sorusu akıllara
gelmektedir.
Amaç
Bu araĢtırmada, ilköğretim öğrencilerinin okul Ģarkılarına yönelik görüĢlerinin ortaya çıkarılması
amaçlanmaktadır.
1.1. Problem Durumu
GeliĢen teknolojinin insan yaĢamına daha fazla girmesi toplumların yaĢayıĢ biçimlerini etkilemektedir.
Uygulandığı alanlara yeni boyutlar getiren teknoloji, insanların beklentilerini ve beğenilerini Ģüphesiz ki
değiĢtirmektedir. Vaktiyle saklambaç, körebe vb oyunlar oynayan çocuk profili günümüzde bilgisayar
oyunları oynayan, internet kullanan ve pek çok büyüğün kullanmakta zorluk çektiği teknolojik aletleri
rahatlıkla kullanabilen çocuk profiline dönüĢmüĢtür. Kitle iletiĢim araçları ile toplumları her gün daha fazla
etkisi altına alan popüler kültür özellikle çocukları daha fazla etkilemektedir. Dolayısıyla eğitim öğretim
süreçlerinde kullanılan materyaller, içinde bulunduğumuz çağ ile uyumlu olmak durumundadır.
Müzik dersinde, öğrencilerin çeĢitli medyalardan yararlanılarak farklı müzik türlerini dinlemeye/izlemeye
istekli oldukları ancak okul Ģarkılarını öğrenmeye aynı derecede istekli olmadıkları gözlenmiĢtir. Böylelikle
belli değiĢkenler bazında ilköğretim öğrencilerinin okul Ģarkılarına yönelik görüĢlerinin incelenmesi gereği
doğmuĢtur. Bu doğrultuda Ģu soruya yanıt aramak konuya açıklık getirebilecektir;
Ġlköğretim okullarında okuyan öğrencilerin okul Ģarkılarına yönelik görüĢleri ne yöndedir?
Konuyu alt basamaklarına ayırarak daha da açmak amacıyla ayrıntılı olarak Ģu sorulara yanıt aranmıĢtır:
1. Okul Ģarkılarının konularına yönelik öğrenci görüĢleri nelerdir?
2. Okul Ģarkılarında kullanılan sözlere yönelik öğrenci görüĢleri nelerdir?
3. Öğretmenlerin, çeĢitli materyallerden yararlanma durumlarına yönelik öğrenci görüĢleri nelerdir?
1

Bu çalıĢma Ahmet Süleyman Bilgin‘in Sadık Yöndem danıĢmanlığında yaptığı yüksek lisans tezinden
derlenmiĢtir.
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3.1. Öğretmenlerin, okul Ģarkılarının öğretimi ve Ģarkıların yeniden seslendirilmesi süreçlerinde çalgı
kullanmalarına yönelik öğrenci görüĢleri nelerdir?
3.2. Öğretmenlerin, okul Ģarkılarının öğretimi ve Ģarkıların yeniden seslendirilmesi süreçlerinde çeĢitli
medyalardan (kaset, CD çalar, video, bilgisayar v.b.) faydalanmalarına yönelik öğrenci görüĢleri nelerdir?
4. Öğrenciler, iĢitsel unsurlar içeren medya kanallarından ne sıklıkla faydalanmaktadırlar?
4.1. Öğrencilerin radyo dinleme sıklıkları nedir?
4.2. Öğrencilerin internet kullanma sıklıkları nedir?
4.3. Öğrencilerin televizyon izleme sıklıkları nedir?
YÖNTEM
Yapılan araĢtırmada ilköğretim öğrencilerinin okul Ģarkılarına yönelik görüĢlerini çeĢitli değiĢkenler bazında
ortaya koymak amaçlanılmıĢtır. Bu yönüyle araĢtırma, mevcut durumu ortaya koyması bakımından betimsel
bir nitelik teĢkil etmiĢ ve araĢtırmada genel tarama modeli kullanılmıĢtır.
2.1.Evren ve örneklem
AraĢtırmanın evreni, Ġstanbul ili GaziosmanpaĢa ilçesinde bulunan toplam 32 ilköğretim okulu ve bu
okullarda okumakta olan tüm beĢinci ve sekizinci sınıf öğrencileri olarak belirlenmiĢtir. GaziosmanpaĢa
ilçesinin coğrafi olarak dört farklı yerinden ve üç farklı eğitim bölgesinden seçilen dört okulda okuyan
ilköğretim beĢinci ve ilköğretim sekizinci sınıf öğrencileri araĢtırmanın örneklem grubu olarak belirlenmiĢtir.
Üç farklı eğitim bölgesinden seçilen bu dört ilköğretim okulu sırasıyla 1. Eğitim bölgesinden Yıldıztabya
Ġlköğretim Okulu, 2. Eğitim bölgesinden Fevzi Çakmak Ġlköğretim Okulu, Dedekorkut Ġlköğretim Okulu ve
3. Eğitim bölgesinden Barbaros Hayrettin PaĢa Ġlköğretim Okulu‘dur.
Tablo 1. Örneklem Grubunun Sınıf ve Cinsiyete Göre Frekans (f) ve Yüzde (%) Dağılımı
CĠNSĠYET
KIZ
SINIF

5.SINIF (f)
%
8.SINIF (f)
%
TOPLAM (f)
%

ERKEK

TOPLAM

116

123

239

%22,5

%23,8

%46,3

152

125

277

%29,5

%24,2

%53,7

268

248

516

%51,9

%48,1

%100

2.2.Verilerin Toplanması
AraĢtırma için verilerin toplanmasında, öğrencilerin okul Ģarkılarına olan bakıĢ açılarını çeĢitli değiĢkenler
bazında inceleme amacıyla geliĢtirilmiĢ öğrenci anketi kullanılmıĢtır. Ġki bölümden oluĢan veri toplama
aracının ilk bölümünde örneklem grubunun kiĢisel özellikleri ile ilgili sorular, ikinci bölümünde ise örneklem
grubunun, okul Ģarkılarına olan bakıĢ açılarını çeĢitli değiĢkenler bazında ortaya çıkarmaya yönelik sorular
bulunmaktadır.
Veri toplama aracı geliĢtirilirken ilk olarak ilköğretim öğrencileri müzik dersi süreçlerinde gözlemlenmiĢ;
müzik eğitimcileri ve öğrencilerin konu ile ilgili görüĢleri toplanarak önerme maddeleri hazırlanmıĢtır.
Sonrasında önerme maddeleri eğitim fakültesi öğretim üyeleri tarafından incelenmiĢ; bu doğrultuda taslak
veri toplama aracı hazırlanmıĢtır. Hazırlanan taslak veri toplama aracı, uzmanlık alanı eğitimde ölçme,
değerlendirme ve istatistik olan çeĢitli öğretim üyelerinin incelemesine sunulmuĢtur. Bu inceleme sonucunda
taslak veri toplama aracındaki madde sayısı, baĢta belirlenen yirmi beĢ önerme maddesinden ölçme aracının
güvenirliğini yükseltmek amacıyla bazı maddelerin çıkarılmasıyla on dört olarak belirlenmiĢtir. Son olarak
uzman öğretim üyelerinin görüĢleri doğrultusunda taslak veri toplama aracında bazı değiĢiklikler yapılmıĢ ve
veri toplama aracına son hali verilmiĢtir.
2.3.Verilerin Çözümlenmesi
Verilerin çözümlenmesinde SPSS for Windows 10.0 paket programı kullanılmıĢtır. Öğrencilerin verdikleri
yanıtlardan betimsel istatistik türü olan çapraz tablolar (crosstabs) oluĢturularak, verilen yanıtlardaki
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yığılmalar ve maddeler arasındaki iliĢkiler incelenmiĢ, elde edilen istatistiksel veriler sonucunda belli
sonuçlara ulaĢılarak yorumlar yapılmıĢtır.
BULGULAR
Okul Ģarkılarının konularına yönelik öğrenci görüĢleri nelerdir?
Örneklem grubunu oluĢturan öğrencilerin, herhangi bir müzik türü kastedilmeksizin dinledikleri Ģarkıların
konularına önem verme/vermeme durumları sorgulanmıĢ ve örneklem grubunun büyük çoğunluğunun
(%43,9‘unun) dinledikleri Ģarkılarda konuya önem verdikleri görülmüĢtür.
Tablo 2. Okul Ģarkılarının konularının günümüze uygunluğuna yönelik öğrenci görüĢleri
Okul Ģarkılarında

iĢlenilen konuları günümüze uygun buluyorum.
Hiç

Katılmıyorum

Kısmen

katılmıyorum
SINIF

5.SINIF (f)
%
8.SINIF (f)
%
TOPLAM (f)
%

Katılıyor
um

Tamamen
katılıyorum

TOPLAM

32

19

62

71

51

235

%13.6

%8.1

%26.4

%30.2

%21.7

%100

34

55

114

50

19

272

%12.5

%20.2

%41.9

%18.4

%7

%100

66

74

176

121

70

507

%13

%14.6

%34.7

%23.9

%13.8

%100

Tablo 2‘ye bakıldığında ―okul şarkılarını günümüze uygun buluyorum‖ görüĢüne beĢinci sınıf öğrencilerinin
%30,2‘si, ―katılıyorum‖ seçeneğini iĢaretlemiĢken; sekizinci sınıf öğrencilerinin %41,9‘u ―kısmen‖
seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. Bu doğrultuda beĢinci sınıf öğrencilerinin okul Ģarkılarında iĢlenilen Ģarkıları
günümüze uygun buldukları ancak sekizinci sınıf öğrencilerinin bu konuda kararsız oldukları görülmüĢtür.
Her iki sınıf birlikte değerlendirildiğinde toplamda %34,7‘lik grubun, konu olarak okul Ģarkılarının
günümüze uygun olup olmadığı konusunda kararsız oldukları görülmüĢtür.
Tablo 3. Okul Ģarkılarında iĢlenilen konuların öğrencilerin yaĢlarına uygunluğuna yönelik öğrenci
görüĢleri
Okul Ģarkılarında

iĢlenilen konuları yaĢıma uygun buluyorum
Hiç

Katılmıyorum

Kısmen

katılmıyorum
SINIF

5.SINIF (f)
%
8.SINIF (f)
%
TOPLAM (f)
%

Katılıyor
um

Tamamen
katılıyorum

49

24

65

52

49

%20.5

%10

%27.2

%21.8

%20.5

79

61

66

49

21

%28.6

%22.1

%23.9

%17.8

%7.6

128

85

131

101

70

%24.9

%16.5

%25.4

%19.6

%13.6

TOPLAM

239
%100
276
%100
515
%100

Tablo 3‘teki verilere bakıldığında ―Okul şarkılarında işlenen konuları yaşıma uygun buluyorum‖ görüĢüne
beĢinci sınıf öğrencilerinin %27,5‘i ―kısmen‖ seçeneğini sekizinci sınıf öğrencileri ise %28,6‘sı ―hiç
katılmıyorum‖ seçeneğini, iĢaretlemiĢlerdir. Bu verilerden hareketle sekizinci sınıf öğrencilerinin okul
Ģarkılarında iĢlenilen konuları kendi yaĢlarına uygun bulmadıkları, beĢinci sınıf öğrencilerinin ise bu konuda
kararsız oldukları görülmüĢtür. Bu sonucun sekizinci sınıf öğrencilerinin yaĢça beĢinci sınıf öğrencilerinden
daha büyük olmalarından kaynaklandığı düĢünülmektedir.
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Tablo 4. Okul Ģarkılarında iĢlenilen konularının, öğrencilerin kendi yaĢlarından küçüklere hitap etme
durumuna yönelik öğrenci görüĢleri
Ģarkılarının konuları, yaĢça benden daha küçüklere hitap ediyor

Bence okul

Hiç

Katılmıyorum

Kısmen

Katılıyorum

katılmıyorum
5.SINIF (f)

SINIF

%
8.SINIF (f)
%
TOPLAM (f)
%

Tamamen
katılıyorum

TOPLAM

51

40

41

36

70

238

%21.4

%16.8

%17.2

%15.1

%29.4

%100

19

32

59

61

104

275

%6.9

%11.6

%21.5

%22.2

%37.8

%100

70

72

100

97

174

513

%13.6

%14

%19.5

%18.9

%33.9

%100

Tablo 4‘ e göre Öğrencilerin ―Bence şarkılarının konuları, yaşça benden daha küçüklere hitap ediyor‖
görüĢüne, beĢinci sınıf öğrencilerinin de %29,4‘ü, sekizinci sınıf öğrencilerinin ise %37,8‘i ―tamamen
katılıyorum‖ seçeneğini iĢaretlemiĢ oldukları görülmüĢtür. Ġki sınıf düzeyinin ―tamamen katılıyorum‖
seçeneğindeki ortalama değeri %33,9‘dur. Böylelikle, öğrencilerin, okul Ģarkılarında iĢlenilen konuların
yaĢça kendilerinden daha küçüklere hitap ettiğini düĢündükleri görülmüĢtür.
Okul Ģarkılarında kullanılan sözlere yönelik öğrenci görüĢleri nelerdir?
Örneklem grubunu oluĢturan öğrencilerin, herhangi bir müzik türü kastedilmeksizin dinledikleri Ģarkıların
sözlerine önem verme durumları sorgulanmıĢ ve öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%47,2) dinledikleri
Ģarkılarda sözlere önem verdikleri görülmüĢtür.
Tablo 5. Okul Ģarkılarının sözlerine yönelik öğrenci görüĢleri
Ģarkılarının sözleri yeterince güzel

Bence okul

Hiç

Katılmıyorum

Kısmen

Katılıyorum

katılmıyorum
5.SINIF (f)

SINIF

%
8. SINIF (f)
%
TOPLAM (f)
%

Tamamen
katılıyorum

TOPLAM

42

30

70

51

41

234

%17.9

%12.8

%29.9

%21.8

%17.5

%100

51

54

109

41

18

273

%18.7

%19.8

%39.9

%15

%6.6

%100

93

84

179

92

59

507

%18.3

%16.6

%35.3

%18.1

%11.6

%100

Tablo 5‘teki veriler incelendiğinde beĢinci sınıf öğrencilerinin %29,9‘unun ―kısmen‖ seçeneğinde yığıldığı
görülmüĢtür. Sekizinci sınıfların verdikleri yanıtlara bakıldığında da benzer biçimde %39,9 oranında
―kısmen‖ seçeneğinde yığılma olduğu görülmüĢtür. Örneklem grubunun bu soruya verdiği yanıtlardan
hareketle her iki sınıf düzeyindeki öğrencilerin okul Ģarkılarının sözlerini kısmi anlamda güzel buldukları
görülmüĢtür.
Tablo 6. Okul Ģarkılarındaki sözlerin, öğrencilerin okul dıĢında dinledikleri Ģarkılara benzemesine
yönelik öğrenci görüĢleri
Ģarkıları söz bakımından okul dıĢında dinlediğim Ģarkılara benzerse daha güzel olur

Bence okul

Hiç

Katılmıyorum

Kısmen

katılmıyorum
SINIF

5.SINIF (f)
%
8.SINIF (f)
%
TOPLAM (f)
%

Katılıyor
um

Tamamen
katılıyorum

TOPLAM

37

35

51

41

72

236

%15.7

%14.8

%21.6

%17.4

%30.5

%100

20

36

62

73

85

276

%7.2

%13

%22.5

%26.4

%30.8

%100

57

71

113

114

157

512

%11.1

%13.9

%22.1

%22.3

%30.7

%100
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Tablo 6‘da Okul Ģarkılarındaki sözlerin, öğrencilerin okul dıĢında dinledikleri Ģarkılara benzemesinin güzel
olup olmayacağı ile ilgili soruya her iki sınıf düzeyinin de yüksek oranda olumlu yaklaĢtığı görülmüĢtür.
BeĢinci sınıf öğrencilerinin %30,5‘i, sekizinci sınıf öğrencilerinin de %30,8‘i ―tamamen katılıyorum‖
seçeneğinde yığılma göstermiĢlerdir. Bu sonucun, öğrencilerin, gündelik hayatlarında yoğunluklu olarak
dinledikleri Ģarkıların sözlerini kendilerine daha yakın hissettiklerinden kaynaklanabileceği düĢünülmektedir.
Öğretmenlerin, çeĢitli materyallerden yararlanma durumlarına yönelik öğrenci görüĢleri nelerdir?
a. Öğretmenlerin, okul şarkılarının öğretimi okul şarkılarının öğretimi ve şarkıların yeniden seslendirilmesi
süreçlerinde çalgı kullanmalarına yönelik öğrenci görüşleri nelerdir
b. Öğretmenlerin, okul şarkılarının öğretimi ve şarkıların yeniden seslendirilmesi süreçlerinde çeşitli
medyalardan (kaset, CD çalar, video, bilgisayar v.b.) faydalanmalarına yönelik öğrenci görüşleri nelerdir?
Öğretmenlerin öğrencilere okul Ģarkılarını öğretme ve Ģarkıların yeniden seslendirilmeleri süreçlerinde bir
çalgıdan ya da bir medyadan faydalanma durumlarına yönelik öğrenci görüĢleri toplanmıĢtır.
Tablo 7. Okul Ģarkılarının bir çalgı eĢliği ile öğretilmesinin/söyletilmesinin öğrencileri olumlu etkileyip
etkilemeyeceğine yönelik öğrenci görüĢleri
Bence, okulda

Ģarkı öğrenirken ya da Ģarkıyı söylerken öğretmenimizin bir çalgı (gitar,org, vb) çalması
o Ģarkıyı sevmemizi sağlayabilir
TOPLAM
Hiç

Katılmıyorum

Kısmen

Katılıyorum

katılmıyorum
SINIF

5.SINIF (f)
%
8.SINIF (f)
%
TOPLAM (f)
%

Tamamen
katılıyorum

16

18

43

56

103

236

%6.8

%7.6

%18.2

%23.7

%43.6

%100

9

19

33

62

150

273

%3.3

%7

%12.1

%22.7

%54.9

%100

25

37

76

118

253

509

%4.9

%7.3

%14.9

%23.2

%49.7

%100

Tablo 7‘deki verilere bakıldığında örneklem grubunu oluĢturan iki farklı sınıf düzeyinin benzer yanıtlar
verdikleri görülmüĢtür. BeĢinci sınıf öğrencilerinin %43,6‘sı ve sekizinci sınıf öğrencilerinin %54,9‘u
―tamamen katılıyorum‖ seçeneğini iĢaretlemiĢtir. Bu veri öğrencilerin bir Ģarkıyı öğrenme süreçlerinde ya da
bir Ģarkıyı seslendirme süreçlerinde bir çalgının eĢliğini duymaktan memnun olacaklarını göstermiĢtir.
Tablo 8. Öğretmenlerin okul Ģarkılarına çalgı ile eĢlik etme durumlarına yönelik öğrenci görüĢleri
Ģarkılarını söylerken öğretmenimiz bir çalgı (gitar, org, vb) çalıyor

Biz okul

Hiç

Katılmıyorum

Kısmen

katılmıyorum
SINIF

5.SINIF (f)
%
8 SINIF (f)
%
TOPLAM (f)
%

Katılıyor
um

Tamamen
katılıyorum

TOPLAM

62

32

53

34

52

233

%26.6

%13.7

%22.7

%14.6

%22.3

%100

37

31

87

47

67

269

%13.8

%11.5

%32.3

%17.5

%24.9

%100

99

63

140

81

119

502

%19.7

%12.5

%27.9

%16.1

%23.7

%100

Tablo 8‘de öğrencilerin yanıtlarındaki yığılma noktalarına bakıldığında beĢinci sınıf öğrencilerinin
%26,6‘sının ―hiç katılmıyorum‖, sekizinci sınıf öğrencilerinin %32,3‘ünün ―kısmen‖ seçeneklerinde
yığıldıkları görülmüĢtür. Öğrencilerin verdikleri yanıtlardan hareketle öğretmenlerin, ilköğretim birinci
kademe müzik derslerinde herhangi bir çalgı ile eĢlik yapmadıkları; ilköğretim ikinci kademede ise
çoğunlukla olmasa bile zaman zaman çalgı ile eĢlik yaptıkları yorumunda bulunulabilinir.
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Tablo 9. Okul Ģarkılarının görsel – iĢitsel cihazlar desteği ile sunulmasının öğrencileri olumlu etkileyip
etkilemeyeceğine yönelik öğrenci görüĢleri
öğreneceğimiz Ģarkıların varsa video görüntülerini izlemek ya da ses kayıtlarını
dinlemek o Ģarkıyı sevmemizi sağlayabilir

Bence, okulda

Hiç

Katılmıyorum

Kısmen

Katılıyorum

katılmıyorum
5.SINIF (f)

SINIF

%
8. SINIF (f)
%
TOPLAM (f)
%

Tamamen
katılıyorum

TOPLAM

32

25

52

57

69

235

%13.6

%10.6

%22.1

%24.3

%29.4

%100

21

28

65

73

85

272

%7.7

%10.3

%23.9

%26.8

%31.3

%100

53

53

117

130

154

507

%10.5

%10.5

%23.1

%25.6

%30.4

%100

Tablo 9‘da görüldüğü üzere beĢinci sınıf öğrencilerinin %29,4‘ü ve sekizinci sınıf öğrencilerinin %31,3‘ü
―tamamen katılıyorum‖ seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. Bu veri ile örneklem grubunu oluĢturan iki farklı sınıf
düzeyinin de öğretmenlerinin Ģarkı öğretimi ve seslendirilmesi sürecinde bir medyadan faydalanmalarının,
öğrencilerin, öğrenilen/seslendirilen Ģarkıyı sevmelerini sağlayabileceğini düĢündüklerini göstermiĢtir.
Tablo 10. Öğretmenlerin okul Ģarkılarını görsel – iĢitsel cihazlar ile sunma durumlarına yönelik
öğrenci görüĢler
Öğretmenimiz,

öğrendiğimiz Ģarkıların varsa video görüntülerini izletiyor ya da ses kayıtlarını
dinletiyor
Hiç

Katılmıyorum

Kısmen

Katılıyorum

katılmıyorum
SINIF

5.SINIF(f)
%
8.SINIF(f)
%
TOPLAM (f)
%

Tamamen
katılıyorum

TOPLAM

66

22

57

41

50

236

%28

%9.3

%24.2

%17.4

%21.2

%100

73

47

51

44

58

273

%26.7

%17.2

%18.7

%16.1

%21.2

%100

139

69

108

85

108

509

%27.3

%13.6

%21.2

%16.7

%21.2

%100

Tablo 10‘daki yanıtlar incelendiğinde örneklem grubunun belli seçeneklerde yığılmadıkları görülmüĢtür.
BeĢinci sınıfların %28‘i ―hiç katılmıyorum‖, %24,2‘si ―kısmen‖ ve %21,2‘si ―tamamen katılıyorum‖
seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ise %26,7‘sinin ―hiç katılmıyorum‖, %21,2‘sinin
―tamamen katılıyorum‖ ve %18,7‘sinin de ―kısmen‖ seçeneğini yanıtladıkları görülmüĢtür. Bu veri Ģarkı
öğretme / seslendirme süreçlerinde görsel ve iĢitsel unsurlar içeren cihazlardan bazı öğretmenlerin
faydalandıkları, bazı öğretmenlerin ise faydalanmadıkları Ģeklinde yorumlanılabilinir.
Öğrenciler, iĢitsel unsurlar içeren medya kanallarından ne sıklıkla faydalanmaktadırlar?
a. Öğrencilerin radyo dinleme sıklıkları nedir?
b. Öğrencilerin internet kullanma sıklıkları nedir?
c. Öğrencilerin televizyon izleme sıklıkları nedir?
Örneklem grubunun okul Ģarkılarına olan bakıĢ açılarında radyo, TV ve internet kullanımının etki sahibi olup
olmadığını yordayabilmek amacıyla öğrencilerin bu medyalardan yararlanma sıklıkları incelenmiĢtir.
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Tablo 11. Örneklem grubuna ait radyo dinleme sıklıkları
Radyo dinleme sıklığı

Her gün
SINIF

5.SINIF (f)
%
8.SINIF (f)
%
TOPLAM (f)
%

Birkaç günde
bir

TOPLAM
Nadiren

Hiç

30

65

65

69

229

%13.1

%28.4

%28.4

%30.1

%100

49

67

103

47

266

%18.4

%25.2

%38.7

%17.7

%100

79

132

168

116

495

%16

%26.7

%33.9

%23.4

%100

Tablo 11‘de Örneklem grubunun radyo dinleme sıklıklarına bakıldığında beĢinci sınıf öğrencilerinin
%30,1‘inin ―hiç‖, sekizinci sınıfların ise %38,7‘sinin ―nadiren‖ seçeneklerinde yığıldıkları görülmüĢtür. Ġki
sınıf düzeyinin ortalamasına bakıldığında %33,9 oranında ―nadiren‖ seçeneğinde yığılma olduğu
görülmüĢtür. Bu veri, her iki sınıf düzeyinin radyo kullanma oranlarının oldukça düĢük olduğunu
göstermiĢtir.
Tablo 12. Örneklem grubuna ait internet kullanma sıklıkları
Ġnternet kullanma sıklığı

Her gün
SINIF

5.SINIF (f)
%
8. SINIF (f)
%
TOPLAM (f)
%

Birkaç günde
bir

TOPLAM
Nadiren

Hiç

67

98

42

25

232

%28.9

%42.2

%18.1

%10.8

%100

120

87

43

21

271

%44.3

%32.1

%15.9

%7.7

%100

187

185

85

46

503

%37.2

%36.8

%16.9

%9.1

%100

Tablo 12‘de Örneklem grubunun internet kullanma sıklıkları incelendiğinde, beĢinci sınıf öğrencilerinin
%42,2‘sinin ―birkaç günde bir‖,sekizinci sınıf öğrencilerinin ise %44,3‘ünün ―her gün‖ seçeneklerinde
yığıldıkları görülmüĢtür. Her iki sınıfın da genel yığılması %37,2 oranında ―her gün‖ seçeneğinde olmuĢtur.
Bu veri her iki sınıf düzeyindeki öğrencilerin ortalama her gün internet kullandıklarını göstermiĢtir.
Tablo 13. Örneklem grubuna ait televizyon izleme sıklıkları
Televizyon izleme sıklığı

Her gün
SINIF

5.SINIF (f)
%
8.SINIF(f)
%
TOPLAM (f)
%

Birkaç günde
bir

TOPLAM
Nadiren

Hiç

179

45

3

3

230

%77.8

%19.6

%1.3

%1.3

%100

199

46

23

2

270

%73.7

%17

%8.5

%0.7

%100

378

91

26

5

500

%75.6

%18.2

%5.2

%1

%100

Tablo 13‘e bakıldığında beĢinci sınıf öğrencilerinin %77,8‘inin, sekizinci sınıf öğrencilerinin %73,7sinin ve
her iki sınıf düzeyinin ortalamasına bakılacak olduğunda örneklem grubunun toplam %75,6‘sının her gün
televizyon izlediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Görsel ve iĢitsel unsurlar içeren medya türlerinin kullanım sıklıkları
ile ilgili veriler, örneklem grubunun nadiren radyo dinlediğini ancak buna karĢın her gün internet kullandığını
ve her gün televizyon izlediğini ortaya çıkarmıĢtır.
Radyo ve TV, doğaları gereği iĢitsel unsurlar içermektedirler. Yapılan yayının ana içeriğinin müzik olmadığı
durumlarda bile programlarda ve reklamlarda müziğin yoğunlukla kullanıldığı görülmektedir. Ġnternetin
müzikle iliĢkisi ise radyo ve TV‘ye göre biraz daha farklıdır. Ziyaret edilen her internet sayfasında
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kendiliğinden çalan bir müzik olmayabilmekte ancak bazı internet sayfalarında, uygulamalarında ve
oyunlarında müzik bulunabilmektedir. Bunun yanı sıra istenilen müzik türü ile ilgili epeyce bilgi
sağlayabilmek, dahası istenilen müziği istenilen anda elde edebilmek internetin, kullanıcılara sağladığı
kolaylıklardandır. Öğrencilerin radyodan, internetten ve özellikle de televizyondan sıklıkla yararlandıkları
göz önüne alındığında, bu medyaların öğrencilerin müzikal beğenilerinin oluĢmasında yönlendirici bir etkiye
sahip olabilecekleri düĢünülebilinir. Bu bağlamda öğrencilerin, her gün kullandıkları medya türlerinden
müzikal anlamda beslendikleri; dolayısıyla müzikal beğenilerini – doğru ya da yanlıĢ yargısına varmaksızın –
bu kanallardan aldıkları örnekler doğrultusunda oluĢturdukları düĢünülebilinir.
SONUÇLAR VE TARTIġMA
Ġlköğretim beĢinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin okul Ģarkılarına yönelik görüĢleri çeĢitli değiĢkenler
bazında incelenmiĢtir. Bu incelemeler sonucunda her iki sınıf düzeyinin küçük farklılıklar gösterse de genel
itibari ile benzer özellikler taĢıdıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır.
1-BeĢinci sınıf düzeyindeki öğrencilerin okul Ģarkılarında iĢlenilen konuların kendi yaĢlarına uygunluğuna
iliĢkin kararsız oldukları görülürken sekizinci sınıf öğrencilerinin okul Ģarkılarında iĢlenilen konuları kendi
yaĢlarına uygun bulmadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Sınıf ayrımı olmaksızın örneklem grubunun, okul
Ģarkılarında iĢlenilen konuların, yaĢça kendilerinden küçüklere hitap ettiklerini düĢündükleri sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
2-Öğrencilerin okul Ģarkılarının sözel yapılarını kısmi anlamda güzel buldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Sınıflar arasında herhangi bir faklılaĢma olmadan okul Ģarkılarının sözlerinin, öğrencilerin okul dıĢında
dinledikleri Ģarkılara benzerse öğrenciler tarafından daha güzel bulunacağı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Benzer
biçimde okul Ģarkılarının müziklerinin, öğrencilerin okul dıĢında dinledikleri Ģarkılara benzerse, öğrenciler
tarafından daha güzel bulunacağı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
3-Ortalama on bir yaĢlarında olan beĢinci sınıf düzeyi ile ortalama on dört yaĢlarında olan sekizinci sınıf
düzeyi, yapılan incelemelerde benzer özellikler göstermiĢlerdir. Okul Ģarkılarını, iĢledikleri konulara ve sözel
yapılarına göre değerlendiren ilk iki alt problemde sınıf düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüĢtür.
Bu verilerden hareketle örneklem grubunun okul Ģarkılarına olan bakıĢ açılarında sınıf düzeyi bazında
farklılık bulunmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
4-Ġki cinsiyet grubunun da okul Ģarkılarında iĢlenilen konuların günümüze uygunluğuna iliĢkin olarak
kararsız olduklarını bulgulanmıĢ; incelenen bu madde ile ilgili olarak cinsiyet bazında bir farklılaĢma
olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Okul Ģarkılarında iĢlenilen konuların öğrencilerin yaĢlarına uygunluğu ile ilgili maddede bir farklılaĢma
bulgulanmıĢtır. Buna göre, erkek grubunun okul Ģarkılarında iĢlenilen konuların kendi yaĢlarına uygunluğuna
dair kararsız oldukları görülürken, kızların okul Ģarkılarında iĢlenilen konuları kendi yaĢlarına uygun
bulmadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Okul Ģarkılarında iĢlenilen konuların öğrencilerin kendilerinden daha küçüklere hitap edip etmediği ile ilgili
olarak; cinsiyet bazında farklılık olmaksızın her iki grubun da, okul Ģarkılarında iĢlenilen konuların yaĢça
kendilerinden daha küçüklere hitap ettiklerini düĢündükleri ortaya çıkmıĢtır.
Okul Ģarkılarının sözel yapıları ile ilgili incelemelere bakıldığında cinsiyet bazında herhangi bir
farklılaĢmanın olmadığı görülmüĢtür. Ġlgili maddeler incelendiğinde her iki cinsiyet grubunun, okul
Ģarkılarının sözlerini kısmen güzel buldukları; okul Ģarkılarının sözlerinin öğrencilerin okul dıĢında
dinledikleri Ģarkılara benzerse daha güzel olabileceğini düĢündükleri ortaya çıkmıĢtır.
5-ġarkı öğrenilmesi ve seslendirilmesi süreçlerinde bir çalgıdan ya da medyadan faydalanmanın öğrencilerin
o Ģarkıyı sevmelerini sağlayabileceği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Veri toplama aracında yer alan, öğrencilerin
sıklıkla dinledikleri müzik türlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bölümde elde edilen veriler, öğrencilerin
büyük çoğunluğunun rap ve hip – hop türünü dinlediklerini göstermiĢtir. Öğrencilerin sıklıkla dinledikleri
müziklerin sıralamasında ikinci sırada ise Türkçe sözlü pop müziği gelmiĢtir. Bu verilerden hareketle
öğrencilerin
okul
dıĢında
dinledikleri
müziklerdeki
altyapılara
alıĢtıkları;
okulda
öğrenecekleri/seslendirecekleri Ģarkıların da kısmi anlamda benzer özellikler göstermesinin, Ģarkıyı
öğrencilerin gözünde daha renkli hale getirebileceği düĢünülebilinir. Özetle öğrencilerin Ģarkı öğrenme ve
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söyleme süreçlerinde öğretmenlerinin bir çalgıdan ya da medyadan faydalanmalarının, öğrencilerin
öğrenilen/seslendirilen Ģarkıyı sevmelerini sağlayabileceği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
6-Örneklem grubunun radyo dinleme, internet kullanma ve televizyon izleme sıklıkları ile ilgili toplanan
veriler doğrultusunda örneklem grubunun nadiren radyo dinlediği, ortalama her gün internet kullandığı ve çok
büyük çoğunluğunun her gün televizyon izlediği, dolayısıyla örneklem grubunun medyalardan yoğun bir
biçimde yararlandığı görülmüĢtür.
Öğrencilerin medyalardan yoğunluklu olarak yararlandıkları
düĢünüldüğünde; öğrencilerin, okul Ģarkılarında iĢlenilen konulara ve kullanılan sözlere yönelik olumlu bir
yargılarının olmamasının, okul Ģarkılarını, yoğunlukla beslendikleri medya kanallarında karĢılaĢtıkları
müziklerle karĢılaĢtırmalarından kaynaklandığı söylenebilir.
TartıĢma
Yapılan araĢtırmada ilköğretim öğrencilerinin okul Ģarkılarına yönelik görüĢlerinin olumsuz olduğu sonucuna
ulaĢılmıĢtır. AraĢtırma bu yönüyle Siebenaler‘ın (2008) ve Isbell‘in (2007) çalıĢmalarıyla paralellik
göstermektedir. Dolayısıyla okul müziğine yönelik ilginin tüm dünyada düĢüĢte olması ilginç bir noktadır.
Öğrencilerin sıklıkla dinledikleri müzik türleri göz önüne alındığında öğrencilerin, popüler kültürden
beslendikleri, dolayısıyla okul müziğine uzaklaĢtıkları sonucuna ulaĢılabilinir. Öğrencilerin sıklıkla
dinledikleri müzik türleri, küçük farklılıklar göstermektedir. Ancak bu bulgu öğrencilerin, popüler kültürden
ne derece beslendiklerini ortaya koymaktadır ve bu bakımından diğer araĢtırmalarla benzerlik göstermektedir.
Yurt dıĢında yapılan çalıĢmalarda geliĢen teknolojiyle birlikte öğrencilerin müzikal beğenilerinin değiĢtiği
saptanmıĢ ve bu durum üzerine müzik eğitimi açısından çözüm yolları araĢtırılmıĢtır. Ruebsaat tarafından
yayınlanan (1999) araĢtırma Kanada‘da müzik müfredatının 1919 ve 1995 yılları arasında geçirdiği
değiĢimlere dikkat çekmiĢtir. Bu değiĢimlere bakıldığında müfredata popüler müziğin girdiği görülmektedir.
Böylelikle Kanada‘da müzik müfredatında yapılan bu değiĢikliklerle ilgili olarak öğrencilerin beğenilerinin
dikkate alındığı, dolayısıyla okul müziği ile öğrencilerin müzik beğenileri arasında bir uçurum oluĢmasının
engellenmeye çalıĢıldığı düĢünülebilinir. Benzer biçimde Isbell‘in araĢtırmasına dahil ettiği bazı çalıĢmalar
okullarda (müzik derslerinde) popüler müziğin kullanılması fikri üzerine yoğunlaĢmıĢlardır. Bu yolla
öğrencilerin okul müziğinden uzaklaĢmalarının önlenmesi ve müzik dersinin daha etkili kullanması
amaçlanmıĢtır.
Popüler kültürün sunduğu müzik türleri ile beslenen öğrencilerin belli bir müzikal alt yapıya alıĢtıkları
söylenilebilinir. Burada, öğrencilerin bir müziği dinlerken Ģarkıcıya eĢlik eden tüm unsurlara (çalgısal ve
elektronik) farkında olmadan alıĢtıkları kastedilmektedir. Helga Rut Gudmundsdottir tarafından 1996 yılında
Montreal‘de yapılan bir çalıĢma ilköğretim düzeyindeki çocukların aynı anda çalınan iki melodiyi büyük bir
doğruluk oranında tanıyabildiklerini ve bu yeteneğin yaĢ ilerledikçe daha da yükseldiğini göstermiĢtir.
Dolayısıyla öğrencilerin, dinledikleri müziklerde Ģarkıcıların melodilerini ve bu melodilere eĢlik eden diğer
çalgıların melodilerini ayırt edebilmeye yönelik geliĢtirilebilir yeteneklere sahip oldukları düĢünülebilinir.
ġarkıların seslendirilmeleri süreçlerinde öğrencilerin söyledikleri melodiler dıĢında melodiler çalmak
(öğrencilere eĢlik etmek) ve öğrencilerin, Ģarkılarını söylerlerken eĢlik melodilerini dinlemeye çalıĢmalarını
istemek, öğrencilerin müzikal iĢitme yeteneklerini geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar arasında sayılabilinir.
Müzik öğretmenlerinin Ģarkı öğretimi/seslendirilmesi süreçlerinde bir çalgı ya da medya eĢliğini
kullanmalarının bu süreçleri zevkli hale getireceği; aynı zamanda eĢliklerin öğrencilerinin müziksel duyma
yeteneklerinin geliĢimine katkıda bulunabileceği düĢünülebilinir. Öğrencilerin gündelik hayatları içerisinde
dinledikleri müzik türleri, genellikle Ģarkıcıya eĢlik eden çok çeĢitli çalgılar bulundurmaktadır. Dolayısıyla
öğrencilerin beğenerek dinledikleri müziklerin yanında okul Ģarkılarının herhangi bir çalgı / medya
kullanılmadığında ve müzikal anlamda zenginleĢtirilmediğinde yeterince etkili olamayacağı unutulmamalıdır.
ÖNERĠLER
1. Öğretilecek Ģarkıların öğrencinin yaĢ aralığına uygun olması yaĢının altında ya da üzerinde Ģarkı
seçilmemesine dikkat edilmelidir.
2 ġarkı öğretimi ve seslendirilmesi süreçlerinde bir çalgıdan ya da önceden hazırlanmıĢ bir medyadan
yararlanılmalıdır.
3 Repertuar seçiminde tüm sınıf düzeylerine ait müzik kitapları incelenmeli; konusal, sözel ve ses geniĢliği
(aralığı) bakımından sınıf düzeylerine uygun olmayan Ģarkılar öğretimde kullanılmamalıdır.
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4 Beste yapılmak istenilen yaĢ grubunun ilgi alanlarına ve genel itibariyle dili kullanıĢ biçimlerine yönelik
araĢtırma yapılmalı, yapılacak bestenin sözleri bu çalıĢmalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda
oluĢturulmalıdır.
5 Öğrencilerin yaĢ dönemleri ile beğenileri arasında iliĢki kuran; hangi yaĢ döneminin hangi tür Ģarkıları
daha çok beğendiğini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir araĢtırma yapılabilinir.
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II. MEġRUTĠYETTEN ÇOK PARTĠLĠ DÖNEME KADAR ĠLKOKUL MÜZĠK DERSĠ MÜFREDAT
PROGRAMLARININ AMAÇ VE ĠÇERĠK AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
Sema SEVĠNÇ
Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE
1.GĠRĠġ
Ülkemizde ve dünyada bilim ve teknolojideki hızlı değiĢim–geliĢim bütün alanlarda olduğu gibi eğitim
alanında da sürmektedir. Toplumların her alanda kalkınmasında ve geliĢmesinde eğitimin rolü büyüktür ve
ortadadır. Eğitimin üç ana öğesi olan öğrenci, öğretmen ve program eğitim programının temel taĢlarıdır.
Ülkemizde geçmiĢten günümüze programların bu konuda uzman kiĢilerce incelenip çağımıza uyarlama
çalıĢmaları hep sürmüĢ ve sürecektir. Bu anlayıĢla eğitim programı ve eğitim sistemi paralellik gösterdiği
ölçüde anlam kazanır. Bu bağlamda, program eğitimcinin iĢini kolaylaĢtıracak bir araç olması sebebi ile
Türkiye'de Cumhuriyetten günümüze uygulanan programlara özel önem verilmiĢtir. Bu önem sebebi ile
araĢtırmada, II. MeĢrutiyetten çok partili döneme kadar olan ilkokul müzik müfredat programları ele
alınmıĢtır.
AraĢtırmada, II. MeĢrutiyetten Çok partili döneme kadar olan ilköğretim müzik dersi programların amaçlar,
içerik, eğitim durumu ve değerlendirme bazında incelenmesi amaçlanmıĢtır. Ayrıca Programların amaç ve
içerik açısından birbiri ile olan iliĢkisi de ele alınmıĢtır ve özünde çağdaĢ program anlayıĢının öğeleri ele
alınarak programlarla ilgili bir değerlendirme de yapılmıĢtır.
1.1. Ġkinci MeĢrutiyet Dönemi ve Ġlköğretim
II. meĢrutiyet dönemi 1908‘den 1920‘ye kadar süren dönemdir. ―1908 yılında, ikinci meĢrutiyetin ilan
edilmesi ve 1876 Anayasasının yeniden yürürlüğe girmesi ile birlikte, çökmekte olan imparatorluğu, eğitimin
ve öğretmenlerin kurtaracağı Ģeklinde bir görüĢ ileri sürülmüĢ ve bunu eğitimdeki yenilikler izlemiĢtir‖
(Tazebay, 2000). II. MeĢrutiyet döneminde politik zorlamalar dolayısıyla devletin ilköğretim politikası
etkinleĢmeye baĢlamıĢtır. Ġlköğretim ülkede, malî yardımlar, öğretmen meselesi, okul yapımları, öğretim araç
ve gereçlerine katılmalar Ģeklinde devlet tarafından kontrol altına alınmaya çalıĢılmıĢtır. Genel bir ilköğretim
yasası çıkarma çalıĢmalarına giriĢilmiĢtir (Ergün, 1996).
―1913‘de Tedrisat-ı Ġptidaiye Kanun-i Muvakkati (Ġlköğretim geçici kanunu) çıkarılmıĢ ve bu kanun, ―geçici‖
baĢlığına rağmen Cumhuriyet yıllarında da birçok maddeleri yürürlükte kalmıĢtır‖ (Akyüz, 2010). Bu
kanunun ilköğretime olan katkıları Ģöyledir:
Ġlköğretimin zorunlu ve devlet okullarında meccani (parasız) olduğunu hükme bağlanarak, parasız
öğretim ilk kez bu kanunla kabul edilmiĢtir.
Kanun, okulların örgütsel yapısı bakımından önemli bir değiĢiklik getirerek, o zamana kadar iptidai ve
rüĢdi adları ile mevcut olan okullar birleĢtirilmiĢtir. BirleĢtirilen bu okullar Mekatib-i Ġpdidaiye-i Umumiye
adını alarak, ilköğretim altı yıl olmuĢtur ve her biri iki yıl süreli üç devreye ayrılmıĢtır: Devre-i Ula, Devre-i
Mutavasıta (vasatiye), Devre-i Aliye
1915 Ana Mektepleri Nizamnamesi yayımlanmıĢtır. Büyük kentlerde anaokulları açılmıĢtır.
Bu kanunla ilkokul programı Ģu derslerden oluĢmuĢtur: Kıraat, Hat, Lisan-ı Osmani, Hesap, Hendese,
Coğrafya, tarih, Dürus-i EĢya, Malumat-ı Tabiiye ve Tatbikatı, Hıfzısıhha, Malumat-ı Medeniyye ve
Ahlakiye ve Ġktisadiye, EliĢleri ve Resim, Terbiye-i Bedeniyeve Mektep oyunları, Talim-i Asker-i (erkek
Çocuklara), Ġdare-i Beytiye ve DikiĢ ( Kız çocuklara) (Akyüz, 2010).
Ayrıca bu dönemde bir pedagoji eseri niteliğinde olan, 1915 yılında Ġ. Hakkı Baltacıoğlu ve Süleyman
PaĢazade Sami Bey‘in içinde bulunduğu bir kurul tarafından, ―Tedrisat-ı Ġptidaiye Talimatnamesi‖ adında bir
yönerge hazırlanmıĢtır (BinbaĢıoğlu, 2009). Ġkinci meĢrutiyet döneminde baĢlayan batılılaĢma ve yenilikler
cumhuriyet dönemi ile birlikte akılcı, çağdaĢ değiĢim ve geliĢim hakini almıĢtır.
Cumhuriyet Dönemi ve Ġlköğretim (1923‘den 1936‘ya kadar)
1923 yılında Cumhuriyet ilan edilmiĢ ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuĢtur. 1923‘ten sonra pek çok
alanda oldukça hızlı ve anlamlı değiĢiklikler olmuĢtur.
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Cumhuriyetle birlikte, hem siyasal alanda hem de diğer kültürel alanlarda Osmanlıdan farklı bir Ģekilde ciddi
ve kararlı adımlar atılmıĢtır. 1921 Anayasasında laiklik ilkesi kabul edilerek hem eğitimde, hem de pek çok
alanda laik anlayıĢ dikkatle uygulanmıĢtır.
Cumhuriyet hükümeti kurulduğunda, Osmanlı Tanzimat ve MeĢrutiyet dönemlerinin eseri olan mektepmedrese ikiliği aynen devam ediyordu. Ġkinci MeĢrutiyetten itibaren medreselerde giriĢilen ıslah teĢebbüsleri,
bu ikiliği bozma yolunda bir Ģey yapamamıĢtı. Bundan sonra 1923 yılında öğretimin birleĢtirilmesi konusu
tartıĢılmaya baĢlandı (KarataĢ, 2002). 1924 tarihinde 430 sayılı ―Tevhid-i Tedrisat Kanunu ‖çıkarılarak;
 Tüm eğitim ve öğretim kurumları Eğitim bakanlığına bağlanarak eğitim iĢlerinin tek elden yürütülmesi
sağlanmıĢ,
 Medreseler kapatılmıĢ; buradaki öğrencilerin bulundukları yerlere göre ilk, orta, lise ve öğretmen
okullarına aktarılması sağlanmıĢ, hocaların ise isterlerse okullarda din dersi öğretmenliklerine
atanabilecekleri belirtilmiĢtir (Akyüz, 2010).
Atatürk 1925‘ten baĢlayarak, Türkiye Devletinin kültürel batılılaĢma yolundaki devrimlerine giriĢmiĢtir.
1925‘te ġapka Kanunu, 1926‘da Türk Medeni Kanunu çıkarılmıĢtır. Din adamları, ibadet dıĢında diğer
vatandaĢlar gibi giyinecektir ve 1925‘te tarikatlar kaldırılmıĢtır. 1926‘da milletlerarası takvim, saat, rakam ve
tatil günleri kabul edilmiĢtir. 1928 yılında Lâtin harfleri temel alınarak yeni bir alfabe kabul edilmiĢtir
(KarataĢ, 2002). Bu tarihle eğitim ve öğretim alanında büyük bir adım söz konusu olmuĢtur. Böylece eğitimin
her alanında yapılan yenilik ve geliĢmeler anlam bulmuĢtur.
Bakanlık tarafından, 1924‘de ilkokul eğitiminin karma olmasını; kızların erkek okullarına, erkeklerin de kız
okullarına kaydolabilecekleri kararı alınmıĢtır. 22 Mart 1926‘da ―Maarif TeĢkilâtı Kanunu‖ ile Cumhuriyetin
eğitim öğretim sistemi yeniden düzenlenmiĢtir (KarataĢ, 2002). Ġlkokul eğitiminin karma olması özünde kız
ve erkek öğrenciler için eĢitlik anlayıĢının en önemli göstergesi olmuĢtur.
Cumhuriyet döneminin ilk yılında ―İlk Mektep Müfredat Programı‖ değiĢmemiĢ 1915 tarihli programın
uygulamasına 1924 yılına kadar devam edilmiĢtir. 1924 yılında ―İkinci Heyet-i İlmiye‖ toplantısı yapılmıĢ, ilk
ve orta öğretim için ders kitapları yazdırılmıĢtır. ―Ġkinci Heyet-i Ġlmiye‖ tarafından Cumhuriyet döneminin ilk
müfredat programı hazırlanmıĢ ve bu müfredat programı ile devreler ortadan kaldırılmıĢ, beĢ sınıf bir bütün
olarak ele alınmıĢtır. Ayrıca ilköğrenim süresi altı yıldan beĢ yıla indirilmiĢtir (KarataĢ, 2002).
Eğitim sistemindeki bu köklü değiĢiklikler ilkokul müzik eğitimi alanında da kendisini
göstermiĢtir.―Türkiye‘de müzik eğitiminin modernleĢmesi ve çağdaĢlaĢması sürecinde müzik eğitimi alanında
adım adım oluĢup belirginleĢen parçacıl Osmanlı modernleĢmesi Atatürk‘ün önderliğinde bütüncül
cumhuriyet çağdaĢlaĢmasına dönüĢmüĢtür. Bu dönüĢümle birlikte çağdaĢ Türk müzik eğitimi öz ve biçim
olarak köklü, hızlı ve kapsamlı bir geliĢim sürecine girmiĢtir‖ (Uçan, 2007).
2. YÖNTEM
AraĢtırmada, betimsel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. ―Betimleme, olayları obje ve problemleri anlama ve
anlatmada ilk aĢamayı oluĢturur. Bilimsel etkinlikler olayların betimlenmesi ile baĢlar. Bu sayede onları iyi
anlayabilme, gruplayabilme olanağı sağlanır ve aralarındaki iliĢkiler saptanmıĢ olur‖ (Kaptan, 1995).
Ġlköğretim okullarında uygulanan müzik dersine ait 1913, 1924, 1926, 1936, programlarına ulaĢılarak
programlar önce program öğeleri açısından incelenmiĢ ve ardından birbiri ile ilgili olan iliĢkisi
betimlenmiĢtir.
2.1. Verilerin analizi ve yorumlanması:
Ġlköğretim müzik dersinin 1913, 1924, 1926, 1936, yıllarındaki müfredat programlarına, Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından hazırlanmıĢ ilgili program kitapları yolu ile ulaĢılmıĢtır. Bu kitaplar incelenerek ilgili
programlar, çağdaĢ program anlayıĢının öğeleri olan; amaç, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme
yönünden ele alınmıĢtır. Ayrıca bu konuda ki araĢtırmalar taranarak, ilgili olanları tespit edilmiĢ ve
araĢtırmada veri olarak iĢlenmiĢtir.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde çağdaĢ program anlayıĢına göre cumhuriyet dönemi programları olan 1924, 1926, 1936
―ilköğretim müzik dersi müfredat programları‖ amaç, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme yönünden ele
alınmıĢtır, 1924, 1926, 1936 programları ise amaçlar ve içerik yönünden karĢılaĢtırılmıĢtır. 1913 ikinci
meĢrutiyet programında ise müzik dersi sadece haftalık müzik ders saati yönünden ele alınmıĢtır.
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3.1. 1913 Mekatib-i Ġptidaiye Ders Müfredat Programının Ġncelenmesi
3.1.1.Ġkinci MeĢrutiyet Döneminde Müzik Dersi
1913 ilköğretim müfredat programında müzik dersine ait bölüme ulaĢılamamıĢ programda sadece ders
dağıtım çizelgesinde müzik dersine Musiki(Gına) adı altında yer verildiği görülmüĢtür. Bu durumun bir
sonraki yapılacak araĢtırmada tekrar ele alınması ve araĢtırılması gerekmektedir.
Çizelge 1. Ġkinci MeĢrutiyet Döneminde Haftalık Müzik Ders Saatleri
Devre-i
Mutavasıta
(vasatiye)

Devre-i Ula

Devre-i Aliye

2.sınıf

1.sınıf

2.sınıf

1.sınıf

2.sınıf

1913‘de Tedrisat-ı Ġptidaiye Kanun-i Muvakkati (Ġlköğretim geçici kanunu) ile
okutulacak derslerin
1913 ―Mekatib-i Ġpdidaiye Ders Müfredatı‖ adını taĢıyan 6,5,4,3 Dersane ve
Muallimli(öğretmenli) ilkokullar için hazırlanan ilköğretim programı
1914 Mekatib-i Ġptidaiye Ders Müfredatı‖nda ―nümune Mekatib-i‖

1.sınıf

II. MeĢrutiyet Dönemindeki Programlar

Yok
2

Yok
2

Yok
2

Yok
2

Yok
2

Yok
2

1

1

1

1

1

1

Çizelge 1‘ de görüldüğü gibi 1913‘de Tedrisat-ı Ġptidaiye Kanun-i Muvakkati (Ġlköğretim geçici kanunu) ile
okutulacak derslerin içerisinde müzik dersi mevcut değildir (Akyüz, 2010). Ancak Bu kanun doğrultusunda
hazırlanan ve ―Mekatib-i Ġpdidaiye Ders Müfredatı‖ adını taĢıyan 6,5,4,3 Dersane ve Muallimli(öğretmenli)
ilkokullar için hazırlanan ilköğretim programında öngörülen ders dağıtım çizelgesinde müzik dersi
Musiki(Gına) adı altında altı sınıfta da haftada iki saat olarak mevcuttur (Tazebay, 2000).
1914 Mekatib-i Ġptidaiye Ders Müfredatı‖nda ―nümune Mekatib-i‖ adıyla bilinen örnek ilkokullar için
hazırlanan ders dağılım cetvelinde ise müzik dersi musiki (Gına ve bazı Al-i musiki) adıyla altı sınıfta da
haftada bir saat olarak yer almaktadır (Tazebay, 2000).
1915 Mekatib-i Ġptidaiye-i Umumiye Talimatnamesi‖nde üç devreli ve altı sınıflı ilkokul programında
bulunan dersler içerisinde musiki(Gına) adı altında müzik dersi mevcuttur (Tazebay, 2000). Ancak ders saati
ile ilgili bilgiye ulaĢılamamıĢtır.
3.2. 1924 ilkokul programının Ġncelenmesi
3.2.1.Amaçlar
1924 Ġlkokul müzik dersi müfredat programında amaçlar adı altında her hangi bir bilgiye rastlanmamıĢtır.
3.2.2.Ġçerik
1924 Ġlkokul müzik dersi müfredat programında ders saatleri Ģu Ģekildedir: Birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda
müzik dersi ikiĢer saat, dördüncü ve beĢinci sınıflarda birer saat olarak belirtilmiĢtir. Konular birinci, ikinci,
üçüncü sınıf için birlikte, dördüncü sınıf için ayrı, beĢinci sınıf için ayrı olarak kısaca belirtilmiĢtir. Ayrıca ilk
mekteplerde çocuklara verilecek ders kitapları içerisinde müzik ders kitabı mevcut değildir.
İlkmekteplerin I-II-III. sınıflarında öğrencilere; ritme dikkat edilerek düzgün ve temiz seslerle, tek sesli
uygun olan güzel Ģarkıların öğretilmesi programın içeriğini oluĢturmaktadır. İlkmekteplerin IV. Sınıflarında
öğrencilere; majör ve minör gamlar iki ve üç sesli küçük Ģarkıların söyletilmesi belirtilmiĢtir. Solfeje ait basit
bilgilerle birlikte süre değerlerine ağırlık verilen çalıĢmalardan bahsedilmektedir. İlkmekteplerin V.
Sınıflarında öğrencilere; Dördüncü sınıfın konularının tekrarı ve ek olarak sekizlik ve onaltılık süre
değerlerin öğretilmesine iliĢkin konulara yer verilmiĢtir. Program aĢağıda belirtileceği gibi sadece konulardan
ibarettir. ġöyleki;
Birinci İkinci Üçüncü Sınıflar İçin:
Ġlkmekteplerin I-II-III. Sınıflarında, Ģifai(sözlü) olarak tek sesli Ģarkılar talim edilir(öğretilir). Çocukların
seviyesine mütenasip (uygun) güzel parçalarla talebenin kulakları ve sesleri terbiye edilir. Seslerin düzgün ve
temiz olarak çıkmasına ve burundan çıkarttırılmamasına dikkat edilmelidir. Ġntihab (icra) edilecek Ģarkılarda
büyük fasılalar (aralık) bulunmamalı ve teganniyatta (Ģarkı söylemede) bilhassa ritim temrinine itina
olunmalıdır( dikkat edilmelidir).
Dördüncü Sınıflar İçin:
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Ġlkmekteplerin IV. Sınıflarında, Majör ve minör gamları ile iki ve üç sesli küçük fasılalı ufak Ģarkılar teganni
ettirilecektir. Solfeje ait basit ve ibtidai (ilk) mübahis (bahis) : Çizgiler ve beyazlar (portedeki çizgiler ve
boĢluklar) notaların çizgi üzerinde ve beyazlarda bulunmamasına nazaran isimleri, dokuz Ģekil (dört boĢlukbeĢ çizgi) beĢ çizgi üzerinde ve dört, beyazda darp (vurmak) imtidadın(uzatma) izahı. Dörtlük, iki dörtlük ve
bir dörtlük kıymetlerle bunlara ait sukutların(susların) izahı ve bu kıymetlerin darplara(vuruĢ) tatbiki.
Beşinci Sınıflar İçin:
Teganniyatta tavsi (ortayavaĢ) edilmiĢ fasılalarla iki sesli Ģarkılara devam. Çizgi altında sol‘e kadar çizgi
üzeründe re‘ye kadar hat-ı manzumlardaki notalar öğretilir. Sekizlik ve onaltılık kıymetler sukutları ile
beraber darplara tatbik ettirilir (1924, Programı)
3.2.3. Eğitim Durumu
1924 Ġlkokul müzik dersi müfredat programı incelendiğinde programda ―eğitim durumu‖ için her hangi bir
bilgiye rastlanmamıĢtır.
3.2.4. Değerlendirme
1924 Ġlkokul müzik dersi müfredat programı incelendiğinde programda ―değerlendirme‖ için her hangi bir
bilgiye rastlanmamaktadır.
3.3. 1926 ilkokul programının Ġncelenmesi
3.3.1.Amaçlar
Programda Amaçlar, Ġlk mekteplerde okutulan musiki dersinin hedefleri Ģeklinde belirtilmiĢtir. Bu hedefler
olarak belirtilen üç ana maddenin bulunduğu kısımda amaçlar; çocukların kulak ve hançerelerini geliĢtirmek,
müzik zevki kazandırmak ve kolay Ģarkılar yolu ile basit nota bilgisi kazandırmak Ģeklinde belirtilmiĢtir. Bu
durum programda ―Ġlk mekteplerde okutulan musiki dersinin hedefleri‖ adı altında şu şekilde ifade
edilmektedir:
1.Çocukların sin ve iktidarı ile mütenasip Ģarkıları taganni edebilecek surette samia( kulak) ve hançerelerini
tekemmül ettirmek.
2. Çocuklarda musiki zevki uyandırarak onlarda güzellik hislerini tenmiye etmek.
3. Basit nota malümatı vererek kolay Ģarkıları notaları ile okumak iktidarını iktisap (kazandırmak) ettirmek
(1926 programı).
3.3.2. Ġçerik
1926 Ġlkokul müfredat programında birinci, ikinci, sınıflarda müzik dersi ikiĢer saat, üçüncü, dördüncü ve
beĢinci sınıflarda birer saat olarak belirtilmiĢtir. Birinci, ikinci, üçüncü, sınıflar için bir paragraf olarak,
dördüncü sınıf için ayrı bir paragraf beĢinci sınıf için ayrı bir paragraf olarak açıklanarak sıralanmıĢ
konulardan ve açıklamalardan oluĢan müzik dersinin içeriği söyle açıklanabilir.
Konular birinci, ikinci, üçüncü, sınıflar için bir paragraf olarak;
Musiki öğretiminde dikkat edilecek noktalar doğrultusunda kolay Ģarkıların öğretimi olarak belirtilmiĢ,
Ġlk üç yıl nota ve nazariyat öğretiminin olmayıĢından bahsedilmiĢtir (1926 Programı).
Konular dördüncü sınıf için ayrı bir paragraf olarak;
Birinci, ikinci, üçüncü, sınıflardaki gibi Ģifahen (sözlü= müzikte kulaktan anlamında) öğretilen çocuk
Ģarkılarına devam edileceği,
Diğer taraftan nota öğretimine baĢlanacağı,
Notalar portenin altındaki ―si‖ den portenin üzerindeki ―do‖ ya kadar,
Dörtlük-ikilik-birlik süre değeri ve bu süre değerlerine iliĢkin suslar,
Üç dörtlüklük usulün öğretimi,
Bu konuların ayrı ayrı derslerde tekrarı ve anlaĢılmasının ardından, Ģarkılar üzerinde tüm bu çalıĢmaların
yapılacağı da dile getirilmiĢtir (1926 Programı).
Konular beşinci sınıf için ayrı bir paragraf olarak;
Bu sınıfta da Ģifahen (sözlü= müzikte kulaktan anlamında) öğretilen çocuk Ģarkılarına devam edileceği,
Müzik dersine çeĢit ve cazibe getireceği düĢünülen çift sesli Ģarkıların öğretilmesinin tavsiyesi,
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BeĢinci çizgideki ―fa‖ notasına kadar nota öğretimine devam edileceği,
Sekizlik süre değeri ve bu değere ait sus iĢaretinin öğretiminin,
Üç dörtlük, dört dörtlük usuller,
bağ ve tekrar iĢaretlerinin öğretiminin konu olmasından,
Bir ―oktav‖ dahilinde notaların öğretilmesi
Programda konu olarak belirtilmiĢtir (1926 Programı).
3.3.3. Eğitim Durumu
1926 müzik ders programında Hedeflerin ardından ―musiki tedrisatında dikkat edilecek hususlar‖ baĢlığında
12 madde halinde belirtilmiĢtir.
Kulak terbiyesinden,
Kulak terbiyesi ve hançerenin de terbiyesinden,
Kulak terbiyesi ve hançerenin terbiyesinde dikkat edilmesi gereken durumlar: (yedi madde halinde
belirtilmiştir bunlar aşağıda açıklanmıştır)
 Okul Ģarkıları garp musikisi esaslarına uygun olacaktır,
 ġarkılar çocuk ses aralıklarına uygun olmalıdır,
 ġarkılar prozodi kurallarına uygun olmalıdır,
 Bilhassa küçük sınıflardaki öğretilen Ģarkıların çocuklara uygun aralıklarda olmalıdır,
 ġarkıların sözleri çocukların yaĢlarına, hayal dünyalarına ve hissedebilecekleri duygulara uygun olarak
seçilmelidir,
 ġarkıların konusu, vezni ve makamı uyumlu olmalıdır,
 ġarkılar yaĢanan günlerin ve ortamın önemi unutulmadan seçilmelidir, (örneğin kıĢ mevsiminde kar
Ģarkısı gibi)
ġarkı söylerken bağırılmamalıdır,
ġarkının sözlerinin Ģarkıyı öğretmeye baĢlamadan önce anlatılmalıdır,
Ġlahi öğretmenin yasaktır, kız çocuklar için marĢlar yerine kadınlarla ilgili yazılmıĢ Ģarkılar öğretilmeli
ayrıca, garp usulü ile bestelenmiĢ ninnilerin öğretilebilir ancak, evlerde söylenen adi (sıradan) ninnilerin
öğretilmeyecektir,
Notalarla ara namelerin okutulmayacaktır,
Küçük sınıflarda talebeye Ģarkılı oyunlar ve rontların öğretilecektir,
Çocukların müzik dersinde sıkılmalarını önlemek için sınıfı gruplara ayırarak öğrenilen Ģarkı kısım kısım
söyletilebilecek, sesi müsait olanlara solo söyletilebilecektir,
Öğretmen Ģayet bir müzik aleti çalıyorsa Ģarkı öğretiminde çalgısını kullanabilir ancak Ģarkı öğretiminden
sonra çalgısını kullanmayacaktır,
Öğrenciler Ģarkıyı öğrendikten sonra Ģarkıyı ayakta söyleyecektir,
ġeklinde programda belirtilmiĢtir (1926 Programı).
3.3.4. Değerlendirme
1926 programında, 1928 yılında yürürlüğe konulan ilk mektepler talimatnamesine göre ―musiki ve jimnastik
derslerinin notları sınıf geçmeye tesir etmez, bitirme sınavında etki eder. Bu yönetmeliğe göre, ilkokulu
bitirme sınavlarında musiki imtihanı Ģifahi (sözlü) olarak icra edilir (yapılır) (Altunya, 2001).
3.4. 1936 ilkokul programının Ġncelenmesi
3.4.1. Amaçlar
1936 Ġlkokul müzik dersi müfredat programında amaçlar bir paragraf halinde hedefler adı altında
açıklanmıĢtır. Bu açıklama; şu şekilde ifade edilmektedir:
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―Çocukların samiasını (kulağını), sesini, ritim duygusunu inkiĢaf ettirmek, onlarda müzik sevgisi ve zevkini,
uyandırmak ve beslemek suretiyle neĢeli enerjik yurduna ve milletine bağlı bir Türk vatandaĢı yetiĢtirmek
maksadına yardımcı olmaları‖ (ilkokul programı 1936, s:213).
Yukarıdaki tek paragraf halinde verilen ―Hedefler‖ baĢlığındaki bilgilerin ardından, ―Direktifler‖ baĢlığında
dokuz maddelik bir bölüme yer verilmiĢtir. Bu maddelerden ilk altısı ilkokul müzik derslerinin genel amaçları
ile yedi-sekiz ve dokuzuncu maddeler ise eğitim durumu ile ilgilidir. Amaçlar olarak düĢünülen bu ifadeler,
çağdaĢ program anlayıĢına göre ifade edilmemiĢtir. Ancak 1936 programındaki ―direktifler‖ programda hem
amaçları hemde eğitim durumunu içine aldığı söylenebilir. Bu durumun çağdaĢ program anlayıĢı için özünde
bir baĢlangıçtır denilebilir. Bu ―Direktifler‖ şu şekilde ifade edilmektedir:
1. Müzik, milleti bir bütün halinde tutan sosyal bağlardan biridir. Bu sebeple ilkokulda müzik dersine büyük
değer verilmiĢtir. Müzik dersleri çocukları sınıf ve okul beraberliğine götürecek ve onlara Türk topluluğunun
birbirine bağlı fertleri olduklarını hissettirecektir. Dersin bu sosyal rolü göz önünde bulundurulmalı derslere
buna göre bir istikamet verilmelidir.
2. Samianın (iĢitme), sesin ve ritim duygusunun eğitimi çok mühimdir. Bunun yanında, seslerin Ģekilde
ifadesi demek olan müzik yazısına (notaya) ait basit bilgide kazandırılacaktır. Çocuklar seslerin perdelerini
devamını ve Ģiddetini kendi seviyelerine uygun iĢaretlerle (el iĢaretleri, yazı iĢaretleri) resimlerle anlatmaya
alıĢtırılırlar. Ġkinci devrede de porte üzerinde nota temrinleri yaptırılır. ĠĢin tekniğini gösterir yazılar ders
maddelerinin sonunda yazılıdır.
3. Müzik dersi bir yaĢama ve ifade dersidir. Bu cihetten(sebep) çocuklarda müzik zevk ve sevgisi
uyandırmak, beslemek, müzik parçaları söylemek isteğini kuvvetlendirmek önemli bir yer alır. Samia(ĠĢitme)
ve ses eğitimi temrinleri, müzik yazısı için yapılacak temrinler çocukların müzik söylemek ve hareket etmek
ihtiyaçlarını körletecek veya mani olacak bir mahiyet almamalıdır. Müzik, çocuklar tarafından beklenen ve
istenen bir yaĢama dersi değerini kaybetmeyecektir.
4. Talebeye müzik zevk ve sevgisini verebilmek için önce öğretmenin müzikten zevk alınası gerektir. Her
okulun bir öğretmen korosu olmasına, hiç değilse vakit vakit bir ağızdan Ģarkı söyleyebilmeleri için tertibat
alınmasına ihtiyaç vardır. Bir okulun veya bir okul grubu öğretmenlerinin haftanın muayyen zamanlarında
toplanarak müzikten anlayan arkadaĢlarından, mütehassıslardan faydalanmaları, dersin tekniğine ait bilgi ve
iktidar kazanmaları, bunun yanında çocuklara öğretmek veya bir arada söylemek üzere parçalar öğrenmeleri
lazımdır.
5. Okulda çocuklara müzik zevki verecek yardımcı vasıtalardan istifade etmelidir. (Radyo, gramofon,
piyano…. vs) Çocuklara zaman zaman seçilmiĢ müzik parçaları dinletilmelidir. Bunun için okulun büyükçe
salonunda veya odasında müzik saatleri hazırlanacak, burada radyo, gramofondan veya bir müzik aleti çalan
öğretmenlerden faydalanılarak çocuk, halk ve sanat müziği dinlenecektir. Talebe velileri arasından müzik
bilenleri veya hariçten tanıdık sanatkarları mümkün oldukça okula çağırarak bu saatlerde çocuklara müzik
dinletmekte faydalıdır. Müzik saatlerinde çalınacak ve söylenecek parçaların ve bu iĢte yardımcı olacak
kimselerin dikkatle seçilmesi lazımdır. ġehrin konserlerinden, muhtelif teĢekküllerin(okullar, halkevleri,
müzik kolları….vs) müzik faaliyetlerinden de talebe faydalandırılmalıdır. Bu teĢekküllerde yalnız talebe için
konserlerde hazırlattırılabilir.
6. Çocukların her fırsatta müzik parçaları söylemelerine imkan verilmesi, çocuk için evde, arkadaĢları ile
birlikte, gezintilerde müzik söylemek bir ihtiyaç olmalıdır. Bu vesilelerle müzik söylemek adabı da
öğretilecektir. (nerede, ne zaman müzik söylenir, çok bağırmamak, baĢkalarını rahatsız etmemek)
7. Ġlkokullarda öğretilecek parçalarda aranacak vasıflar Ģunlardır:
a)Ġlk sınıflarda parçalar mümkün olduğu kadar kısa olmalı, yapılması güç fasılalar bulunmamalıdır.
b)Parçalara adına ve güftesine göre değil, daha ziyade melodisine göre değer verilecektir.
c)Parçaların bestesi çocuk sesinin hududunu geçmeyecektir.
d)Güfte ile beste arasında tam bir uygunluk olacaktır.
e)Parçalar basit bir üslupla ve sınıfın zevk seviyesine uygun olarak bestelenmiĢ bulunmalıdır.
f)Güftede taĢıdığı duygu ve fikir bakımından çocuk seviyesine uygun olmalıdır.
8. Her öğretmenin çeĢitli bir repertuarı olmalıdır. Bu repertuarda Ģu gibi parçalar bulunmalıdır:
a)Küçük yaĢtaki çocuklar için rontlar, iĢaretli Ģarkılar, Ģarkılı oyunlar, masallar.
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b)Biraz daha büyük talebe için tasviri mahiyette Ģarkılar (mevsimler, aylar, tabiat, hayvanlar, çiçekler, ev, köy
düğünü, bayram, kıĢın, okulun,evin, denizin zevkleri). c)Mahalli, nezih müzik parçaları
d)ĠĢ hayatına ait Ģarkılar (tarlada çalıĢanlar, tohumcular, hasatçılar, satıcılar… vs).
e)Ahlaki ve milli Ģarkılar (aile, dostluk, sosyete, Türkiye, cumhuriyet, hürriyet, vatan, fen kahramanları,
insanlık, meziyet ve kusurlar, neĢe, yiğitlik, acıma… vs).
f)Sabahleyin derse girerken ve akĢamüstü okulu terk ederken sınıfta veya avluda toplu olarak zaman zaman
söylenen parçalar.
9. Müzik dersinde çocukların sıhhati için Ģunlara dikkat edilir:
a)Bu dersler temiz bir havada yapılmalıdır.
b)ġarkı söylenirken, dar elbise, sıkı boyun bağı, teneffüs ederken göğüs ve karın hareketlerini zorlaĢtıracak
engelleri kaldırmak.
c)Çocukların doğru ve normal vaziyet almalarına dikkat etmek
d)Çocukların bağırmalarına meydan vermemek
e)Nezleli ve boğazından rahatsız çocuklara Ģarkı söyletmemek
f)Müzik dersinin, büyük yorgunluk veren cimlastik ve oyunlardan sonra gelmemesine çalıĢmak (bundan
kaçınmak imkânsızsa önce ritim temrinleri yapılır veya Ģarkının güftesi hafif sesle fısıldanarak tekrar ettirilir)
(1936, programı).
3.4.2. Ġçerik
1936 Ġlkokul müzik dersi müfredat programında ders saatleri Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir: Birinci devre, birinci,
ikinci, üçüncü sınıflarda müzik dersi birer saat, Ġkinci devre dördüncü ve beĢinci sınıflarda yine birer saat
olarak belirtilmiĢtir.
1936 Ġlkokul müzik dersi müfredat programında konular, ―Ders Maddeleri‖ baĢlığı altında her sınıfa özel
olarak hazırlanmıĢtır. Konular sınıflara göre birbirini takip eder Ģekilde ve kısaca belirtilmiĢtir. Ancak,
konuların müzik eğitimi açısından sınıf öğretmenleri için ağır olduğu ve o yıllarda sınıf öğretmenlerinin
belirtilmiĢ konuları iĢleyebilecek donanıma sahip olmalarının güç olduğu söylenebilir. Ancak, 1936
programın tamamı, ülkemizde program çalıĢmalarının sürmesi ve geliĢtirilmesi bakımından oldukça
değerlidir ve önemlidir. AĢağıda bu durumun programdaki hali mevcuttur:
Sınıf I: Burada yalnız tek sesli muhtelif Ģarkılar, Ģarkılı oyunlar, marĢlar, ritmik hareketli Ģarklılar, iĢaret
(jest)‘li Ģarkılar öğretilecektir. Ritimleri canlı ve oynak parçalara daha çok yer verilecektir.
Sınıf II: Tek sesli Ģarkılara devam. Yılın ilk yarısında, Do-Sol beĢlisi, ikinci yarısında Do Majör gamının
temel akoru Do-Mi-Sol notları üzerinde temrinler. Bu notlar ayrı ayrı teganni edileceği gibi üç kısma ayırıp
her gruba bir not vermek suretiyle üç not aynı zamanda teganni ettirilir. Bu son Ģekil bil hassa çok sesli
musiki eğitimine baĢlangıç olur.
Sınıf III: Tek ve çift sesli Ģarkılara devam. Gamın ilk beĢ notası olan pentekort üzerinde temrinler. Burada
bilhassa do-mi, mi-do;do-fa, fa-do; re-sol, sol-re gibi dörtlük fasılalar ayrıca üretilecektir.
Sınıf IV: Tek ve çok sesli Ģarkılara devam. Do majör gamının notları üzerinde temrinler. Burada üçüncü
sınıfta olduğu gibi bütün fasılalar öğretilecektir. (Ġkinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda yapılacak temrinler
sadece fonomimi, tünek, ses merdiveni gibi basit vasıtalarla yapılır).
Sınıf V: Tek ve çok sesli Ģarkılara devam. Porte, sol anahtarı ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda muhtelif
vasıtalarla sesleri öğretilmiĢ olan notların porte üzerindeki yerleri ve adları. Notların porte üzerindeki yerleri
öğretilirken ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda gözetilmiĢ olan tedriç burada da gözetilecek ve sıra ile dosol, do-mi-sol, do-re-mi-fa-sol, do-re-mi-fa-sol-la-si-do, ve sonunda çocuk sesi vüs‘atinin notları öğretilecek
ve üzerlerinde bir-iki sesli muhtelif temrinler yapılacaktır. Bu temrinlerde dörtlük not ve sükût, ikilik not ve
sükût kıymetleri ile 2/4, 4/4, 3/4' lük usuller kullanılacaktır. Bütün temrinlerde (pp, p, mf, f, ff) gibi baĢlıca
nüans iĢaretleri ve (allegro, andante ve largo) gibi hareketler kullanılarak talebede nüans ve hareket Ģuuru
uyandırılır (1936, Proramı).
3.4.3.Eğitim Durumu
1936 Ġlkokul müzik dersi müfredat programında, ―öğretim vasıtaları‖ adı altında o ders de kullanılacak araç
gereçler ve bu araç gereçlerden nasıl yararlanılacağı belirtilmiĢtir. ―Öğretim Vasıtaları‖ 12 madde halinde her
maddenin alt baĢlıkları ile birlikte programda belirtilmiĢtir.
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ÇağdaĢ program anlayıĢının öğelerinden biri olan ―eğitim durumu‖ 1936 programında ―Öğretim Vasıtaları‖
adı altında ele alınmıĢtır. Yine bu programda eğitim durumu; yöntem, araç gereç ve kaynakların belirtilmesi
ile aslında çağdaĢ program anlayıĢı ile paralellik göstermektedir. Bu durum aĢağıda programdaki hali ile
belirtilmiĢtir:
―ÇeĢitli, neĢeli ve talebeyi ilgilendirecek bir ders tertibi için kullanılacak vasıta ve yapılacak temrinler
Ģunlardır‖;
12. Tek ve çift sesli Ģarkılar (ilk dört sınıfta kulaktan, son sınıfta kulaktan ve nota ile).
13. Tek ve çift sesli irtifa (seslerin inceliği, kalınlığı) temrinleri (ilk dört sınıfta kulaktan, son sınıfta kulaktan
ve nota ile).
14. Tek ve çift sesli solfej temrinleri (ilk dört sınıfta kulaktan, son sınıfta kulaktan ve nota ile).
15. Tek ve çift sesli vokalizasyon temrinleri (ilk dört sınıfta kulaktan, son sınıfta kulaktan ve nota ile).
16. Sözlü ve yazılı müzik imlası (ilk dört sınıfta yalnız sözlü, son sınıfta sözlü ve yazılı)
17. Usul (Ölçü) vurma temrinleri
18. Nüans temrinleri
19. Hareket temrinleri
20. Teneffüs (Solunum) temrinleri
21. Öğretilen notalar üzerinde tatbikat ( uygulama) Ģarkıları
22. Teorik bilgi (dördüncü ve beĢinci sınıflarda ve çok basit Ģekilde)
23. Çocuk çalgıları ve orkestraları (1936, Programı).
Yukarıdaki öğretim vasıtaları ile ilgili 12 maddenin her biri programda açıklanmıĢtır. Buna göre; 1936
programında kullanılan öğretim yöntemi olarak; ―fonomimi, tünek, musiki merdiveni‖ belirtilmiĢtir. Kulaktan
öğretimin ve nota ile öğretimin öğretmen tarafından nasıl uygulanacağı programda açıklanmıĢtır. Ayrıca
―fonomimi, tünek, musiki merdiveni‖ yöntemlerinin nasıl kullanılacağına dair bilgiye de programda yer
verilmiĢtir.
1936 programında kullanılan kaynak araç gereç olarak; Programda öğretmen için keman, piyano, gramofon
kullanılabileceği, yine programda öğrenci için ise, ağız armonikası, çelik üçgen, çan, çıngırak, trampet, zil,
tambur, küçük davul, kastanyet, perdeli düdükler olarak belirtilmiĢtir. Öğretmenler için kaynak oluĢturacak
Ģarkıların özellikleri yukarıda belirtilen ―direktiflerin‖ sekizinci maddesinde açıklanmıĢtır. Ancak hangi
Ģarkıların kullanılacağı belirtilmemiĢtir.
3.4.4. Değerlendirme
1936 Ġlkokul müzik dersi müfredat programı döneminde değerlendirme için her hangi bir bilgiye
rastlanmamaktadır. Ancak, 1936‘da da 1924 programı yönetmelik hükümleri geçerlidir. ġöyle ki 1928 yılında
yürürlüğe konulan ilk mektepler talimatnamesine göre ―musiki ve jimnastik derslerinin notları sınıf geçmeye
tesir etmez, bitirme sınavında etki eder. Bu yönetmeliğe göre, ilkokulu bitirme sınavlarında musiki imtihanı
Ģifai (sözlü) olarak icra edilir (yapılır) (Altunya, 2001).
3.5. “1924, 1926, 1936” Müzik Müfredat Programlarının KarĢılaĢtırılması
3.5.1. “1924, 1926, 1936” Müzik Müfredat Programlarının Ders Saatleri
Yönünden KarĢılaĢtırma
Çizelge 2. Yıllara Göre Müzik Dersi Programları Haftalık Ders
Dağılım Çizelgesi
Sınıflara göre

Ġkinci
Sınıf

Birinci
Sınıf

Üçüncü
Sınıf

Dördüncü
Sınıf

BeĢinci
Sınıf

Yıllara göre
1924 müzik ders saati
1926 müzik ders saati
1936 müzik ders saati

2
2
1

2
2
1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

Cumhuriyetin ilk yıllarında haftalık müzik ders saatleri Çizelge 2‘de belirtildiği gibidir. Yukarıda da
görüldüğü gibi müzik dersi haftalık ders saatleri giderek azalmıĢtır.
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3.5.2. “1924, 1926, 1936” Müzik Müfredat Programlarının Ġçerik Yönünden
KarĢılaĢtırılması
1924, 1926 ve 1936 ilköğretim birinci sınıf müzik dersi için müfredat programlarının konularına
bakıldığında; üç programda da ilköğretim birinci sınıfta nota eğitimi yoktur.
1924, 1926 ve 1936 ilköğretim ikinci sınıf müzik dersi için müfredat programlarının konularına bakıldığında;
1924 ve 1926 müfredat programında nota eğitimi yapılmazken, 1936 programında nota eğitimine yer
verildiği görülmektedir.
1924, 1926 ve 1936 ilköğretim üçüncü sınıf müzik dersi için müfredat programlarının konularına
bakıldığında; 1924 ve 1926 müfredat programında nota eğitimi yapılmazken,1936 programında nota
eğitimine yer verildiği ve çift sesli Ģarkılardan bahsedildiği görülmektedir.
1924, 1926 ve 1936 ilköğretim dördüncü sınıf müzik dersi için müfredat programlarının konularına
bakıldığında; üç programda da ilköğretim dördüncü sınıfta nota eğitiminden bahsedilmiĢtir. Ancak her
program bir sonraki programa göre daha detaylı olarak hazırlanmıĢtır. ġöyle ki 1924 programında sadece nota
eğitiminin verileceği, 1926 programında ise nota eğitiminde hangi konuların ele alınacağı, 1936 programında
ise ilave olarak nota öğretimi yapılırken ve çift sesli Ģarkılar öğretilirken hangi öğretim yönteminin
kullanılacağı anlatılmıĢtır.
1924, 1926 ve 1936 ilköğretim beşinci sınıf müzik dersi için müfredat programlarının konularına
bakıldığında; üç programda da ilköğretim beĢinci sınıfta nota eğitiminden bahsedilmiĢtir. Ancak her program
bir sonraki programa göre daha detaylı olarak hazırlanmıĢtır. ġöyle ki 1924 programında sadece nota
eğitiminin verileceğinden 1926 programında ise nota eğitiminde hangi konuların ele alınacağından, 1936
programında ise daha detaylandırılarak açıklanmıĢtır. Ġlave olarak 1924 programında bulunmayan ancak 1926
ve 1936 programlarında bulunun bir detay ise çift sesli Ģarkılardır. Buradan gelecekte çağdaĢ bir anlayıĢla
müzik programlarının yapılmasına bir adım atıldığı anlaĢılmaktadır.
3.5.3. “1924, 1926, 1936” Müzik Müfredat Programlarının Amaçlar yönünden KarĢılaĢtırılması
1924 Ġlkokul müzik dersi müfredat programında amaçlar adı altında her hangi bir bilgiye rastlanmazken, 1926
Programında ise amaçlar; çocukların kulak ve hançerelerini geliĢtirmek, müzik zevki kazandırmak ve kolay
Ģarkılar yolu ile basit nota bilgisi kazandırmak Ģeklinde belirtilmiĢtir. 1936 programında ise amaçlar; 1926‘da
ki amaçlara ilaveten bir amaç daha eklenmiĢtir ki bu amaç, günümüzde ve gelecekte ülkemiz var oldukça
değiĢmemesi gereken bir amaç olan; ―neĢeli enerjik yurduna ve milletine bağlı bir Türk vatandaĢı yetiĢtirmek
maksadına yardımcı olmak‖ amacıdır. Bütün bunlar bize, ülkemizde cumhuriyetin ilanından sonraki bu kısa
süre zarfında ülkemizde ilköğretim müzik müfredat programlarının aslında ne kadar hızlı yol aldığını
göstermektedir.
4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
1913‘de Tedrisat-ı Ġptidaiye Kanun-i Muvakkati (Ġlköğretim geçici kanunu) ile okutulacak derslerin
içerisinde müzik dersi mevcut değildir (Akyüz, 2010). Ancak Bu kanun doğrultusunda hazırlanan ve
―Mekatib-i Ġpdidaiye Ders Müfredatı‖ adını taĢıyan 6,5,4,3 Dershane ve Muallimli(öğretmenli) ilkokullar için
hazırlanan ilköğretim programında öngörülen ders dağıtım çizelgesinde müzik dersi Musiki(Gına) adı altında
altı sınıfta da haftada iki saat olarak mevcuttur (Tazebay, 2000).
―Cumhuriyetin ilk döneminde millî bir nitelik taĢıyan programların temel felsefesi, yetiĢecek nesillere
Cumhuriyet rejimini benimsetmek olmuĢtur‖ (Fer, 2005). Cumhuriyetle birlikte, hem siyasal alanda hem de
diğer kültürel alanlarda Osmanlıdan farklı ciddi ve kararlı adımlar atılmıĢtır. 1921 Anayasasında laiklik ilkesi
kabul edilerek hem eğitimde, hem de pek çok alanda laik anlayıĢ dikkatle uygulanmıĢtır. Bu bağlamda, 1924,
1926 ilköğretim müzik dersi müfredat programları cumhuriyetin ilk yıllarına ait programlar olması ve laiklik
ilkesinin ilkokul müzik eğitiminde de uygulanması bakımından oldukça önemli bir yere ve değere sahiptir.
―1930‘lu ve 1950‘li yıllarda yapılan programlarda ise, daha çok Dünyaya ve geliĢmiĢ ülkelere açılma eğilimi
ağırlık kazanmıĢ, öğrencilere, eskiye göre daha fazla bilgi yükleme ve entelektüel insan yetiĢtirme düĢüncesi
ön plânda tutulmuĢtur‖ (Fer, 2005). Programlara çağdaĢ program anlayıĢı çerçevesinde bakıldığında
karĢımıza çıkan; programların her yeni programla bir geliĢim ve önceki program ıĢığında bir değiĢim
gösterdiğidir.
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Genel ilköğretim program anlayıĢı bakımından; 1926 programı, bugünkü programların dayandığı altı temel
esası kapsaması bakımından önemlidir. ġöyle ki; (1) Toplu öğretim sistemi, (2) Ġlkokulun amaçları, (3)
Derslerin özel amaçları, (4) Öğretimde takip edilecek yollar, (5) Ġlk okuma-yazma öğretiminde uygulanan
çözümleme metodu, (6) BeĢ sınıflı ilkokulun birinci ve ikinci devreye ayrılması (Gözütok, 2003). Müzik
müfredat programı açısından ise, anlamlı ve geçerli bir öncü olması bakımından önemlidir.
―1936 programında ―Ġlkokulun Hedefleri‖ baĢlığını taĢıyan ilk bölümde ―Ulusal Eğitim‖ ilkelerine yer
verilmiĢtir. Daha sonra, ―Ġlkokul Eğitim ve Öğretim Ġlkeleri‖ üzerinde durulmuĢtur. Bu program 1948 yılına
kadar uygulamada kalmıĢtır‖ (Gözütok, 2003). 1936 müzik müfredat programına bir amaç daha eklenmiĢtir ki
bu amaç, günümüzde ve gelecekte ülkemiz var oldukça değiĢmeyecek tek amaç olan; ―neĢeli enerjik yurduna
ve milletine bağlı bir Türk vatandaĢı yetiĢtirmek maksadına yardımcı olmak‖ amacıdır. Bu durum bize,
ülkemizde cumhuriyetin ilanından sonraki bu kısa süre zarfında ülkemizde ilköğretim müzik müfredat
programlarının aslında ne kadar hızlı yol aldığını ve milli değerlerin milli bilincin öneminin kavratılması
açısından önemli adımlar atıldığını göstermektedir.
1924, 1926 ve 1936 ilköğretim müzik dersi müfredat programları içerik yönünden karĢılaĢtırıldığında
ilköğretim müzik dersi müfredat programları için bu süreçte söylenebilecek en önemli konu Ģudur ki; bu
süreçte programların oldukça büyük bir yol aldığıdır. Ancak programın uygulanabilirliği konusunda ise; yani
sınıf öğretmenlerinin programı nasıl uygulayabilecekleri ise, programların geliĢim durumları ile paralellik
göstermemektedir. Buradaki konuları sınıf öğretmeninin iĢleyebilmesi için, yeterli donanıma ve özelliklere
sahip olmaları gerekir. Bu donanım ve özelliklerin sınıf öğretmenlerinde o tarihlerde bulunmasının oldukça
zor olduğu söylenilebilir. Kaldı ki günümüzde de sınıf öğretmenlerinden beklenen durum hiç de farklı
değildir. Sınıf öğretmenlerinin müzik derslerinde müzik öğretmeni kadar yeterli olması konusu Ģüphelidir.
―Etkili bir program, bireylerin günümüz ve gelecek yaĢamını sürdürebilmek için hangi yeterliklere sahip
olması gerektiğini içerdiği kadar, hem toplumun, hem de bireyin farklı gereksinimlerini karĢılamak
durumundadır.‖( Fer, 2005). Programların programı uygulayıcılar içinde özenle ve günün koĢulları
doğrultusunda düzenlenmesi bir ihtiyaç olarak görülebilir.
1924-1926-1936 ilköğretim programları için söylenebilecek son söz ise, Ġlköğretim alanında yapılan
yeniliklerin Atatürk‘ün önderliğinde dönemin pek çok olumsuz Ģartlarına rağmen oldukça hızlı ve anlamlı bir
Ģekilde gerçekleĢmiĢ olmasıdır.
Ülkemizde ilköğretim müzik eğitimi programlarının geliĢimi için bu konudaki araĢtırmalar sürdürülmelidir.
Ülkemizde müzik ilköğretim programları uygulamaya yönelik olarak ele alınmalıdır.
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MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ MESLEKĠ YETERLĠK ALGILARI VE MESLEKĠ
GÜDÜLENME DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ
Doç. Dr. Sena GÜRġEN OTACIOĞLU, Marmara Üniversitesi
Özlem TUZCU
ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı, Müzik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Yeterlik Algı Düzeyleri ile Müzik
Öğretmenliği‘ne Güdülenme Düzeyleri arasındaki ilişkilerin saptanmasıdır. Araştırmada ayrıca öğretmen
adaylarının Mesleki Yeterlik Algı Düzeyleri ve Müzik Öğretmenliği‘ne Güdülenme Düzeyleri ile bazı demografik
değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tarama yöntemi ile yapılan bir alan araştırması
olan bu çalışmanın örneklem gurubunu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı (n=41), Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
(n=27) ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı (n=27) 4.
sınıfında öğrenim gören toplam 95 müzik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada 3 temel veri toplama aracı
kullanılmıştır. Birinci veri toplama aracı, öğrencilerin demografik özelliklerini elde etmek amacı ile araştırmacı
tarafından geliştirilen ―Öğrenci Bilgi Formu‖, ikinci veri toplama aracı, öğrencilerin ―Mesleki yeterlik‖
düzeylerini ölçmek amacı ile Gibson ve Dembo tarafından 1984 yılında geliştirilen ve 2004 yılında Diken
tarafından Türkçe‘ye uyarlanan ―Öğretmen Yeterlik Ölçeği‖, üçüncü veri toplama aracı ise, öğrencilerin
mesleklerine güdülenme düzeylerini ölçmek amacı ile Onuk tarafından 2007 yılında oluşturulan, ―Müzik
Öğretmenliğine Güdülenme Ölçeği‖dir. Araştırmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler
için SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar
kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmenliği, Güdülenme, Öz-yeterlik
GĠRĠġ
―Güdülenme amaca yönelik bir davranıĢ dizisi baĢlatan, yönlendiren, devamını sağlayan ve sonlandıran bir
süreç veya süreçler zinciridir‖ (Arık, 1996, s. 18). ―Organizmanın harekete geçmesi, belirli bir hedefe doğru
belirli bir çaba sarf ederek, bu hedefe ulaĢmak için gereken tepkileri yapması, güdülenme Ģartlarının sebep
olduğu bir durumdur‖ (Arık, 1996, s. 24). ―Öz-yeterlik ise, bireyin, belli bir performansı göstermek için
gerekli etkinlikleri organize edip baĢarılı olarak yapma kapasitesine iliĢkin kendi yargısına denir‖ (Bandura,
1986, s.391). ―Özyeterlilik bir inançtır, bu nedenle birey bir görevi yerine getirmek için sahip olunması
gerekenden daha çok ya da daha az kapasiteye ya da potansiyele sahip olduğuna inanabilir‖ (Kotaman, 2008.
s. 114).
―Sosyal öğrenme kuramının temsilcisi A. Bandura‘ya göre, bireyin belli bir iĢi baĢarma konusunda sahip
olduğu becerilerinin, niteliklerinin o iĢi yapmaya, baĢarmaya yeter düzeyde olup olmadığına dair inançları;
yani öz-yeterlik inançları, bireyin o iĢi baĢarmaya güdülenmesini etkiler‖ (Duy ve diğ., 2009, s. 484). ―Ayrıca
güdülenme, öğrencilerin öğrenmeyi geliĢtiren görevlere daha etkin ve uzun süreli katılım sağlamalarını
mümkün kılmaktadır. Bu nedenle güdülenme öğrenme etkinliği için kritik önem taĢımaktadır.‖ (Kotaman,
2008. s. 112).‖ Öz-yeterlik ise öğrencilerin iĢlerindeki performansları ve motivasyonları arasında iliĢki
sağlamak için kullanıĢlı bir alan sağlar‖ (Chowdhury ve Shahabuddin, 2007, s. 3).
―Öz-yeterlik algısı bireyin yapmıĢ olduğu seçimleri etkiler, bireyler kendilerini rahat ve yeterli gördükleri
durumları, görevleri seçerler. Ayrıca bireyin yapmayı seçtiği Ģeyde baĢarılı olmak için ne kadar çaba
göstermesi gerektiğini ve ne kadar kararlılık göstereceğini belirler‖ (Duy ve diğ., 2009, s. 485). ―Yüksek özyeterlik inançları, güçlü amaçların belirlenmesine yol açar. DüĢük düzeydeki öz-yeterlik inançları,
motivasyonun geliĢmesini engeller. Bu nedenle öğretmenlerin etkili bir öğrenme ortamı düzenlemeleri
gerekir. Böyle bir ortamda öğrenciler, öğrenmeye dönük yüksek düzeyde öz-yeterlik, motivasyon ve baĢarı
performansı sergiler‖ ( Akt. Yazıcı ve diğ., 2008, s. 436).
Chowdhury ve Shahabuddin‘in (2007), BangladeĢ‘te özel bir üniversitede, baĢlangıç pazarlama eğitimi gören
öğrenciler arasında öz-yeterlik ve motivasyonun, akademik baĢarıyı nasıl etkilediğini incelemek için
yaptıkları araĢtırmanın sonuçları öz-yeterlik performans; öz-yeterlik içsel motivasyon; öz-yeterlik dıĢsal
motivasyon; içsel motivasyon performans, dıĢsal motivasyon performans arasında pozitif bir iliĢki olduğunu

834

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

göstermiĢtir. Sonuç olarak akademik baĢarı, öz-yeterlik ve motivasyon tarafından etkilenmektedir. Bu çalıĢma
göstermiĢtir ki, yüksek bir akademik baĢarıya sahip olan öğrenciler aynı zamanda yüksek bir öz-yeterlik ile
içsel ve dıĢsal motivasyona sahiptir.
Eğitim alanında daha çok öğrenme ve baĢarı üzerinde etkisi araĢtırılan güdülenme ve öz yeterlik algısı (Onuk,
2007; Denizoğlu, 2008; Kotaman, 2008), doğal olarak öğretmenlik eğitimi üzerinde de önemli bir etkiye
sahiptir (Gibson ve Dembo, 1984). Öğretmen adaylarının üniversitede baĢarılı bir öğrenim süreci
geçirmelerinde ve öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tüm nitelikleri kazanmalarında, güdülenmenin ve öz
yeterlik algısının önemli bir etmen olduğu anlaĢılmaktadır. Alandaki araĢtırmalara bakıldığında müzik
öğretmeni adayları arasında, güdülenme ve öz yeterlik algısının iliĢkisini inceleyen ve özellikle mesleki
güdülenme veya mesleki öz yeterlik düzeylerini ölçen çok az sayıda araĢtırmaya rastlanmıĢtır.
Bu araĢtırma Müzik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Yeterlik Algıları ile Mesleki Güdülenme Düzeyleri
Arasındaki ĠliĢkiyi inceleyecektir. Bu bağlamda aĢağıdaki araĢtırma sorularına cevaplar aranmıĢtır;
1. Müzik Öğretmeni adaylarının ―Öğretmen Öz Yeterlik‖ ve ―Müzik Öğretmenliğine Güdülenme‖ düzeyleri
―Eğitim gördüğü kurum‖ değiĢkenine göre farklılaĢmakta mıdır?
2. Müzik Öğretmeni adaylarının ―Öğretmen Öz Yeterlik‖ ve ―Müzik Öğretmenliğine Güdülenme‖ düzeyleri
―Cinsiyet‖ değiĢkenine göre farklılaĢmakta mıdır?
3. Müzik Öğretmeni adaylarının ―Öğretmen Öz Yeterlik‖ ve ―Müzik Öğretmenliğine Güdülenme‖ düzeyleri
―Üniversiteye gelinen bölge‖ değiĢkenine göre farklılaĢmakta mıdır?
4. Müzik Öğretmeni adaylarının ―Öğretmen Öz Yeterlik‖ ve ―Müzik Öğretmenliğine Güdülenme‖ düzeyleri
―Okuduğu bölümden memnuniyeti‖ değiĢkenine göre farklılaĢmakta mıdır?
5. Müzik Öğretmeni adaylarının; Öğretmen Öz Yeterlik ve Müzik Öğretmenliğine Güdülenme Düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki var mıdır?
YÖNTEM
AraĢtırma Modeli
Bu araĢtırma, tarama yöntemi ile yapılan bir alan araĢtırmasıdır.
Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın evrenini; Türkiye‘deki Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında,
dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan müzik öğretmeni adayları oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini
ise, Marmara Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı (n=41), Karadeniz Teknik
Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı (n=27) ve Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi
Güzel sanatlar Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı (n=27)‘nda öğrenim gören 95 müzik öğretmeni adayı
oluĢturmaktadır.
AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının 27‘si (%28,4) Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi; 27‘si (%28,4)
Karadeniz Teknik Üniversitesi; 41‘i (%43,2) Marmara Üniversitesi‘nde öğrenim görmektedir. 57‘si (%60,6)
Kız; 37‘si (%39,4) Erkektir. 9‘u (%9,5) Ġç Anadolu; 1‘i (%1,1) Doğu Anadolu; 30‘u (%31,6) Marmara; 9‘u
(%9,5) Ege; 40‘ı (%42,1) Karadeniz; 6‘sı (%6,3) Akdeniz bölgelerinden üniversite eğitimi almaya gelmiĢtir.
Öğretmen adaylarının 17‘si okuduğu bölümden (17,9) tamamen, 26‘sı (%27,4) oldukça, 39‘u (%41,1) kısmen
,5‘i (%5,3) biraz memnun iken, 8‘i (%8,4) okuduğu bölümden hiç memnun değildir. 9‘u (9,5) kendini
akademik olarak tamamen, 42‘si (44,2) oldukça, 36‘ü (37,9) kısmen, 7‘si (7,4) biraz baĢarılı bulurken, 1‘i hiç
baĢarılı bulmamaktadır.
Veri Toplama Araçları
Bu araĢtırmada 3 temel veri toplama aracı kullanılmıĢtır.
Öğrenci Bilgi Formu
AraĢtırmada kullanılan öğrenci bilgi formu, örneklem grubundan kiĢisel bilgiler toplamak amacıyla
araĢtırmacı tarafında geliĢtirilen 16 maddelik bir soru grubudur. Ancak araĢtırmada, gerekli görülen sorular
hesaplamalara katılmıĢtır.
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Öğretmen Yeterlik Ölçeği
Ġlk olarak Gibson ve Dembo (1984) tarafından öğretmen yeterliklerini belirlemeye yönelik, 30 maddelik
Öğretmen Yeterlik Ölçeği (Teacher Efficacy Scale), Amerika BirleĢik Devletleri‘nde geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin
Türkçe uyarlaması, Diken (2004) tarafından yapılmıĢtır. Türkçe‘ye uyarlandıktan sonra Türk öğretmenlerde
geçerlik ve güvenilirliği incelenmiĢtir. Yapı Geçerliği Açımlayıcı Faktör Analizi (Exploratory Factor
Analysis) ile incelenmiĢ, 21 maddelik orijinal ölçekten 16 madde, iki alt boyutta (faktör) toplanmıĢtır. Bu
boyutlar KiĢisel Öğretim Yeterliği (Ġçsel Faktörler) ve Genel Öğretim Yeterliği (DıĢsal Faktörler) olarak
adlandırılmıĢtır. Ölçek, 5‘li likert tipi derecelendirmeyle düzenlenmiĢtir. (Diken, 2004; akt. Derman, 2007,
s.60).
Müzik Öğretmenliği Güdülenme Ölçeği
Müzik öğretmenliğine güdülenmenin ölçülebilmesi için, Onuk‘un 2007 yılında; Cokley, Bernard ve ekibinin
hazırladığı ―A Psychometric Investigation Of The Academic Motivation Scale Using A United States
Sample‖ adlı çalıĢmada geliĢtirilen akademik güdülenme ölçeğinden uyarladığı Müzik Öğretmenliğine
Güdülenme Ölçeği kullanılmıĢtır.
Müzik Öğretmenliğine Güdülenme Ölçeği isimli veri toplama aracının yapı geçerliliği ve madde analizi için
örneklem grubunun % 22,16‘sına, 43 kiĢiye ön uygulaması yapmıĢtır. Aracın yapı geçerliliğinin
sağlanabilmesi için faktör analizi yapılmıĢtır. Ölçek 23 likert tipi soru maddesinden oluĢmaktadır. 6 alt
boyutu vardır: Bu boyutlar ve sorular; (1) Bilmek için içsel güdülenme 4 soru, (2) Deneyim için içsel
güdülenme 5 soru ve (3) BaĢarı için içsel güdülenme 5 soru, (4) Özümseme (KimlikselleĢtirme) ve Ġçe
yansıtma 3 soru, (5) DıĢsal belirleyiciler 3 ve (6) Güdülenmesizlik (Amotivasyon) 3 soru olarak sıralanmıĢ ve
kümelenmiĢtir (Onuk, 2007).
Verilerin Analizi
ÇalıĢmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for
Social Sciences) for Windows 15.0 programı kullanılmıĢtır.
Niceliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında iki grup durumunda, normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar
arası karĢılaĢtırmalarında ĠliĢkisiz grup (Independent samples) t testi kullanılmıĢtır. Niceliksel verilerin
karĢılaĢtırılmasında ikiden fazla grup durumunda, normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası
karĢılaĢtırmalarında, Tek yönlü (One way) Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey testi
kullanılmıĢtır.
BULGULAR
Müzik Öğretmeni Adaylarının ―Öğretmen Yeterlik‖ ve ―Müzik Öğretmenliğine Güdülenme‖ Düzeyleri
―Eğitim Gördüğü Kurum‖ DeğiĢkenine Göre FarklılaĢmakta mıdır?
Tablo 1. Öğretmen Yeterlik Ölçeği ve Müzik Öğretmenliğine Güdülenme Ölçeği Puanlarının “Eğitim
Gördüğü Kurum” DeğiĢkenine Göre Dağılımı
Eğitim Gördüğü
Kurum

Öğretmen Yeterlik

Müzik Öğretmenliğine
Güdülenme

n

X

Abant Ġzzet Baysal

27

3,204

0,429

Karadeniz Teknik

27

3,096

0,538

Marmara

41

3,370

0,380

Abant Ġzzet Baysal

27

1,935

0,620

Karadeniz Teknik

27

2,041

0,653

Marmara

41

2,176

0,773

ss

F

p

3,264

0,043*

0,973

0,382

*p<.05
Tablo 1 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan müzik öğretmeni adaylarının Öğretmen Yeterlik düzeyleri ile
―Eğitim Gördükleri Kurum‖ değiĢkeni arasındaki farkı incelemek için yapılan Anova ve Tukey testi
sonucunda; adayların Öğretmen Yeterlik puanları ile ―eğitim gördükleri kurum‖ değiĢkeni arasında
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istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<.05). Aritmetik ortalamalara bakıldığında ise,
―Eğitim Gördüğü Kurum‖ Marmara Üniversitesi olan öğretmen adaylarının ―Öğretmen Yeterlik‖ düzeyleri
( X =3,204), Karadeniz Teknik Üniversitesi
( X =3,096) üniversitelerinde eğitim gören öğretmen
adaylarının ―Öğretmen Yeterlik‖ düzeylerine kıyasla anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıĢtır. Örneklem
grubunu oluĢturan öğretmen adaylarının Müzik Öğretmenliğine Güdülenme düzeyleri, ―eğitim gördükleri
kurum‖ değiĢkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim göstermemektedir (p>.05). Sonuç olarak
farklı fakültelerde öğrenim gören öğretmen adaylarının ―Müzik Öğretmenliğine Güdülenme‖ düzeylerinin
eĢit olduğu söylenebilmektedir.
Müzik Öğretmeni Adaylarının ―Öğretmen Yeterlik‖ ve ―Müzik Öğretmenliğine Güdülenme‖ Düzeyleri
―Cinsiyet‖ DeğiĢkenine Göre FarklılaĢmakta mıdır?
Tablo 2. Öğretmen Yeterlik ve Müzik Öğretmenliğine Güdülenme Ölçeği Puanlarının “Cinsiyet”
DeğiĢkenine Göre Dağılımı

Öğretmen Yeterlik
Müzik Öğretmenliğine
Güdülenme

Cinsiyet

n

X

ss

Kız

57

3,243

0,474

Erkek

37

3,252

0,433

Kız

56

2,078

0,714

Erkek

36

2,055

0,697

t

p

-0,094

0,925

0,152

0,880

Tablo 2‘den de anlaĢılabileceği gibi, örneklem grubunu oluĢturan öğretmen adaylarının Öğretmen Yeterlik
düzeyleri, ―Cinsiyet‖ değiĢkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim göstermemektedir (p>.05).
Sonuç olarak kız ve erkek öğretmen adaylarının ―Öğretmen Yeterlik‖ düzeylerinin eĢit olduğu
söylenebilmektedir. AraĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının ―Müzik Öğretmenliğine Güdülenme‖
düzeyleri, ―cinsiyet ―değiĢkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim göstermemektedir (p>.05).
Sonuç olarak kadın ve erkek öğretmen adaylarının ―Müzik Öğretmenliğine Güdülenme‖ düzeylerinin eĢit
olduğu söylenebilmektedir.
Müzik Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen Yeterlik” ve “Müzik Öğretmenliğine Güdülenme”
Düzeyleri “Üniversiteye Gelinen Bölge” DeğiĢkenine Göre FarklılaĢmakta mıdır?
Tablo 3. Öğretmen Yeterlik Ölçeği ve Müzik Öğretmenliğine Güdülenme Ölçeği Puanlarının ―Üniversiteye
Geldiği Bölge‖ DeğiĢkenine Göre Dağılımı

Öğretmen Yeterlik

Bölge

n

X

ss

Marmara

30

3,292

0,376

Karadeniz

40

3,110

0,489

Diğer

25

3,404

0,432

30

2,114

0,670

40

2,077

0,635

25

2,009

0,842

Marmara
Müzik Öğretmenliğine
Karadeniz
Güdülenme
Diğer

F

p

3,664

0,029*

0,155

0,856

*p<.05
Tablo 3‘e göre, örneklem grubunu oluĢturan öğretmen adaylarının ―Öğretmen Yeterlik‖ düzeyleri ile
―Üniversiteye Geldiği Bölge‖ değiĢkeni arasındaki farkı incelemek için yapılan Anova Tukey testi
sonucunda; adayların Öğretmen Yeterlik puanları ile ―Üniversiteye Geldiği Bölge‖ değiĢkeni arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<.05). Aritmetik ortalamalara bakıldığında ise,
―Üniversiteye Geldiği Bölge‖ Karadeniz bölgesi olan öğretmen adaylarının ―Öğretmen Yeterlik‖ düzeylerinin
(

X

=3,110), ―Üniversiteye Geldiği Bölge‖ Diğer bölgeler (Ġç Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz

Bölgesi) olan öğretmen adaylarının (

X

=3,404) ―Öğretmen Yeterlik‖ düzeylerine kıyasla anlamlı derecede
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düĢük olduğu saptanmıĢtır. Tablo 3 incelendiğinde; örneklem grubunu oluĢturan öğretmen adaylarının
―Müzik Öğretmenliğine Güdülenme‖ düzeyleri, ―Üniversiteye Geldiği Bölge‖ değiĢkenine göre istatistiksel
olarak anlamlı bir değiĢim göstermemektedir (p>.05). Sonuç olarak Üniversiteye farklı bölgeden gelen
öğretmen adaylarının ―Müzik Öğretmenliğine Güdülenme‖ düzeylerinin eĢit olduğu söylenebilmektedir.
Müzik Öğretmeni Adaylarının ―Öğretmen Yeterlik‖ ve ―Müzik Öğretmenliğine Güdülenme‖ Düzeyleri
―Okuduğu Bölümden Memnuniyet‖ DeğiĢkenine Göre FarklılaĢmakta mıdır?
Tablo 4. Öğretmen Yeterlik Ölçeği ve Müzik Öğretmenliğine Güdülenme Ölçeği Puanlarının
“Okuduğu Bölümden Memnuniyet” DeğiĢkenine Göre Dağılımı

Öğretmen Yeterlik

Müzik
Öğretmenliğine
Güdülenme

Bölümden Memnuniyet

n

X

ss

Tamamen

17

3,175

0,553

Oldukça

26

3,395

0,360

Kısmen

39

3,237

0,428

Biraz

5

3,246

0,495

Hiç

8

2,945

0,521

Tamamen

17

1,820

0,738

Oldukça

26

1,820

0,537

Kısmen

39

2,194

0,617

Biraz

5

2,691

1,199

Hiç

8

2,445

0,722

F

p

1,740

0,148

3,466

0,011*

*p<.05
Tablo 4‘den de anlaĢılacağı üzere, örneklem grubunu oluĢturan öğretmen adaylarının Öğretmen Yeterlik
düzeyleri, ―Okuduğu Bölümden Memnuniyet‖ değiĢkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim
göstermemektedir (p>.05). Sonuç olarak Okuduğu bölümden farklı memnuniyet düzeyine sahip öğretmen
adaylarının ―Öğretmen Yeterlik‖ düzeylerinin eĢit olduğu söylenebilmektedir. AraĢtırmaya katılan öğretmen
adaylarının Müzik Öğretmenliğine Güdülenme düzeyleri ile ―Okuduğu Bölümden Memnuniyet‖ değiĢkeni
arasındaki farkı incelemek için yapılan Anova LSD testi sonucunda; adayların Müzik Öğretmenliğine
Güdülenme puanları ile ―Okuduğu Bölümden Memnuniyet‖ değiĢkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olduğu görülmektedir (p<.05). Aritmetik ortalamalara bakıldığında ise, Okuduğu bölümden tamamen
memnun olan (

X

=1,820) ve Okuduğu bölümden oldukça memnun olan (

X

=1,820) öğretmen adaylarının

―Müzik Öğretmenliğine Güdülenme‖ düzeyleri, Okuduğu bölümden kısmen memnun olan (
Okuduğu bölümden biraz memnun olan (

X

X

=2,194),

=2,691) ve Okuduğu bölümden hiç memnun olmayan

( X =2,445) öğretmen adaylarının ―Müzik Öğretmenliğine Güdülenme‖ düzeylerine kıyasla anlamlı
derecede düĢük olduğu saptanmıĢtır.
Müzik Öğretmeni Adaylarının; ―Öğretmen Yeterlik‖ ve ―Müzik Öğretmenliğine Güdülenme Düzeyleri‖
Arasında Ġstatistiksel Olarak Anlamlı Bir ĠliĢki Var mıdır?
Tablo 7. Müzik Öğretmenliğine Güdülenme Toplam Puanları ile Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği Toplam
Puanlarının ĠliĢkisine ĠliĢkin Korelasyon Analizi
DeğiĢken

DeğiĢken

r

p

Müzik Öğretmenliğine
Güdülenme

Öğretmen Yeterlik

-0,42

0,000*

*p<.05
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Tablo 7‘den de görülebileceği gibi, araĢtırmaya katılan öğretmen adaylarının Müzik Öğretmenliğine
Güdülenme toplam puanları ile Öğretmen Yeterliği toplam puanları arasında %42 düzeyinde negatif yönlü
anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (p<.05). Örneklem grubunu oluĢturan öğretmen adaylarının, Müzik
Öğretmenliğine Güdülenme düzeyleri arttıkça, Öğretmen Öz Yeterlik düzeyleri azalmaktadır.
ÖNERĠLER
Bu araĢtırma Müzik Öğretmeni Adaylarının, Öğretmen Öz Yeterlik Algıları ve Öğretmenliğe Güdülenme
Düzeyleri arasındaki iliĢkileri karĢılaĢtırarak, bu unsurların kendi aralarındaki bağıntıları ortaya koymak
adına yapılan ilk araĢtırmalardan birini oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın sonuçlarına dayanarak geliĢtirilen
öneriler aĢağıda açıklanmıĢtır.
1.AraĢtırmada, okuduğu bölümden yüksek derecede memnun olan öğretmen adaylarının Müzik
Öğretmenliğine güdülenmelerinin düĢük çıkması ve Müzik Öğretmenliğine Güdülenme düzeyi yüksek olan
öğretmen adaylarının da okudukları bölümden kısmen memnun veya memnun olmaması, öğretmenlik eğitimi
veren kurumların programını, verilen eğitimin öğretmen adaylarının mesleki beklentileri ile iliĢkili olarak
düzenlenmesi ve bu beklentileri araĢtıracak baĢka bir araĢtırma yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
2.Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının Öğretmen Öz Yeterlik düzeylerinin
Marmara Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarına göre düĢük çıkması ve benzer Ģekilde, öğrenim
gördükleri üniversitelere Karadeniz bölgesinden gelen öğretmen adaylarının Öz Yeterlik düzeylerinin düĢük
çıkması göz önünde bulundurulduğunda, Karadeniz bölgesindeki öğretmen adaylarının Karadeniz bölgesinin
hangi özellikleri dolayısıyla Öğretmen Yeterlik düzeylerinin düĢük olduğu durumu, baĢka bir araĢtırmanın
konusu olabilir.
3.Müzik Öğretmeni Adaylarının, Müzik Öğretmenliğine Güdülenme düzeyleri arttıkça, Öğretmen Öz
Yeterlik düzeyleri azalmaktadır. Buradan hareketle öğretmen adaylarının aldıkları mesleki formasyon
derslerinin onlara gerekli yeterlikleri kazandırıp kazandırmadığı ya da mesleki yeterliği yüksek olan öğretmen
adaylarının hangi sebeple öğretmenlik mesleğine güdülenmedikleri baĢka araĢtırmaların konusu olabilir.
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KAS GRUPLARININ ANATOMĠK YAPISI ĠLE FLAMENKO GĠTAR ÇALIMINDA
KULLANILAN SAĞ – SOL EL TEKNĠKLERĠNĠN ĠLĠġKĠLENDĠRĠLMESĠ
Serhat DOĞU
Doç. Dr. Nilgün SAZAK, Kocaeli Üniversitesi
GĠRĠġ
Herhangi bir enstrüman çalmak için bedenimizi ve uzuvlarımızı kullanırız. Müzik yapmanın önemli bir
boyutunu mekanik gerçeklikler oluĢturur. Ses çıkarmak için maddeye ve maddelerin etkileĢimine ihtiyaç
vardır. Madde öğelerinin doğru biçimde etkileĢimini sağlamak için de, kas gruplarının anatomik yapısının
bilinip uygulamada kullanılmasına ihtiyaç vardır.
Gitar çalımı, her iki elin de etkin bir Ģekilde kullanımını gerektirir. Gündelik yaĢamda kullanmadığımız
kasları ve eklemleri gitar çalarken kullanırız. Bu gerçeklikten yola çıkıldığında eklemlerin ve kas gruplarının
incelenmesi , her teknik üzerindeki rollerinin bilinmesi gitar çalımında çok etkili geliĢmelere yol açabilecek
ve zor olduğu düĢünülen birçok teknik kas gruplarının iĢlevinin bilinmesi ile baĢarılabilecektir. Bu amaca
ulaĢmak için anatomi bilimi ilk baĢvurulacak disiplin olacaktır.
Günümüze kadar gitar eğitiminde kullanılan egzersizler çoğunlukla usta gitaristlerin deneyimlemeleri ile
oluĢturulmuĢ ve nesilden nesile notalar üzerinden bazı izah ve resimlerle birlikte aktarılmıĢtır. Profesyonel
pek çok gitarist teknikleri kendi anatomilerine uygun bir Ģekilde geliĢtirdikleri için baĢarılı olmuĢlardır. Bu
durumun farkına varmayan pek çok öğrenci beğendikleri gitaristlerin tekniklerini taklit etmeye çalıĢmakta, o
tekniği kendi anatomik yapılarına uygun bir hale getirmeye çalıĢmadığı gözlenmektedir.
Günümüzde bir gitaristin uzman birer anatomist ve fizyoterapist ile beraber hareket etmesi olumlu sonuçlar
doğuracaktır. Gitaristler teknik yetersizliklerinin sebeplerini araĢtırırken Anatomik ve Fizyolojik sebepleri de
irdelemelidirler. Tüm bunlardan önce tekniklerin nasıl yapılması gerektiği konusunda hareketi tanımlayan
izahlara ihtiyaç vardır. Bu açıklamalar Anatomi bilgisinin artmasıyla ve Kasların Fizyolojik özelliklerinin
bilinmesiyle daha geniĢ ve daha açık ifadeler kazanacaktır.
AraĢtırmanın Amacı:
Bu araĢtırma ile Gitar çalan kiĢilerin daha rahat ve daha doğru bir Ģekilde teknik becerilerini geliĢtirmelerine
yardımcı olacak çözümler aramak,bazı tekniklerin daha net izahlarının yapılabilmesine katkıda bulunmak,
farklı disiplinlerin müziğe katkılarının farkındalığını artırmak, yeni fikir ve düĢüncelere ilham kaynağı
oluĢturmak amaçlanmıĢtır.
Bu amaca ulaĢmak için aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır.
1. Flamenko gitar çalımında kullanılan sağ el tekniklerinin ( arpej, tremolo, pikado, alzapua, rasqueado) sağ
el kaslarında yapılanması nasıl gerçekleĢmektedir?
2. Flamenko gitar çalımında kullanılan sol el tekniklerinin sol el kaslarında yapılanması nasıl
gerçekleĢmektedir?
3. Flamenko gitar çalımında kullanılan sağ-sol el tekniklerinin geliĢimini sağlamak amacıyla kas gruplarını
hazırlayıcı ısınma egzersizleri nelerdir?
AraĢtırmanın Önemi:
Bu araĢtırma, Flamenko gitar çalımında usta çırak iliĢkisine dayanan öğretim yöntemlerinin açıklanması zor
anlatımlarından sıyrılıp; bilimsel temelli, çalıcıların anatomik yapısıyla özdeĢleĢtirilebilen sağ-sol el
teknikleri oluĢturabilmesi açısından önemli görülmektedir.
YÖNTEM
Bu araĢtırma ile flamenko gitar çalımında sağ-sol el kullanımının belirli kas gruplarıyla iliĢkilendirilerek
tanımlanması yoluyla, durum tespiti yapmak amaçlanmıĢtır. AraĢtırma bu yönüyle tarama modelli bir
çalıĢmadır. Flamenko gitar çalımında kullanılan sağ – sol el tekniklerinin kas gruplarıyla iliĢkilendirilmesi
aĢamasında uzman görüĢlerine ihtiyaç duyulmuĢ ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay ÇOLAK ile sağ – sol el çalım teknikleri tek tek irdelenip veriler elde
edilmiĢtir. Bu sayede, gitar çalımında kullanılan tüm kas ve eklemler tanımlanarak isimlendirilmiĢtir. Ayrıca
kas gruplarının çalmaya hazırlanması amacıyla ısınma egzersizleri örneklendirilmiĢtir.
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Flamenko Gitar Çalımında Kullanılan Sağ El Teknikleri:
Bu araĢtırmada temel anlamda en çok kullanılan ve kas faaliyetinin ön planda olduğu teknikler olması itibari
ile aĢağıda belirtilen 5 teknik üzerinde araĢtırma yapılmıĢtır.
Arpej: Tellerin parmak ucu ya da tırnak ile ile parmak ana ya da ara eklem aracılığı ile çekilmesi .
Pikado: Tellerin parmak ucu ya da tırnak ile alternatif olarak çekildikten sonra üstteki tele yaslanması.
Alzapua : BaĢparmağın üst ve altını kullanarak telleri tek tek ya da grup olarak tınlatması .
Rasqueado: Sağ el parmaklarını içten dıĢa doğru hareket ettirerek telleri tırmıklamak.
Tremolo : Tek tel üzerinde tüm sağ el parmaklarının tele sırasıyla parmak ucu ya da tırnak ile vurması.
El Kasları:

ġekil 1 Örnek El Anatomi Haritası-www.handmuscles.com
Yukarıdaki resimde iĢaret edilen ve adlandırılan kas gruplarına bakıldığında bir anlam ifade etmesi gerekiyor.
Bunun için de Latinceden yardım almak gerekli. Örneğin ―Abductor digiti minimi brevis ― adlı kas abductor
sıfatı ile yaptığı iĢi (abduksiyon) ve digiti minimi ifadesi ile küçük parmak oluĢunu ve brevis sıfatı ile kısa
küçük parmak kası olduğunu ifade eder. Özetle küçük parmağın abduksiyon(uzaklaĢtırma) yapması için
çalıĢan kısa kas ifade edilmektedir.
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Ön Kol Kasları:

ġekil2-Ön Kol Kasları Ekstensörler-Sobotta Anatomi Atlası(1994, s.217)
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ġekil3-Ön Kol Kasları Fleksörler, Sobotta Anatomi Atlası(1994, s.218)
El Kasları Ve Eklemleri:
Elimizin üzerindeki Deri, palmar aponeurosis ve flexor retinaculum kaldırıldığında flexor digitorum
superficialis tendonları görülebilir. (Bknz :Basitten Ayrıntılıya El kasları ) Tendonlara medial pozisyonda
olanlar küçük parmak üzerinde hareket eden kaslardır. Tendonlara lateral pozisyonda olanlar baĢparmak
üzerinde etkisi olan kaslardır. Bu iki grup kas derin Fascia ile örtülüdür.
Elin içinde olan kasları bölge ya da derinliğe göre 3 grupta inceleyebiliriz.
Bölgesel kas grupları thenar ve hypothenar olarak iki gruba ayrılır. Thenar grubu kasları 3 tanedir ve
baĢparmak üzerinde etki ederler. Hypothenar grubu kasları 3 tanedir ve küçük parmak üzerinde etki ederler.
Geri kalan kaslar basitten ayrıntılıya doğru aĢağıdaki resimlerde görüldüğü gibi sınıflandırılabilir . Palmar
aponeurosis çıkarıldığında, ilk tabaka flexor digitorum superficialis tendonlarından oluĢur. Bu tabaka ve
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diğerleri aĢağıda gösterilmiĢtir. Tüm resimler dikkatle incelendiğinde parmaklar ve kas iliĢkileri
gözlenebilmektedir.
Thenar: El ayasının baĢ parmak hizasındaki kabartısı, elayası, tenar
Hypothenar: KarĢı tenar
Palmar: Avuçla ilgili

Basitten Ayrıntılıya El Kasları
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ġekil10-Thenar Eminence Kasları (Tenar Çıkıntı Kasları)
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ġekil 11-Hypothenar Eminence Kasları (KarĢı Tenar Çıkıntı Kasları )

ġekil 5-ġekil 11 arasındaki tüm Ģekiller www.handmuscles.com adresinden alınmıĢtır.
El Damarları

ġekil 12- Yüzeysel El Damarları-www.handmuscles.com
Damarlar kasları besleyen kanı taĢıdığı için hareketi etkileyen unsurlardır. Damarların sıkıĢmaması ve hedef
kas gruplarını beslemesi gereklidir. Bu nedenle ana damarların yerlerinin bilinmesi gerekli ve faydalıdır. Bu
sayede hareketin izahında ve yapılıĢında dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi pozisyonun kan
dolaĢımını engelleyip engellemediğidir. Aksi takdirde uyuĢma ve hissizlik yaĢanabilir.
BULGULAR VE YORUM
Flamenko Gitar çalımında kullanılan ana teknikler, tanımları ve iliĢkili oldukları kas grupları uzman
görüĢlerine dayanılarak aĢağıda belirtilmiĢtir.
1. Birinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular:
Flamenko gitar çalımında kullanılan sağ el tekniklerinin kas grupları ile iliĢkilendirilmesi sırasıyla
gösterilmektedir.
Arpej-Tremolo
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El Pozisyonu ve yapılan hareketler gözönünde bulundurulduğunda el bilek ve parmak fleksörlerinin ekstensör
kas grubuna göre daha aktif çalıĢtığı görülür. Fleksör digitorum Superficialis ve Fleksör digitorum
profundus kasları özellikle orta eklemden baĢlatılan hareketi sağlar.
Tele karĢı direnç gösteren grup bu bahsedilen fleksör kaslardır. Bu kasların fazla kullanımı kas kuvvetini
artıracağı gibi eklem,kas ve sinirlerde minimize hasarlara da neden olabilir. Bu tekniklerde ön kol kasları
dıĢında lumbricalis adı verilen kaslar da aktif olarak çalıĢmaktadır.

ġekil 13- El Fleksör Kasları
El pozisyonunun , hareketin ve kullanılan kas gruplarının aynı olmasından dolayı bu iki tekniğin beraber ele
alınması uygundur. Tek farkı arpejin farklı teller üzerinde ,tremolonun ise tek bir tel üzerinde uygulanmasıdır.

Yukarıdaki Resimler Juan Martin, El Arte de La guitarra Flamenca kitabından alıntıdır.
ALZAPUA:
Bu teknik incelendiğinde baĢparmak kaslarını,iĢaret parmağını ve küçük parmağı hareket ettiren kaslar aktif
olarak çalıĢmaktadır.
BaĢparmak abduksiyonda, iĢaret parmağı abduksiyonda ve i parmağı fleksiyon durumundadır. Küçük
parmağın abduksiyonda tutulması hareketin dengesi açısından önemli bir ayrıntıdır.
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BaĢparmak sabit ve orta eklem kırılmadan düz bir çizgi halinde durur. Bu sebeple ana eklem abduksiyonda ve
bilek etrafında rotasyonu sonucunda gerçekleĢtirilir. BaĢparmak orta eklemden kırılmadan tellere dik bir
pozisyonda olmalıdır. Tırnak uzunluğu ve tırnağın telle temas eden kısmı tellere takılmayacak Ģekilde
törpülenmelidir. Alzapuada kol gitara adeta sarılarak baĢparmak tellere ortalama 90 derece açıyla temas eder.

ġekil 14-Alzapua Tekniği Pozisyonu ve ĠliĢkili BaĢparmak Kası
Pikado:
Bu teknikte de ön kol fleksör kasları aktif olarak çalıĢmakla beraber lumbricalisler daha aktif olarak
kullanılmaktadır. Lumbricalislerle ilgili önemli bir ayrıntı arpej ve pikado için olduğu gibi özellikle pikado
tekniği kullanılırken tercih edilen parmaklar hakında önemli bir ipucu verir. Lumbricalisler incelendiğinde
iĢaret parmağının uzantısı olan lumbrical tek baĢlıdır. Medius ve anulus parmakları olan orta ve yüzük
parmakları bağlantılı olduğu için bağımsız hareket yetenekleri sınırlıdır. Aynı Ģekilde m ve a parmakları da
birbiriyle bağlantılı olarak çalıĢır. Bu durumda Pikado yapılırken i-m,i-a,i-x,m-x parmaklarının kullanılması
daha doğru kombinasyonlar yaratacaktır.
Pikado tekniğinde tırnaklarla telin temas ettiği kısımların doğru törpülenmesi ve hareketin bileği
zorlamayacak bir açıda gerçekleĢtirilmesi gereklidir. Pikado yaparken kol gitara sarılmaz ,resimdeki gibi
kol üstten hafif bir açıyla alt kol gitara dayalı bir Ģekilde durur. Parmak ucu ya da tırnak mutlaka bir üst tele
(en üst tel hariç) yaslanmalıdır.

Yukarıdaki Resimler Juan Martin, El Arte de La guitarra Flamenca kitabından alıntıdır.
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ġekil 15 –Lumbrical Kasları
Rasqueado:
Bu teknik göz önüne alındığında tele karĢı direnç gösteren kaslar ekstensör kas grubudur. Tüm parmakların
farklı kombinasyonları ile yapılan rasqueado tekniğinde tüm parmaklara giden ekstensörler aktiftir. Sağ el
parmaklarının teller üzerinde dıĢa doğru fiske atmasıyla uygulanır.
Ġndicis (ĠĢaret) parmağı fleksör kasları da Rasqueado tekniğinde kullanılır . Diğer parmaklarda ise fleksörler
devreye girmez.
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Yukarıdaki Resimler Juan Martin, El Arte de La guitarra Flamenca kitabından alıntıdır.
2. Ġkinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular:
Flamenko gitar çalımında kullanılan sol el tekniklerinin kas grupları ile iliĢkilendirilmesi aĢamasında, baĢ
parmağın sabit dirençle tutulduğu bare basma tekniği de dahil
tüm parmakların hareketinde, hareket
esnasında fleksör ve extensör kasları çalıĢır , sağ elden farklı olarak orta parmağa göre abduksiyon hareketini
sağlayan kaslar çalıĢmaktadır. Bu kaslar alttaki resimde sırasıyla I-II-III ve IV olarak numaralandırılmıĢ olan
dorsalis kaslarıdır.
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ġekil 16- Dorsal Kasları
Guyton&Hall ,Textbook of Physiology kitabında yer alan iskelet Kaslarının geliĢtirilme prensibi baz alınarak
sol el için bir egzersiz geliĢtirilmek istendiğinde iki parmağın diğer elle tutularak yana doğru açılmaya
çalıĢılması ile açılmaya karĢı bir direnç oluĢturulur ve yana doğru açılmayı ve geniĢlemeyi sağlayan kaslar
geliĢtirilebilir.
3. Üçüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular:
Flamenko gitar çalımında kullanılan sağ-sol el tekniklerinin geliĢimini sağlamak amacıyla kas gruplarını
hazırlayıcı ısınma egzersizleri belirlenmek istendiğinde öncelikle sağ ve sol elin ne oranda kullanıldığının ve
ne kadar geliĢtirilmesi gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir.Bunun için Antropometrik ölçümlere ihtiyaç
duyulur.
Ġnsan vücudunun oranlarının ölçülerini karĢılaĢtırmalı olarak inceleyen bilim dalı Antropolojidir.
Antropometrik ölçümler kiĢiye özel gitar yapımı, gitar seçiminde olduğu gibi kiĢiye özel egzersizler
üretilmesi açısından önemlidir.
BeĢ maddede incelenir:
1. Tenar, hipotenar kalınlıkları
2. Bilek kalınlığı
3. Eklem açıklığı
4. Parmak uzunluğu
5. Parmak kalınlığı
Antropometrik ölçümlerin yapılmasında ihtiyaç duyulan aletler,
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1. Dinamometre
2. Gonyometre
3. Kaliper
Dinamometre ile kas kuvvet ölçümü yapılır. Gonyometre ile eklem açıklığı ölçülür. Kaliper ile çap ölçümü
yapılır. Bu ve buna benzer ölçümler kiĢisel farklılıkları ortaya koyarak teknik egzersizler için yol gösterici
faktör oluĢturular. Örneğin sol el parmak uzunluğu yeterli olan kiĢinin dorsalis kaslarını abduksiyon için
çalıĢtırması gereksizdir. Aynı Ģekilde sol el parmakları yeterince uzun olmayan kiĢi parmaklarının daha fazla
açılması için dorsal kaslarını abduksiyon(açma,geniĢletme) hareketi ile bir dirence karĢı çalıĢtırılmalıdır.
Guyton&Hall,Textbook of Physiology,(1996,s.1064) kitabında ,egzersizlerin kaslara olan etkisi göz önüne
alındığında kas geliĢimin baĢlıca ilkeleri Ģu Ģekilde ortaya koyar: Yük altında olmadan fonksiyon yapan
kaslarda saatlerce süren egzersizlerde bile kuvvet çok az artar . Bu durum gitarsız yapılan egzersizlerde tel
direncine benzer bir yük unsurunun olması gerektiğini gösterir. Direnç olmadan yapılan egzersizlerde
kaslarda geliĢme gözlenmeyecektir. Diğer taraftan , maksimal gücün yüzde 50 sinden daha fazla güçlü
kasılan kaslarda kasılmalar her gün yalnız birkaç kere tekrarlansa bile kuvveti çok kısa zamanda geliĢir. Bu
ilkdeden hareketle , kasları geliĢtirme deneylerinde , altı maksimale yakın kontraksiyon, haftada 3 gün , 3 set
halinde uygulanırsa , kronik kas yorgunluğu yaratmadan , kas kuvvetini optimal düzeye yükseltmek mümkün
olur. 6-8 haftalık bir program ile kas kuvveti yaklaĢık olarak yüzde 30 oranında artar ve sonra bir platoya
eriĢir , yani sabit kalır.
Gitar çalan birisinin sol el küçük parmağının sağ ele oranla daha çok geliĢtiği görülür .bunun sebebi sol el
tekniklerinde digiti minimi (küçük parmak) kaslarının daha çok kullanılmasıdır.
Isınma Egzersizleri Ve Önemi- Pubmed,Warming-up and stretching for improved physical performance and
prevention of sports-related injuries.Shellock FG, Prentice WE yayınında belirtildiği gibi düzenli Isınma
Hareketlerinin (Warm-up) Yararları Ģöyle sıralanabilir:
Kas ısısının Artırılması – Isınma egzersileri sırasında kas sıcaklığı artar. IsınmıĢ bir kas daha güçlü
kasılır ve daha hızlı gevĢer. Bu sayede hız ve mukavemet elde edilir.Aynı zamanda kasta aĢırı gerginlik ve
hasar oranı azalır.
Kan damarlarının GeniĢlemesi,Açılması – Bu durum kan dolaĢımına karĢı olan direnci azaltır ve kaslara
daha çok enerji akıĢı sağlanmıĢ olur, aynı zamanda kalp daha az strese maruz kalır.
Hareket çeĢitliliği ve Kabiliyetinin Artması – herhangi bir eklem etrafındaki hareket kabiliyeti artar.
Mental Hazırlık – Iısnma hareketleri herhangi bir eyleme mental anlamda hazırlanmayı , odaklanmayı
sağlar.
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Yukarıdaki resimler “Lorraine C. & Gregory G. Irwin” in Finger Fitness adlı kitabından alıntılanmıĢ
görüntülerdir.Kitapta birçok hareket verilerek parmakların daha özgür hareket edilmesi amaçlanmıĢtır.
Fizyoloji ile notlara bakıldığında bu hareketler herhangi bir dirence karĢı yapılmadığı için kasların
güçlenmesine katkıda bulunmazlar. Bu hareketler çok iyi birer ısınma hareketleridir. Aynı zamanda her bir
parmağın bağımsız bir Ģekilde çalıĢtırılabilmesi için de faydalı çalıĢmalardır. Gitar çalman önce ve günlük
periyotlar ile uygulanması performansa olumlu anlamda etki yapabilir. Dikkat edilmesi gereken yine
Fizyolojik açıdan bakıldığında aĢırı esnetme ve germeler yapılmamasıdır. Aksi takdirde el bilek bölgesinde
hasarlara yol açılabilir.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
1. Arpej ve tremolo tekniğinde el pozisyonu ve yapılan hareketler izlendiğinde, el bilek ve parmak
fleksörlerinin ekstensör kas grubuna göre daha aktif çalıĢtığı görülür. Fleksör digitorum Superficialis ve
Fleksör digitorum profundus kasları özellikle orta eklemden baĢlatılan hareketi sağlar.
2. Alzapua tekniği incelendiğinde baĢparmak kaslarını,iĢaret parmağını ve küçük parmağı hareket ettiren
kaslar aktif olarak çalıĢmaktadır.BaĢparmak abduksiyonda, iĢaret parmağı abduksiyonda ve i parmağı
fleksiyon durumundadır. Küçük parmağın abduksiyonda tutulması hareketin dengesi açısından önemli bir
ayrıntıdır.
3. Pikado tekniğinde ön kol fleksör kasları aktif olarak çalıĢmakla beraber lumbricalisler daha aktif olarak
kullanılmaktadır. Lumbricalislerle ilgili önemli bir ayrıntı arpej ve pikado için olduğu gibi özellikle pikado
tekniği kullanılırken tercih edilen parmaklar hakında önemli bir ipucu verir. Lumbricalisler incelendiğinde
iĢaret parmağının uzantısı olan lumbrical tek baĢlıdır. Medius ve anulus parmakları olan orta ve yüzük
parmakları bağlantılı olduğu için bağımsız hareket yetenekleri sınırlıdır. Aynı Ģekilde m ve a parmakları da
birbiriyle bağlantılı olarak çalıĢır. Bu durumda Pikado yapılırken i-m,i-a,i-x,m-x parmaklarının kullanılması
daha doğru kombinasyonlar yaratacaktır.
4. Rasqueado tekniğinde tele karĢı direnç gösteren kaslar ekstensör kas grubudur. Tüm parmakların farklı
kombinasyonları ile yapılan rasqueado tekniğinde tüm parmaklara giden ekstensörler aktiftir. Sağ el
parmaklarının teller üzerinde dıĢa doğru fiske atmasıyla uygulanır. Ġndicis (ĠĢaret) parmağı fleksör kasları da
Rasqueado tekniğinde kullanılır . Diğer parmaklarda ise fleksörler devreye girmez.
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5. Flamenko gitar çalımında kullanılan sol el tekniklerinin kas grupları ile iliĢkilendirilmesi aĢamasında, baĢ
parmağın sabit dirençle tutulduğu bare basma tekniği de dahil
tüm parmakların hareketinde, hareket
esnasında fleksör ve extensör kasları çalıĢır , sağ elden farklı olarak orta parmağa göre abduksiyon hareketini
sağlayan kaslar çalıĢmaktadır. Bu kaslar alttaki resimde sırasıyla I-II-III ve IV olarak numaralandırılmıĢ olan
dorsalis kaslarıdır.
6. Yük altında olmadan fonksiyon yapan kaslarda saatlerce süren egzersizlerde bile kuvvet çok az artar . Bu
durum gitarsız yapılan egzersizlerde tel direncine benzer bir yük unsurunun olması gerektiğini gösterir.
Direnç olmadan yapılan egzersizlerde kaslarda geliĢme gözlenmeyecektir.
Elde edilen sonuçlara dayanarak aĢağıdaki önerilere yer verilmiĢtir.
1. Gitar eğitimi veren okul ve kurumlarda Anatomi ve Fizyoloji dersi verilmesi faydalı olacaktır.
2. Bununla birlikte açılacak Akustik Dersi de ses üretimi hakkında yorum yapabilmek adına faydalı fikirler
kazandıracaktır.
3. Gitar çalmaya baĢlamadan önce ısınma egzersizlerinin yapılma gerekliliği göz önüne alındığında el açma
egzersizlerinden önce yapılması uygun olan kas ve eklem yapısıyla uyumlu ısınma egzersizleri üretmek için
Fizyoterapistlerle iĢbirliği yapılmalıdır.
KAYNAKLAR
SOBOTTA Anatomi Atlası
Guyton&HALL, Textbook of Physiology,1996
Pubmed, Warming-up and stretching for improved physical performance and prevention of sports-related
injuries.Shellock FG, Prentice WE.
Doçent Dr. Tuncay Çolak, Kocaeli Üniv. Tıp Fakültesi
Juan Martin, El Arte de La Guitarra Flamenca,1973
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ĠLKÖĞRETĠM OKULLARININ ĠKĠNCĠ KADEME (6. 7. 8.) SINIFLARINDA OKUTULAN MÜZĠK
DERSLERĠNDE YAPILAN DÜZENLĠ ÇALGI VE SES EĞĠTĠMĠ UYGULAMALARININ,
ÖĞRENCĠLERĠN MÜZĠĞE ĠLĠġKĠN BĠLĠġSEL, DUYUġSAL, DAVRANIġLARI, MÜZĠK
YAġANTISI VE BENLĠK SAYGISI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
Dr. ġafak TUNALIOĞLU, Türkan Sabancı Görme Engelliler Ġlköğretim Okulu ve ĠĢ Okulu
GĠRĠġ
Bu çalıĢmada, ilköğretim ikinci kademe okullarındaki müzik derslerinde uygulanan düzenli ses ve çalgı
eğitimi uygulamalarının, öğrencinin, müziksel bilgisi, tutumu, müzik yaĢantısı ve benlik saygısı düzeyleri
üzerindeki etkilerinin, ne boyutta olduğu belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla bir Müziksel Bilgi Testi,
Müziksel Tutum Ölçeği, Müzik YaĢantısı Anketi ve Benlik Saygısı testi geliĢtirilmiĢtir. Bu testler sekiz ay
süresince çalgı eğitimi uygulanan deney ve ses eğitimi uygulanan kontrol gruplarına çalıĢmanın öncesinde ve
sonrasında uygulanmıĢ, elde edilen sonuçlar bilimsel istatistik yöntemler kullanılarak karĢılaĢtırılmıĢtır.
AraĢtırma ―öntest sontest gruplu kontrol model‖ çerçevesinde gerçekleĢtirilmiĢtir. ―Öntest – sontest kontrol
gruplu modelde, yansız atama ile oluĢturulmuĢ iki grup bulunur. Bunlardan biri deney, öteki kontrol grubu
olarak kullanılır. Her iki grupta da deney öncesi ve deney sonrası ölçmeler yapılır.
Örneklem
Yapılan bu araĢtırma deneysel bir nitelik taĢıdığı için, çalıĢma grubunun belirlenmesi aĢamasında, çok fazla
sayıda deneğe gerek yoktur. Bu nedenle, sadece bir okulun belirlenmesi ve grupların bu okuldan
oluĢturulması, yeterli olmuĢtur. Belirlenen okulda bulunan iki 25‗er kiĢilik sekizinci sınıf grubu, deneysel
çalıĢmanın gerçekleĢtirileceği deney ve kontrol grupları olarak seçilmiĢtir. Deneysel çalıĢmanın doğru
gerçekleĢtirilebilmesi için, bu iki sekizinci sınıfın, her yönden birbiriyle eĢit özelliklere sahip iki grup olması
gerekmektedir. Yapılan ön testler sonucunda, deney ve kontrol gruplarının, araĢtırmanın bağımlı değiĢkenleri
açısından birbirine eĢit olduğu görülmüĢtür.
Veri Toplama Araçları
Bu araĢtırmada, dört ölçme aracı kullanılmıĢtır bunlar: 1. Öğrencinin müziksel bilgi düzeyini ölçmeye yönelik
olarak hazırlanan ―Müziksel Bilgi Testi‖ 2. Öğrencinin müziksel tutum düzeyini ölçmeye yönelik olarak
hazırlanan ―Müziğe^ĠliĢkin Tutum Ölçeği‖, 3. Öğrencinin müzik yaĢantısının Ģeklini belirlemek amacıyla
hazırlanan ―Müziksel YaĢantı Anketi‖ 4. Öğrencinin benlik saygısı düzeyinin belirlenmesi için ise ―Wifam
Öz Güven Testi‖ olarak sıralanabilir. Bu ölçme araçları üzerinde kısaca duracak olursak;
AraĢtırmada kullanılmak üzere, çoktan seçmeli test sorularından oluĢan, bir :müziksel bilgi testi
geliĢtirilmiĢtir. Test, 38 sorudan oluĢmaktadır. Soruların cevapları, dört Ģıklı olarak hazırlanmıĢtır. Bilgi
testinin genel kapsamının ve soruların belirlenmesinde, ilköğretim okulları ikinci kademe Müzik Dersi Eğitim
Programı temel alınmıĢtır. Bilgi Testinde, müzik dersinin biliĢsel hedefleri doğrultusunda, öğrenme sürecinin
temel aĢamaları olan algılama, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme hedeflerine ulaĢılıp
ulaĢılmadığını belirlemek üzere, bu öğrenme aĢamalarını hedef alan test soruları oluĢturulmuĢtur.
AraĢtırmada, öğrencilerin müziksel tutum düzeyini ölçmek amacıyla oluĢturulan tutum ölçeği, dört basamaklı
Liker sistem doğrultusunda hazırlanmıĢtır. Test 15‘i olumsuz 40‘ı olumlu uçlu toplam 55 maddeden
oluĢmaktadır. Her maddede öğrenciye, müziksel tutumlara yönelik bir eylem, fikir, düĢünce veya duygu
cümlesi verilmiĢ ve öğrenciden, bu cümleye ne derecede katıldığını belirtmesi istenmiĢtir.
Müzik YaĢantısı Anketi, öğrencinin müziksel yaĢantı Ģeklinin ortaya konması amacıyla hazırlanmıĢtır.
Anketin oluĢturulması çalıĢmalarında ilk olarak, müziksel yaĢantıyı belirleyen günlük etkinliklerin neler
olduğunun bir listesi çıkarılmıĢtır. Anketteki sorular, belirlenen bu liste doğrultusunda oluĢturulmuĢtur.
Yapılan listede, öğrencinin müzik yaĢantısı içerisinde uygulayabileceği olası tüm müziksel davranıĢlarına tam
olarak yer verilmesine ve eksik yön bırakılmamasına, büyük önem verilmiĢtir.
(Kendim Hakkında DüĢüncelerim) diye de adlandırılan benlik saygısı testi, öğrencilerin kendilerine (özüne)
iliĢkin düĢünce duygu ve tutumlarını değerlendirmeyi amaçlar (Soner 1995) Wifam Öz Güven Testi, seksen
maddeden oluĢmaktadır. Bu maddelerin her biri, öğrencinin öz güveniyle ilgili bir cümleyi dile getirmekte ve
bu cümleye öğrencinin katılıp katılmadığı sorulmaktadır. Benlik saygısı konusu, araĢtırmacının uzmanlık
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alanı dıĢında kaldığı için, tez çalıĢması içerisinde, bu konuya yönelik ölçme aracı geliĢtirilmemiĢ, varolan
ölçme araçlarından bir tanesi araĢtırma için seçilmiĢtir.
Verilerin Çözümlenmesi
Bu aĢamada, her değiĢkene ait deney ve kontrol gruplarından elde edilen ön ve son test sonuçları, iliĢkili grup
―t‖ testine tabi tutulmuĢtur. Bu test yardımıyla, uygulanan sekiz aylık eğitim sonucunda, deney ve kontrol
gruplarının, araĢtırmanın bağımlı değiĢkenleri açısından, nasıl bir geliĢme gösterdiği belirlenmeye
çalıĢılmıĢtır. Bu iĢlem sonucunda, bağımlı değiĢkenlerin her birinden elde edilen geliĢme dereceleri,
birbirleriyle karĢılaĢtırılarak, deney ve kontrol gruplarından hangisinin, bu bağımlı değiĢkenler açısından,
daha fazla geliĢme gösterdiği belirlenmiĢtir.
Bunun yanında, araĢtırmanın ele aldığı bağımlı değiĢkenler açısından, deney ve kontrol gruplarının vardıkları
son düzeyi belirlemek amacı doğrultusunda, son test uygulamaları üzerinde iliĢkisiz Grup ―t‖ testi tekniği
kullanılmıĢ ve tek yönlü sınama gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece, deney ve kontrol gruplarının, ele alınan
değiĢken yönünden vardıkları son düzey belirlenmiĢ ve hangi grubun, deney sonunda daha yüksek düzeye
ulaĢtığı saptanmıĢtır.
Sonuç olarak, araĢtırmada kullanılan ses ve çalgı eğitimi öğretim yöntemlerinden hangisinin, müzik
eğitiminde, araĢtırmanın bağımlı değiĢkenleri olan müziksel bilgi, müziksel tutum, müzik yaĢantısı ve benlik
saygısı açısından, daha verimli sonuçlar ortaya koyduğu; genel değerlendirmede hangi öğretim yönteminin,
öğrenciye daha yararlı olduğu ve müzik öğretim programındaki hedeflere öğrenciyi daha çok yaklaĢtırdığı,
belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
MÜZĠKSEL BĠLGĠ GELĠġĠMĠNE YÖNELĠK BULGULAR:
Bu bölümde amaç, deney öncesi ve sonrası yapılan bilgi testlerinden elde edilen sonuçlar yardımıyla, sekiz ay
sonunda, hangi grubun müziksel bilgi yönünden daha fazla ilerleme gösterdiğini ortaya çıkarmaktır. Böylece,
çalgı eğitimi ve ses eğitimi uygulamalarından hangisinin, öğrenciyi, müziksel bilgi yönünden, daha üst
düzeylere taĢıdığı sorusuna cevap bulunmuĢ olacaktır.
Tablo 1: Deney Grubu Ön-Son Test Müziksel Bilgi Testi Ortalamaları Ġçin Yapılan ĠliĢkili Grup “t”
Testi Sonuçları
―t‖ testi sonuçları
N

Bilgi deney 1

Aritmetik ort.

25

6.6800

Std. Hata

,6946

SS

25

23.8400

1,1686

sd

t

p

3.4728
,804

Bilgi deney 2

P

r

p<,01

24

-3.303

p<0.01

5.8429

Deney grubunun Müzik Bilgi Testi ön-son test sonuçlarına göre yapılan iliĢkili grup ―t‖ testinde, istatistiksel
açıdan ,01 düzeyinde anlamlı bir sonuç bulunmuĢtur. Deney grubunun müzik bilgi puanları, son test lehine
anlamlı düzeyde artıĢ göstermiĢtir. Bu sonuç, uygulanan çalgı eğitimi öğretim yönteminin, öğrenci üzerinde
olumlu bir etki yaptığını ortaya koymaktadır.
Tablo 2: Kontrol Grubu Ön-Son Test Müziksel Bilgi Testi Ortalamaları Ġçin Yapılan ĠliĢkili Grup “t”
Testi Sonuçları
N

Aritmeti
k ort.

SS

Std.
hata

Bilgi kontrol 1

25

6.8800

5,8546

1,1709

Bilgi kontrol 2

25

10.7600

5.1984

1,0397

―t‖ testi sonuçları
r

,948

p

p<,01

sd

t

p

24

-10.211

P<0.01

Elde edilen ―t‖ değeri -10,211 olup, istatistiksel açıdan ,01 düzeyinde anlamlıdır. Son test müzik puan
ortalaması, öntest müzik bilgi puan ortalamasından anlamlı derecede daha yüksektir. Bu sonuç, uygulanan ses
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eğitimi öğretim yönteminin de, müziksel bilgi yönünden, öğrenci üzerinde olumlu bir etki yaptığını
göstermektedir.
Tablo 3: Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Müziksel Bilgi Ortalamaları Ġçin Yapılan ĠliĢkisiz
Grup “t” Testi Sonuçları
―t‖ testi sonuçları
N

Aritmetik ort.

SS

Deney grubu

25

23.8400

5.8429

Kontrol grubu

25

10.7600

5.1984

sd

t

p

48

8.362

P<0.01

Deney ve kontrol gruplarının son test müziksel bilgi puanı ortalamaları için yapılan iliĢkisiz grup ―t‖ testinde,
istatistiksel açıdan ,01 düzeyinde anlamlı bir sonuç elde edilmiĢtir. Bu anlamlı farklılık, deney grubu lehine
gerçekleĢmiĢtir. Deney grubunun son test müziksel bilgi puan ortalaması, kontrol grubununkinden anlamlı
derecede daha yüksektir. Bu sonuç, müzik eğitiminde kullanılan çalgı eğitimi yönteminin, öğrenciyi,
müziksel bilgi düzeyi yönünden, ses eğitimine göre daha üst seviyelere taĢıdığı; çalgı öğrenmenin, müziksel
bilgi yönünden öğrenciyi, daha çok zenginleĢtirdiği sonuçlarına ulaĢmamızı sağlamaktadır.
MÜZĠKSEL TUTUM GELĠġĠMĠNE YÖNELĠK BULGULAR
Kısaca açıklamak gerekirse, bu bölümde amaç; sekiz aylık deney öncesi ve deney sonrasında deney ve
kontrol gruplarına uygulanan Müziğe ĠliĢkin Tutum Ölçeğinden elde edilen veriler aracılığıyla, her iki
grubun, müziksel tutum geliĢimlerini incelemek, karĢılaĢtırmak ve hangi grubunun, müziksel tutum yönünden
daha fazla geliĢim sağladığını saptamaktır. Böylece, müziksel tutum geliĢimi yönünden, çalgı eğitiminin mi
yoksa ses eğitiminin mi daha yararlı olduğunun saptanması amaçlanmaktadır.
Tablo 4: Deney Grubu Ön-son Test Müziksel Tutum Ölçeği Ortalamaları Ġçin Yapılan ĠliĢkili Grup
“t” Testi Sonuçları
―t‖ testi sonuçları
N

Tutum deney1

25

Aritmetik ort.

83.7200

Std. hata

4,9185

SS

r

25

138.5600

1,4225

sd

t

p

24

-14.371

P<0.01

24.5925
.833

Tutum deney 2

p

p<,01

7.1127

Deney grubunun Müziğe ĠliĢkin Tutum Ölçeği ön-son test sonuçlarına göre yapılan iliĢkili grup ―t‖ testinde,
istatistiksel açıdan ,01 düzeyinde anlamlı bir sonuç bulunmuĢtur. Deney grubunun müziksel tutum puanları,
son test lehine anlamlı düzeyde artıĢ göstermiĢtir. Bu sonuç, uygulanan çalgı eğitimi öğretim yönteminin,
müziksel tutum yönünden öğrenci üzerinde olumlu bir etki yaptığını ortaya koymaktadır.
Tablo 5: Kontrol Grubu Ön-son Test Müziksel Tutum Ölçeği Ortalamaları Ġçin Yapılan ĠliĢkili Grup
“t” Testi Sonuçları
N

Aritmetik
ort.

―t‖ testi sonuçları

Std.
hata

SS

Tutum kontrol 1

25

79,6000

3,8026

19,0132

Tutum kontrol 2

25

80,8800

2,8521

14,2604

r

,926

p

p<,01

sd

t

p

24

-,808

p>0,05

Tablo 5‘te kontrol grubu Müziğe ĠliĢkin Tutum Ölçer ön-son test puanları için yapılan iliĢkili grup ―t‖ testi
sonuçları yer almıĢtır. Elde edilen ―t değeri -,808 olup, istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Son test müziksel
tutum puan ortalaması, öntest puan ortalamasından anlamlı derecede bir farklılık göstermemektedir. Bu
sonuç, uygulanan ses eğitimi öğretim yönteminin, müziksel tutum düzeyi yönünden, öğrenci üzerinde olumlu
bir etki yapmadığını göstermektedir.
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Tablo 6: Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Müziksel Tutum Ortalamaları Ġçin Yapılan ĠliĢkisiz
Grup “t” Testi Sonuçları
―t‖ testi sonuçları
N

Aritmetik ort.

Std. hata

SS

Deney grubu

25

138,5600

1,4225

7,1127

Kontrol grubu

25

80,8800

2,8521

14,2604

sd

t

p

48

18,098

P<,01

Yukarıdaki tabloda da, önceki iliĢkili grup ―t‖ testi sonuçlarını doğrular sonuçları görmek mümkündür.
Uygulanan iliĢkisiz grup ―t‖ testi verileri bize, ikinci uygulama sonucunda, çalgı eğitimi gören deney
grubunun, ses eğitim gören kontrol grubuna göre, müziksel tutum yönünden, çok daha fazla geliĢim
gösterdiği sonucunu vermektedir.
BENLĠK SAYGISI GELĠġĠMĠNE YÖNELĠK ELDE EDĠLEN BULGULAR
Bu bölümde, sekiz aylık deney öncesinde ve sonrasında uygulanan Wifam benlik saygısı testinden elde edilen
veriler ıĢığında deney ve kontrol gruplarının göstermiĢ olduğu benlik saygısı geliĢimi ortaya konacaktır.
Tablo 7: Deney Grubu Ön-son Test Benlik Saygısı Ortalamaları Ġçin Yapılan ĠliĢkili Grup “t” Testi
Genel Sonuçları
―t‖ testi sonuçları
Aritmetik
ort.

N

Deney b.
saygısı 1

25

57,4800

Std. hata

SS

R

sd
2,1206

25

51,5600

1,4800

t

p

10,6031
,924

Deney b.
Saygısı 2

p

p<,01

24

6,276

P<,01

7,3998

Tablo 8:Kontrol Grubu Ön-son Test Benlik Saygısı Ortalamaları Ġçin Yapılan ĠliĢkili Grup “t” Testi
Genel Sonuçları
―t‖ testi sonuçları
N

Kontrol b. saygısı 1

25

Aritmetik ort.

57,8400

Std. hata

2,6132

SS

R

25

53,9200

1,7869

sd

t

24

3,820

p

13,0661
,960

Kontrol b. Saygısı 2

p

p<,01

P<,01

8,9346

Tablo 9: Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Benlik Saygısı Ortalamaları Ġçin Yapılan ĠliĢkisiz
Grup “t” Testi Sonuçları
―t‖ testi sonuçları
N

Aritmetik ort.

Std. hata

SS
sd

Deney Grubu

25

51,5600

1,4800

25

53,9200

1,7869

p

7,3998
48

Kontrol Grubu

t

-1,017

P>,05

8,9346

Yapılan iliĢkili ve iliĢkisiz grup ―t‖ testleri bize, ne deney ne de kontrol grubunun, gerçekleĢtirilen sekiz aylık
deney süreci sonucunda, benlik saygısı yönünden bir geliĢme sağlamadığını göstermektedir. Bu durum,
müzik öğretiminde uygulanan ses ve çalgı eğitimi yöntemlerinin her ikisinin de, öğrenci üzerinde benlik
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saygısı yönünden, olumlu etkisi olan yöntemler olmadığı sonucuna ulaĢmamızı sağlamaktadır.
MÜZĠK YAġANTISI GELĠġĠMĠNE YÖNELĠK BULGULAR
Son olarak bu bölümde de sekiz aylık ses ve çalgı eğitimi öncesinde ve sonrasında öğrencilere uygulanan
müzik yaĢantısı anketinden elde edilen veriler sunularak müzik yaĢantısına yönelik deney ve kontrol
gruplarının geliĢimi ortaya konulacaktır.
Tablo 10: Deney ve Kontrol Gruplarında Müzik Dinleme Oranları Yüzdelik Dağılımı
Müzik
Dinlerim

Deney grubu

Kontrol grubu

Toplam

Ön t.

Son t

Ön t

Son t

Ön t

Son t

Hiç Bir Zaman

%

12%

0%

0,0

0%

6%

0%

Ara sıra

%

40%

20%

56%

60%

48%

40$

Her zaman

%

48%

80%

44%

40%

46%

60%

Toplam

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kontrol grubunun, birinci ve ikinci uygulama arasında, müzik dinleme oranı yönünden pek bir değiĢiklik
göstermemesine karĢın, deney grubunda önemli bir geliĢme olduğu görülmektedir. Deney grubundaki
öğrencilerin %80 gibi büyük bir kısmının, soruyu ikinci uygulamada ―her zaman‖ olarak yanıtlaması, bu
geliĢmenin en önemli göstergesidir.
Tablo 11: Deney ve Kontrol Gruplarında Müzik Ġle Ġlgili Kitap Okuma AlıĢkanlığı DeğiĢkeninin
Yüzdelik Dağılımı
Müzik

Kontrol

Deney Grubu

Ile ilgili kitap okurum

Grubu

Toplam

Ön t

Son t

Ön t

Son t

Ön t

Son t

Hiç Bir Zaman

%

68%

8%

40%

32%

54%

20%

Ara sıra

%

32%

72%

60%

64%

46%

68%

Her zaman

%

0

20%

0

4%

0%

12%

Toplam

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Deneysel süreç sonunda kontrol grubunun durağanlığı ve buna karĢılık olarak deney grubunun geliĢimi,
burada açıkça görülmektedir. Örneğin soruyu hiçbir zaman olarak yanıtlayan deney grubu öğrencilerinin
oranı, birinci uygulamada, kontrol grubunun %28 düzeyinde önündeyken, ikinci uygulama sonunda, %24
gerisinde kalmıĢtır. Benzer geliĢim, ters yönlü olarak olumlu yanıtlarda da görülmektedir. Sonuç olarak,
deney grubunun, müzikle ilgili kitap okuma yönünden, deneysel süreç sonunda, çok daha fazla geliĢim
gösterdiğini söylemek mümkündür
Tablo 12: Deney ve Kontrol Gruplarında Bir Çalgı Çalma AlıĢkanlığı DeğiĢkeninin Yüzdelik Dağılımı
Bir çalgı çalmaya
çalıĢırım

Deney Grubu

Kontrol
Grubu

Toplam

Ön t

Son t

Ön t

Son t

Ön t

Son t

Hiç Bir Zaman

%

64%

4%

60%

68%

62%

36%

Ara sıra

%

32%

24%

36%

28%

34%

26%

Her zaman

%

4%

72%

4%

4%

4%

38%

Toplam

%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

Çalgı çalma alıĢkanlığı yönünden, deney ve kontrol grupları arasında, geliĢim olarak %70‘in üzerinde bir fark
bulunmaktadır. Örneğin, birinci uygulamada soruya her iki grup da %4 oranında ―her zaman‖ yanıtı verirken,
ikinci uygulamada bu oran, kontrol grubunda aynı kalmıĢ, oysa deney grubunda %72‘ye yükselmiĢtir. Bu
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durum, deney grubunun geliĢiminin, çalgı çalma alıĢkanlığı yönünden, kontrol grubuna göre çok daha üst
boyutlarda gerçekleĢtiğini göstermektedir.
Tablo 13: Deney ve Kontrol Gruplarında Ufak Besteler Yapma DeğiĢkeninin Yüzdelik Dağılımı
Ufak besteler
yapmaya çalıĢırım

Deney Grubu

Kontrol
Toplam
Grubu
Ön t
Son t
Ön t
Son t
Ön t
Son t
%
72%
12%
80%
88%
76,0%
50%
Hiç bir zaman
%
28%
60%
20%
8%
24,0%
34%
Ara sıra
%
0
28%
0
4%
0%
16%
Her zaman
%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
Toplam
Ġki grup arasındaki geliĢim farkı, net olarak anlaĢılmaktadır. Örneğin, ilk uygulama sonunda, kontrol
grubundaki hiçbir zaman ufak besteler yapmayanların oranı, deney grubuna göre %8 oranında fazlayken, bu
oran ikinci uygulamada, %78‘e yükselmiĢtir. Buna karĢılık, ―arasıra‖ ve ―her zaman‖ ufak besteler yapan
öğrenci oranlarında, ikinci uygulamada kontrol grubunda azalma görülürken, deney grubunda önemli artıĢlar
gerçekleĢmiĢtir. Bu oranlar, deney grubu öğrencilerinin, ufak beste yapma değiĢkeni açısından, çok daha fazla
geliĢme gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Tablo 14: Deney ve Kontrol Gruplarında ġarkı söyleme AlıĢkanlığı DeğiĢkeninin Yüzdelik Dağılımı
ġarkı Söylemek

Deney Grubu
Kontrol Grubu
Toplam
Ön t
Son t
Ön t
Son t
Ön t Son t
%
28%
8%
16%
12%
22% 10%
Hiç Bir Zaman
%
64%
56%
72%
80%
68% 68%
Ara sıra
%
8%
36%
12%
8%
10% 22%
Her zaman
% 100% 100% 100%
100%
100% 100%
Toplam
Deney süreci öncesinde, her zaman Ģarkı söyleyen deney grubu öğrencilerinin oranı kontrol grubunun %4
gerisindeyken, deney sonrasında, kontrol grubunu %28 önüne geçmiĢtir. Bunun yanında, deney grubundaki
hiçbir zaman Ģarkı söylemeyenlerin oranı, deney öncesinde kontrol grubunun %12 fazlasıyken, deney
sonunda %4 gerisine düĢmüĢtür. Bu Sonuçlar, Ģarkı söyleme değiĢkeni yönünden, deney süreci sonunda,
deney grubunun kontrol grubuna göre daha fazla geliĢim gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Tablo 15: Deney ve Kontrol Gruplarında Müzik dersini Sevme DeğiĢkeninin Yüzdelik Dağılımı
Müzik dersini
seviyorum

Deney grubu

Kontrol grubu

Toplam

Ön t
Son t
Ön t
Son t
Ön t
Son t
%
48,0% 92% 52,0%
40%
50,0%
66%
Evet
%
52,0% 8%
48,0%
60%
50,0%
34%
Hayır
%
100% 100% 100%
100% 100,0% 100%
Toplam
Uygulama sonunda, kontrol grubundaki müzik dersini seven öğrenci oranı deney grubundan %4 daha fazla
iken, ikinci uygulama sonunda, %52 oranında gerisinde kalmıĢtır. Yine ikinci uygulama sonunda, müzik
dersini seven kontrol grubu öğrenci oranı, artma yerine azalma göstermiĢtir. Bu açıklamalar sonucunda,
müzik dersini sevme yönünden, deney grubunun önemli boyutta bir geliĢim gösterdiği, buna karĢılık, kontrol
grubunun ise, tam tersi bir gerileme içerisinde olduğu çıkarımları yapılmıĢtır.
Tablo 16: Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Müzik Dersini Sevme Nedenleri Yüzdelik
Dağılımları
Sevme Nedenleri

Deney Grubu

Kontrol Grubu

Eğlendirmek
Müziği sevmek
Öğretmeni sev.
Faydalı olmak
Toplam

Ön
50%
41%
91%
91%
12

Ön t
31%
38.5%
77%
92.3%
13

Evet %
Evet %
Evet %
Evet %

Son t
17%
51.6%
48.4%
87%
23

Son t
100%
40%
10%
0%
10

Toplam
Ön t
40,0%
40,0%
84%
92,0%
25

Son t
43%
49%
37%
61%
33
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―Müziği sevmek‖, ―dersin faydalı olduğuna inanmak‖ gibi araĢtırma tarafından müzik yaĢantısının geliĢimi
için olumlu sayılan kriterlerde, deney grubunun, kontrol grubuna göre çok daha olumlu geliĢme sağladığı bu
tablodan çıkarılacak sonuçtur.
Tablo 17: Deney ve Kontrol Grupları Müzik Dersini Sevmeme Nedenleri Yüzdelik Dağılımı
Dersi Sevmeme
Nedenleri

Deney
Kontrol Grubu
Toplam
Grubu
Ön t
Son t
Ön t
Son t
Ön t
Son t
Evet %
92.4
50%
66.4%
20%
80%
23.6%
Öğretmen sıkıcı
Evet %
30.8
50%
8.3%
86%
20%
82.6%
ġarkılar sıkıcı
Evet %
92.4
0%
74.7%
20%
84%
17.3%
Çalgıyı sevmiyorum
Evet %
61.
50%
50%
72.6
56
70.8%
Öğrenilenler gereksiz
13
2
12
15
25
17
Toplam
―Öğretilenlerin gereksiz olduğundan dolayı dersi sevmeme‖ değiĢkeni dıĢında, her iki grubun da, ikinci
uygulama sonunda benzer yönde geliĢme sağladığı görülmektedir. Bu durum, çalgı ve ses eğitimi
yöntemlerinin, müzik dersini sevmeme nedenleri üzerinde benzer etki yaptığı sonucuna ulaĢmamızı
sağlamıĢtır.
Tablo 18: Deney ve Kontrol Gruplarında Çalgı Çalma DeğiĢkeninin Yüzdelik Dağılımı
Çalgı çalma

Deney grubu
Ön t
Son t

Kontrol Grubu
Ön t
Son t

Toplam
Ön t
Son t

%
16% 100% 24%
24%
20,0%
62%
Evet
%
84%
0%
76%
76%
80,0%
38%
Hayır
%
100% 100% 100%
100% 100,0% 100%
Toplam
Yukarıda sunulan karĢılaĢtırmalı tablo, çalgı çalma değiĢkeni açısından, deney ve kontrol gruplarının geliĢme
farkını çok net bir Ģekilde gözler önüne sermektedir. 1. uygulama sonunda %8 daha yüksek bir orana sahip
olan kontrol grubu, ikinci uygulama sonunda, herhangi bir geliĢme göstermemiĢ ve deney grubunun %76
gerisinde kalmıĢtır.
Tablo 19: Deney ve Kontrol Gruplarının Okul DıĢında Müzik Eğitimi Alma DeğiĢkeni Yüzdelik
Dağılımı
Okul DıĢında
Müzik Eğitimi
Alma

Deney Grubu

Kontrol
Grubu

Toplam

Ön t

Son t

Ön t

Son t

Ön t

Son t

0%

4%

2%

16%

Evet

%

4%

28%

Hayır

%

96%

72% 100%%

96%

98,0%

84%

Toplam

%

100%

100%

100%

100,0%

100%

100%

Tablo, ders dıĢında müzik eğitim alma değiĢkeni yönünden, deney grubunun, daha fazla geliĢme gösterdiğini
çok açık bir Ģekilde gözler önüne sermektedir. Ġkinci uygulama sonunda, kontrol grubu %4 geliĢme
gösterirken, deney grubu %24 oranında geliĢme göstermiĢtir. Bu oranlar sonucunda, müzik derslerinde
kullanılan çalgı eğitimi yönteminin, ses eğitimi yöntemine göre, öğrenciyi, daha yüksek bir oranda, ders
dıĢında fazladan müzik eğitimi almaya yönelttiği sonucuna varılmıĢtır.
Tablo 20: Deney ve Kontrol Gruplarında Evde Müzik Aleti Bulunma DeğiĢkeninin Yüzdelik Dağılımı
Evde müzik aleti
bulunma

Deney Grubu
Ön t

Kontrol
Grubu

Toplam

Son t

Ön t

Son t

Ön t

Son t

68%% 100%

36%

36%

52,0%

68%

Evet

%

Hayır

%

32%

0%

64%

64%

48,0%

32%

Toplam

%

100%

100%

100%

100%

100,0%

100%
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2. uygulama sonunda, evinde müzik çalgısı bulunduran deney grubu öğrenci oranı %32 artarken, kontrol
grubu öğrencilerin oranında, herhangi bir değiĢiklik meydana gelmemiĢtir. Dolayısıyla, evde müzik çalgısı
bulundurma yönünden, uygulanan çalgı eğitimi destekli müzik öğretiminin, ses eğitimi destekli müzik
öğretimine göre, öğrenci üzerinde daha olumlu bir etki yaptığı sonucuna varılmıĢtır .
Tablo 21: Deney ve Kontrol Grupları Dinlenilen Müzik Türleri Yüzdelik Dağılımları:
Deney Grubu

Kontrol grubu

Toplam

Ön t

Son t

Ön t

Son t

Ön t

Son t

Klasik müzik

Evet %

4%

52%

4%

8%

4,0%

30%

Caz

Evet %

8%

40%

4%

0%

6,0%

20%

Pop

Evet %

96%

96%

80%

88%

88,0%

92%

TSM

Evet %

4%

8%

8%

20%

6,0%

14%

THM

Evet %

8%

60%

20%

24%

14,0%

42%

Arabesk

Evet %

16%

20%

20%

36%

18,0%

28%

AraĢtırma içerisinde Klasik Müzik, Halk Müziği ve Jazz Müziği, dinlenilmesi durumunda, müzik yaĢantısı
üzerinde olumlu etki yapacak müzik türleri olarak kabul edilmiĢtir. Bu üç müzik türünde, deney grubu
öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre, ikinci uygulama sonunda çok büyük bir geliĢme kaydettikleri
görülmektedir. Bu geliĢim, uygulanan çalgı eğitimi öğretim yönteminin, ses eğitimi yöntemine göre,
dinlenilen müzik türleri yönünden öğrenci üzerinde daha olumlu etki yaptığı sonucuna ulaĢmamızı
sağlamıĢtır.
Tablo 22: Deney ve Kontrol Grupları Ön Son Test Konsere Gitme Yüzdelilik Oranları
Klasik Müzik konserine
giderim

Deney Grubu

Kontrol

Toplam

Grubu
Ön t

Son t

Ön t

Son t

Ön t

Son t

Hiç Bir Zaman

76%

32%

84%

76%

80%

54%

Ara sıra

16%

28%

16%

20%

16%

24%

Her zaman

8%

40%

0%

4%

4%

22%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

Toplam

Tablo bize, her iki grubunda da, konsere gitme değiĢkeni yönünde ikinci uygulama sonunda geliĢim
sağladığını, ancak, kontrol grubu geliĢim düzeyinin, deney grubuna göre, çok küçük boyutlarda kaldığını
göstermektedir. Dolayısıyla, öğrencinin Klasik Müzik konserlerine gitme yoğunluğu üzerinde, uygulanan
çalgı eğitimine dayalı müzik öğretim yönteminin, ses eğitimine dayalı müzik öğretim yöntemine göre çok
daha olumlu sonuçlar yarattığı sonucuna varılmıĢtır.
Müzik yaĢantısına iliĢkin anket içerisinde, toplam yirmi beĢ değiĢkene yönelik değerlendirme yapılmıĢtır.
Deney ve kontrol gruplarının geliĢim sağladıkları, aynı kaldıkları veya geriledikleri değiĢken sayılarını genel
toplam olarak gösteren tablo aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 23: Deney ve Kontrol Gruplarının Müzik YaĢantısına ĠliĢkin Anket DeğiĢkenleri Üzerinde
Gösterdikleri GeliĢimin Genel Dağılımı
Gruplar

GeliĢme
sağlanan
değiĢken sayısı

Aynı düzeyde
kalan değiĢken
sayısı

Gerileyen
değiĢken
sayısı

Toplam
değiĢken
sayısı

Deney grubu

19

4

2

25

Kontrol grubu

8

5

12

25
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Müzik YaĢantısına iliĢkin Anket üzerinde yapmıĢ olduğumuz bu son genel değerlendirme, uygulanan sekiz
aylık deney süreci sonunda, deney grubunun, kontrol grubuna göre, müzik yaĢantısı yönünden, çok üst
boyutta olumlu yönde geliĢim gösterdiği sonucuna ulaĢmamızı sağlamıĢtır. Bu da, uygulanan çalgı eğitimi
destekli müzik öğretim yönteminin, ses eğitimi destekli müzik öğretimine göre, müzik yaĢantısı yönünden
öğrenciyi çok daha olumlu yönde etkilediği ve müzik yaĢantısının geliĢimine, çalgı eğitiminin, ses eğitimine
göre, daha olumlu katkılar sağladığını göstermiĢtir.
SONUÇ VE TARTIġMA
Bulgular bölümünde aktardığımız sonuçlar doğrultusunda, çalgı eğitimi destekli müzik öğretimi gören deney
grubunun, hem müziksel bilgi, hem müziksel tutum, hem de müzik yaĢantısı değiĢkenleri yönünden, ses
eğitimi destekli müzik öğretimi gören kontrol grubuna göre, çok daha üst boyutta olumlu geliĢme gösterdiği
görülmüĢtür. Benlik saygısı değiĢkeni yönünden ise, her iki grupta da herhangi bir olumlu geliĢme
saptanmamıĢtır. Bu durum, uygulanan çalgı eğitimi öğretim yönteminin, ses eğitimi öğretim yöntemine göre,
öğrenciyi, müziksel bilgi, müziksel tutum ve müzik yaĢantısı yönünden, çok daha yüksek boyutta olumlu
etkilediği sonucuna ulaĢmamızı sağlamıĢtır. Varılan bu sonuçlar, sözü edilen üç bağımlı değiĢken yönünden,
araĢtırmanın genel hipotezini doğrular niteliktedir. Benlik saygısı bağımlı değiĢkeni açısından ise,
araĢtırmanın genel hipotezini doğrular nitelikte olmayan sonuçlar elde edilmiĢtir.
Bu sonuç, çalgı eğitimi destekli müzik öğretim yönteminin, müzik eğitimi programının içerisinde yer alan
bilgi, tutum ve müzik yaĢantısına yönelik hedeflere, öğrenciyi, ses eğitimi destekli müzik öğretim yöntemine
göre, daha çok yaklaĢtırdığı yargısına ulaĢmamızı sağlamıĢtır. Bu doğrultuda, müzik eğitiminde çalgı eğitimi,
gerçekleĢtirilen müzik öğretiminin daha etkili ve daha verimli olması amacıyla, uygulanması gereken en etkili
öğretim yöntemi olarak belirlenmiĢtir.
ÇalıĢmanın problemine ve alt problemlerine iliĢkin sonuçlar bu Ģekilde aktarıldıktan sonra, son olarak,
konuya yönelik olarak araĢtırmacının aktarmak istediği öneriler üzerinde durulacaktır.
AraĢtırma sonuçları göstermiĢtir ki,
öğrenciyi, müziksel bilgi, tutum, ve
öğretim yöntemine göre, çok daha üst
kademe sınıflarında gerçekleĢtirilen
gerekmektedir.

uygulanan düzenli çalgı eğitimi destekli müzik öğretim yöntemi,
müzik yaĢantısı değiĢkenleri yönünden, ses eğitimi destekli müzik
boyutta olumlu etkilemektedir. Bu nedenle, özellikle ilköğretim ikinci
müzik eğitimi uygulamalarında, çalgı eğitimine ağırlık verilmesi

Bilindiği gibi, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri, bu dönemde mutasyon dönemini yaĢamaktadır.
Mutasyon döneminin, özellikle erkek öğrenciler üzerinde, önemli etkileri bulunmaktadır. Geçirdikleri önemli
ses değiĢiminden ötürü erkek öğrencilerin çoğunluğu, bu dönemde seslerini düzgün kullanamamaktadırlar.
Bu nedenle, özellikle erkek öğrenciler, ilköğretim ikinci kademede çalgı eğitimine yönlendirilmelidir.
Bunun yanında, müzik kulağı yetersiz olan öğrenciler, müzik derslerinde yapılan ses eğitim esnasında,
söylenen Ģarkıda veya okunan solfej parçasında, doğru sesleri verememektedir. Sınıf içi öğrenci mevcudu
ortalamasının 30 ile 40 arasında olduğu ülkemiz okullarında, bu öğrencilerle bireysel olarak ilgilenip dikkatli
bir bireysel çalıĢmayla doğru sesleri verebilmelerini sağlamak, neredeyse imkansızdır. AraĢtırmacı, sözü
edilen bu konuya yönelik olarak deneysel çalıĢma süreci içerisinde, pek çok örnek olay yaĢamıĢtır. Bu
durumda, güzel Ģarkı söyleme ve solfej yapma yetisini kazanamayan öğrenci, müzikten soğumaktadır.
Oysa müzik derslerinde uygulanan çalgı eğitimi destekli öğretim yöntemiyle, müziğe hiç yeteneği olmayan
öğrencilere bile, belli düzeyde çalgı çalabilme yetisi, (kalabalık sınıf ortamı içerisinde bulunsalar dahi)
kazandırılabilmektedir. Bunda, Ģarkı söylemenin ve Ģarkı söylerken doğru sesleri verebilmenin soyut bir
uygulama olmasına karĢılık, çalgı çalma iĢleminin somut ve gözle görülen bir eylem olmasının önemli bir
etkisi bulunmaktadır. Öğrenci, basması gereken notayı görerek öğrenmekte, böylece doğru sesi
çalabilmektedir. Parçayı çalmak için gerekli olan ritim öğesini de, yine görsel olarak kavrayabilmektedir.
Deneysel çalıĢma süreci öncesi Ģarkı söylerken yeterli müzik kulağı olmadığı için doğru sesleri veremeyen ve
dolayısıyla güzel ve ton içinde kalarak Ģarkı söyleyemeyen pek çok öğrencinin, deney süreci sonunda,
çalgılarında oldukça baĢarılı sonuçlar elde ettikleri görülmüĢtür. Sonuç olarak ses eğitimiyle tamamen
müzikten soğutulacak olan bu öğrenciler, uygulanan çalgı eğitimi sayesinde, müziği uygulayan ve yaĢayan
bireyler haline gelmiĢlerdir. Bu durum, eğitim sürecinin baĢarısı için önemli bir kazanımdır.
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Tüm bu açıklamalardan, müzik eğitiminde ses eğitiminin, tamamen dıĢlanması gerektiği ve sadece çalgı
eğitimine ağırlık verilmesi gerektiği anlaĢılmamalıdır. Ġnsan sesi, öğrencinin üzerinde taĢıdığı kullanılması en
pratik müzik çalgısıdır. Dolayısıyla, bu çalgıyı güzel kullanabilme yeteneğine sahip olan öğrenciler, müzik
eğitiminde ses eğitimi ağırlıklı olacak Ģekilde eğitilmelidir. Ancak, mutasyon dönemi geçiren, müzik kulağı
yetersiz olduğu için veya ses rengi ve fiziksel özellikleri uygun olmadığı için doğru ve güzel sesi veremeyen
öğrencilere ses eğitimi verme konusunda ısrarcı olmak, hem zaman kaybıdır, hem de, öğrenciyi müzik
yönünden kaybetmek anlamına gelmektedir.
Ele alınan birinci öneriye yönelik bu genel açıklamalardan sonra, araĢtırmacının konuya yönelik diğer
önerilerini Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür.
Ülkemizde halen uygulanmakta olan ilköğretim ikinci kademe müzik eğitimi ders programının, çalgı eğitimi
öğretim yöntemine yeterince önem vermediği görülmektedir. Bu doğrultuda program, ―çalgı eğitimi
uygulamaları‖, ―öğretim yöntemleri‖, ―kullanılacak çalgılar doğrultusunda izlenecek farklı yollar‖, ―çalgıya
yönelik hedef ve davranıĢlar‖ gibi temel konulara daha çok ağırlık verecek Ģekilde yeniden düzenlenmelidir.
Müzik eğitiminin baĢarılı olmasında ve öğrenci üzerinde istenen verimin elde edilmesinde en önemli
faktörlerden bir tanesi de, müzik öğretmeninin kendisidir. Bu nedenle müzik öğretmeninin, iyi yetiĢmiĢ ve
öğrencisini belirlenen hedeflere ulaĢtıracak Ģekilde bilgi ve beceriye sahip olması, temel koĢuldur. Bunun
yanında, müzik öğretmeninin, göreve baĢladıktan sonra, kendi mesleğiyle ilgili oluĢan yeni teknikler,
sağlanan bilimsel geliĢmeler, yeni bakıĢ açıları gibi konularda bilgilendirilmesi, mesleğine yönelik varolan
bilgilerinin tazelenmesi gerekmektedir. Bu ise, ancak, hizmet içi eğitim yoluyla sağlanabilir. Ancak, ülkemiz
eğitim sisteminde, hizmet içi eğitim uygulamalarına, yeterince önem verilmemektedir. Bu nedenle, müzik
öğretmeninin performansı zaman içerisinde düĢmekte, yeni geliĢmelerden haberdar olmadığı için,
öğrencisinden çok daha yüksek boyutta verim elde edecekken, olması gerekenin de altında bir verim
düzeyiyle yetinmektedir. Tüm bunların yaĢanmaması için, ilköğretim okullarında görev yapan müzik
öğretmenlerinin, hizmet içi eğitim yoluyla desteklenmesine büyük önem verilmesi gerekmektedir.
Ülkemiz eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümünden mezun olan ve müzik öğretmeni olarak görev yapan
eğitimcilerin, ilköğretim okullarında uygulanabilecek çalgı dağarı yönünden, yetersiz olduğu
düĢünülmektedir. Müzik eğitimi bölümlerinde okuyan müzik öğretmeni adaylarına, ilköğretimde
kullanılabilecek birden fazla müzik çalgısını çok iyi düzeyde çalabilme yetisi kazandırılmalı ve bu alanda
geniĢ bir repertuara sahip olmaları sağlanmalıdır. Bu nedenle, sözünü ettiğimiz bu değiĢikliklere yönelik
olarak, müzik öğretmeni yetiĢtiren üniversitelerin eğitimi programları içerisinde, konuya yönelik yeni
düzenlemeler ve değiĢiklikler yapılması gerekmektedir.
Ülkemizde ilköğretim ikinci kademe düzeyinde müzik dersi, haftada bir saat (40 dakika) olarak
gerçekleĢtirilmektedir. Hangi öğretim yöntemi kullanılırsa kullanılsın, müziğe ayrılan bu süre, etkili ve
verimli bir eğitim için çok yetersizdir. Öğrenciye uygulanan müzik eğitiminin, istenen sonucu vermesi ve
öğrencilerin eğitim programlarında belirlenen hedeflere ulaĢabilmesi için, kesinlikle haftalık müzik dersinin
saat sayıları arttırılmalıdır.
Müzik dersi içerisinde yapılan çalgı eğitimi, mutlaka ders dıĢı etkinliklerle desteklenmelidir. Bu nedenle, okul
idareleri tarafından, ders dıĢı çalgı toplulukları, korolar, yılın belirli dönemlerinde yapılacak öğrenci
konserleri gibi etkinliklere büyük önem verilmeli ve uygulamaları büyük bir ciddiyetle gerçekleĢtirilmelidir.
Bilindiği gibi, ülkemizin farklı yörelerinde, kendi öz kültürleri çerçevesinde, farklı yöresel müzik çalgıları
kullanılmakta ve bu yöre insanları, kendi bölgelerine özgü bir müzik dağarına sahip bulunmaktadır. O
bölgede doğan ve büyüyen öğrenci, doğal olarak, yörenin çalgılarına ve müzik dağarına daha yakındır. Bu
nedenle, verilecek müzik eğitiminde, içinde bulunulan yörenin çalgı ve müzik dağarı temel alınarak, müzik
eğitimi gerçekleĢtirilmelidir. Öğrencinin çevresinden baĢlayıp zamanla evrensel müzik dağarı ve çalgılarına
doğru geniĢletilen bir müzik eğitimi, öğrencinin müziği daha çok benimsemesine yardımcı olacaktır.
Müzik eğitimine yönelik ülkemizde yapılması gereken değiĢiklikler, konuyla ilgili kurumların birbiriyle
koordineli halde çalıĢması sonucunda amacına ulaĢabilir. Yapılacak değiĢimlerin etkililiği ve uygulamadaki
verimliliği için bu ön koĢuldur. Bu nedenle, gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerek Kültür Bakanlığı, gerekse
müzik eğitimine yönelik bilimsel araĢtırmalar gerçekleĢtiren ve müzik eğitimi sistemine öğretim elemanı
yetiĢtiren üniversitelerin, bir bütünlük içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Müzik eğitiminin eksiklikleri
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ve bu alanda yapılması gerekenler, Milli Eğitim Bakanlığı‘nca belirlenip üniversitelerde bu konular üzerine
yapılacak araĢtırmalar desteklenebilir. Yapılan araĢtırmalarda elde edilen sonuçlar doğrultusunda
gerçekleĢtirilecek değiĢikliklere yönelik uygulama projeleri, yine bu iki kurumun ortaklaĢa çalıĢmaları
sonucunda hayata geçirilmelidir. Ülkemiz içerisinde müzik eğitimine yönelik etkili ve sağlam adımların
atılması, bu alana yönelik olarak faaliyet gösteren kurumların ortaklaĢa çalıĢmasına bağlıdır.
Toplumların sahip oldukları müziksel yaĢantı düzeyi, en belirgin çağdaĢlık ölçütlerinden bir tanesidir. Ancak,
ülkemizin genel durumuna baktığımızda, müzik sanatının en yoz ve kötü örneklerinin topluma sunulduğu
görülmektedir. Bunun en temel nedeni, bu yoz ve kötü müzik örneklerinin, toplumda yoğun olarak ilgi
görmesidir. Buna karĢılık, ülkemizde çok sesli müziğin en güzel örneklerini veren senfoni orkestralarının
sayısı bir elin parmaklarını geçememekte, verdikleri konserlerin çoğunda ise, salonların yarısı bile
dolmamaktadır. Türk insanı, çok sesli everensel müziği değil aktif olarak icra etmek, konserine gidip
dinlemekten bile zevk almamaktadır. Ġnsanımıza bu zevk kazandırılmamıĢtır. Verdiğimiz bu örnekler,
toplumumuzun sahip olduğu müzik kültürü düzeyini net bir Ģekilde ortaya koymaktadır.
Türk insanının sahip olduğu düĢük müzik kültürünün en büyük sorumlularından bir tanesi de eğitimdir.
Varolan müzik eğitim sistemindeki eksiklikleri gidermek, eğitime yönelik yöntem ve tekniklerin ülkemiz için
en verimli ve etkili olanlarını keĢfetmenin yolu, bu alanda yapılacak bilimsel araĢtırmalardan geçmektedir.
Eğitim üzerine yapılacak bu tür araĢtırmaları, ancak, müzik eğitiminin önemini ve insan üzerindeki olumlu
etkilerini kavrayan bir eğitim yönetimi kadrosu destekleyebilir. Bu nedenle, devletin eğitime yönelik yönetim
kadrolarında, yukarıda sözü edilen özellikleri taĢıyan nitelikli kiĢilerin yer alması, son derece önemlidir.
Ülkemizde uygulanan müzik eğitimi, özellikle yönetim kadrolarında, yeterince önemsenmemiĢ ve bu
önemsemezlik, eğitim sisteminin tüm alt kurumlarına (okullara) yayılmıĢtır. Bunun için müzik eğitimimiz,
yıllarca geri kalmıĢtır.
Toplum üzerindeki olumlu etkileri kavranmıĢ, bilimsel araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarına önem verilen ve
elde edilen sonuçları hızla uygulamaya geçirilen kararlı ve tutarlı bir müzik eğitimi uygulaması, belli bir
süreç sonucunda geliĢecek ve ülkemiz insanı, özlenen çağdaĢ müziksel beğeni ve yaĢantı düzeyine
ulaĢacaktır. Bir müzik eğitimcisi ve araĢtırmacı olarak varılacak bu nokta, mesleki anlamda en büyük
rüyamızdır.
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TÜRKĠYE VE POLONYA‟DA UYGULANAN MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS
PROGRAMLARININ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ TEMEL YETERLĠK ALANLARI AÇISINDAN
KARġILAġTIRILMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Yrd. Doç. Dr. Tuba YOKUġ, GaziosmanpaĢa Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hamit YOKUġ, GaziosmanpaĢa Üniversitesi
ÖZET
Müzik öğretmenliği eğitimi, bu mesleğe yönelen ve yöneltilen bireyleri müzik alanında öğretmenleĢtirme
sürecidir ve bu süreç genel olarak müzik öğretmenliği mesleğinin gerektirdiği yeterlikler üzerinde
odaklanmaktadır. Bu bakımdan ele alındığında müzik öğretmenliği eğitimi, bireylere müzik öğretmenliği
yeterliklerini kazandırma ve geliĢtirme sürecidir. KarĢılaĢtırmalı Eğitim, farklı kültürler ve farklı ülkelerde,
iki veya daha fazla eğitim sisteminin benzerlikleri ve farklılıklarını tanımlamaya yardım eden, açıklayan ve
insanları eğitme yolları hakkında yararlı teklifler getiren bir disiplindir. Bu kapsamda karĢılaĢtırmalı eğitim
mevcut eğitim sorunlarını ve nedenlerini, diğer toplumlardaki benzer ya da farklı etkenlere değinerek
saptamamıza ve mevcut sorunlara çözüm önerileri getirmemize katkıda bulunur. Bu çalıĢmada, Polonya ve
Türkiye‘de uygulanmakta olan müzik öğretmenliği lisans programları, yapılandırılmıĢ nitel içerik analizi
yöntemine dayalı olarak araĢtırmacılar tarafından sınıflandırılan müzik öğretmenliği temel yeterlik alanları
açısından karĢılaĢtırılarak incelenmiĢ ve değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak, her iki programda da müzik
öğretmenliği temel yeterlik alanlarına göre sınıflandırılan derslerin sayısal olarak birbirine yakın derecede
dağılım gösterdiği belirlenmiĢtir. Ayrıca, programlar karĢılaĢtırıldığında müzik öğretmenliği yeterlik alanları
açısından temel oluĢturacak bazı derslerin benzerlik göstermesine karĢın; Türkiye‘de uygulanan programın
öğretmen adaylarının daha geniĢ kapsamda çalıĢma alanı sağlama yönünde temel oluĢturduğu (okul öncesi
müzik eğitimi ve mesleki müzik eğitimi), bununla birlikte bu kapsamın uzmanlık alanını açısından geniĢ
tutulduğu görülmektedir. Diğer taraftan, Polonya‘da programın daha çok ilk ve ortaöğretim müzik
öğretmenliği yeterlikleri açısından biçimlendirildiği belirlenmiĢtir. Ayrıca Türkiye‘deki müzik öğretmenliği
lisans programlarında yer alan bazı derslerin yeniden yapılandırılmasına yönelik önerilere yer verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmenliği Lisans Programı, Türkiye ve Polonya‘da Müzik Öğretmenliği
Eğitimi, Müzik Eğitimi, KarĢılaĢtırmalı Eğitim.
GĠRĠġ
Müzik eğitimi, örgün eğitim sisteminin önemli eğitim alanlarından biridir. Örgün eğitim kurumlarında müzik
eğitimi, müzik öğretmenleri tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Müzik öğretmenliği, içerisinde hem genel
öğretmenlik bilgisini hem de özel/alan öğretmenlik meslek bilgisini barındıran özel bir ihtisas alanıdır.
Erden (1998)‘e göre öğretmen; ―örgün eğitim kurumlarında öğretimi sağlayan ve belli bir program
çerçevesinde planlı eğitim etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerde programlar doğrultusunda istendik davranıĢ
değiĢikliği meydana getiren kiĢidir‖ (s. 38). Kaya‘ya göre ise öğretmen, ―bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli
insan gücünün oluĢturulmasında, toplumdaki huzur ve sosyal barıĢın sağlanmasında, bireylerin
sosyalleĢtirilmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuĢaklara
aktarılmasında baĢrol oyuncusu‖dur (akt. Akbulut, 2007: 2).
Bu tanımlardan yola çıkarak müzik öğretmeni ise; örgün eğitim kurumlarında belli bir program çerçevesinde
müzik alanında öğretimi sağlayan, planlı müzik eğitimi etkinlikleri düzenleyerek bireylerde istendik davranıĢ
değiĢikliği meydana getiren, bireylerin sosyalleĢtirilmesini ve toplumun müziksel kültür ve değerlerinin genç
kuĢaklara aktarılmasını sağlayan kiĢi olarak tanımlanabilir.
Ülkemizde müzik öğretmenliği eğitiminin Cumhuriyet dönemi ile birlikte baĢladığı bilinmektedir. 1924
yılında, Musiki Muallim Mektebi‘nin açılmasıyla varlık bulan bu öğrenim dalı, Musiki Muallim Mektebinin
devamı olan Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünün 1937-38 yıllarında müzik öğretmeni yetiĢtirme
programına baĢlamasıyla köklenip geliĢmiĢtir (Uçan, 2001: 156). Müzik öğretmenliği eğitimi uzun yıllar P.
Hindemith‘in (1895-1963) 1936 yılında oluĢturduğu programla gerçekleĢmiĢ, 1982 yılında müzik
öğretmenliği eğitiminin üniversiter sisteme dahil edilmesiyle müzik öğretmenliği yetiĢtirme iĢi akademik bir
boyut kazanmıĢ ve yeni öğretim programları oluĢturulmuĢtur (Kalyoncu, 2004: 1). Programlar oluĢturulurken,
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hem içerik hem de kadrolar itibariyle eğitimbilimi ile öğretmenlik alanını kaynaĢtıracak Ģekilde yeniden
yapılandırılmaya çalıĢılmıĢtır (Erdoğan, 2003: 253).
Öğretmen yetiĢtirme iĢlevinin 1982 yılında üniversitelere devredilmesinin ardından, günümüze değin yapılan
öğretmen yetiĢtirmeye yönelik uygulamalar üç dönemi kapsamaktadır. Bunlardan ilki, 1982-1997 yılları
arasını içeren baĢlangıç dönemindeki uygulamalar; ikinci dönem, 1997 yılında gerçekleĢtirilen geniĢ kapsamlı
yeniden yapılanma ve 2006 yılına kadar olan dönem; üçüncü dönem ise, 2006 yılındaki program
güncellemelerine iliĢkin yeni düzenleme dönemidir (YÖK, 2007). Günümüzde, Eğitim Fakülteleri GSEB
Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında 2006 yılında güncellemeler ve yeni düzenlemeler yapılarak oluĢturulan
MÖLP uygulanmaktadır (YÖK, 2006).
Üniversitelerde öğretmenlik eğitimi eğitim fakültelerinde gerçekleĢtirilmekte, müzik öğretmenliği eğitimi ise
Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri (GSEB) Müzik Eğitimi Anabilim Dalları
tarafından yürütülmektedir. Müzik öğretmenliği eğitimi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen
Müzik Öğretmenliği Lisans Programı (MÖLP) çerçevesinde gerçekleĢtirilmektedir. Ülkemizde müzik
öğretmenliği lisans programı dört yıllık bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Bu programı baĢarıyla tamamlayan
müzik öğretmeni adaylarına ―müzik öğretmeni‖ unvanı verilmektedir ve ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde
öğretmenlik yapabilmektedir. Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları, müzik öğretmeni yetiĢtirmek üzere
öğrencilerini özel yetenek sınavıyla seçerek belirlemektedir ve uygulamalar sınavı yapan kurumlara ve
amaçlarına göre farklılıklar gösterebilmektedir.
Polonya‘da ise müzik öğretmenliği eğitimi programı lisans düzeyinde beĢ yıllık bir eğitim sürecini
kapsamaktadır. Müzik eğitimi programından mezun olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde
müzik öğretmenliği yapabilmektedir (The Stanislaw Moniuszko Academi of Music in Gdansk, 2006, 9).
Buna ek olarak, müzik eğitimi alanında genel müzik öğretmenliği dıĢında dal öğretmenliğine yönelik eğitim
programları bulunmaktadır. Bu kapsamda diploma almaya hak kazanan öğrenciler; müzik akademilerinde,
üniversitelerde, yüksek pedagoji okullarında ve birinci ve ikinci derece müzik okullarında öğretmenlik
yapabilirler (The Stanislaw Moniuszko Academi of Music in Gdansk, 2006:a). Polonya‘da öğretmenler
yüksek öğretim yeterliklerine sahip olmalıdır. Mesleki müzik eğitimi programı devlet tarafından kontrol
edilmektedir. Bu kapsamda her programın 1/3‘ünün çekirdek programı kapsaması gerekmektedir. Ülkede çok
çeĢitli türlerde üniversite dıĢı ve üniversite yüksek öğretim kurumu vardır. Bunlar üniversite dıĢı yüksek
mesleki okullar, öğretmen eğitimi kolejleri, geleneksel üniversiteler, teknik üniversiteler ve akademilerdir.
Yüksek öğretime giriĢ için tüm kurumlar final sınavı sertifikası istemektedirler. Kabul, pek çok fakülte
tarafından düzenlenen giriĢ sınavlarına dayanmakta veya serbest alımla yapılmaktadır. Pek çok durumda, bu
kurumlar alım prosedürlerini nasıl organize edeceklerine karar verme konusunda serbesttirler.
Üç veya dört yıllık yüksek meslek eğitimi sonunda öğrencilere mesleki yeterlik diploması ve iĢ piyasasına ya
da geniĢletilmiĢ yüksek eğitime girme imkanı veren licencjat veya inzynier unvanını alırlar. 4.5 ila 6 yıllık
süresi olan üniversiteler ve diğer üniversite türü kurumlar üniversite yüksek öğretim diploması verirler
(Avrupa‘daki eğitim sistemi üzerine özet belgeler, 2005: 4).
a. Ġlköğretim düzeyi: öğretmenin üniversite türü yüksek öğretimi (öğretmenlere licencjat veya magister
ünvanları verilen 3 veya 5 yıl süreli öğretim) veya üniversite dıĢı yüksek öğretim türünü (öğretmenlerin
diploma aldığı 3 yıl süreli öğretim) tamamlamıĢ olması gerekmektedir.
b. Orta öğretim birinci devre düzeyi: licencjat veya magister derecesi,
c. Orta öğretim ikinci devre seviyesi: magister derecesini tamamlamıĢ olmaları gerekmektedir.
Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Temel Yeterlik Alanları
Müzik öğretmenliği eğitiminin amacına uygun gerçekleĢebilmesi adayların temel öğretmen niteliklerini
kazanabilecek Ģekilde eğitilmelerine bağlıdır. Bu da öğretmenlik eğitimi sürecinin ve öğretim programının
öğretmen yeterliklerine göre planlanması ve uygulanmasıyla iliĢkilidir.
ġahin‘e göre yeterlik kavramı, ―bir iĢi ya da görevi etkili bir Ģekilde yerine getirebilmek için sahip olunması
gereken özellikler‖i ifade eder (akt. Akbulut, 2007: 2). Öğretmenlikte ise yeterlik kavramı, bir öğretmenin
alanı ile ilgili sahip olması gereken temel nitelikleri ve donanımları ifade eder (Kalyoncu, 2004: 2). Buna
göre bir müzik öğretmenin yeterliliği onun alanı ile ilgili sahip olması gereken nitelik ve donanımla
değerlendirilebilir.
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Ülkemizde, Milli Eğitim Temel Kanununda öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim
görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda öğretmen nitelikleri
Milli Eğitim Temel Kanunu‘nda ―genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon‖ olarak
belirlenmiĢtir (MEB, 1973). Diğer taraftan, MÖLP, alan bilgisi ve becerileri, öğretmenlik ve meslek bilgisi
becerileri, genel kültür derslerini içermektedir.
Uçan (2005)‘a göre, öğretmen adayları, ayrıca lisans düzeyinde bilimsel çalıĢma disiplini-anlayıĢı-yaklaĢımı
ve anlamlı bir sorunu bilimsel düĢünme-araĢtırma-çözme-raporlaĢtırma becerisi veya bunları pekiĢtiren bir
yeterlik kazanmalıdır. Aynı zamanda bir müzik öğretmeni, genel-özel müzik öğretim yöntem ve tekniklerine;
çağdaĢ uygarlığın getirdiği müziksel yeniliklere, müzik teknolojisine ait geliĢmelere, müzik öğretim yöntem
ve tekniklerindeki geliĢmelere, bilim ve teknolojiyi her aĢamada kullanma ile ilgili bilgi, beceri, davranıĢlara
sahip bulunmalıdır (Küçüköncü, 2006).
Bu kapsamda, YÖK (2007) tarafından lisans derecesini almaya hak kazanan öğrencilerin asgari olarak sahip
olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanan genel öğrenim çıktılarında; bireyin ―Sahip
olduğu bilgi, kavrayıĢ ve becerilerini, geniĢ bir alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile
değerlendirmek, karmaĢık problem ve konuları belirlemek ve analiz etmek için kullanabilmek; kendi
alanındaki sıradan problemlerin dıĢında kanıta ve araĢtırmalara dayalı öneri ve tartıĢmalar yapabilme‖
yeterliğine sahip olması gerektiği belirtilmiĢtir. Bu kapsamda bilimsel araĢtırma ile ilgili dersler müzik
öğretmenliği temel yeterlik alanları açısından araĢtırmacılar tarafından programların karĢılaĢtırılmasından ayrı
bir temel yeterlik alanı olarak değerlendirilmiĢtir.
Yukarıda açıklanan genel öğretmen yeterliklerinden yola çıkarak müzik öğretmeni yeterlikleri araĢtırmacılar
tarafından aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılmıĢtır.
ġekil 1. Müzik Öğretmenliği Temel Yeterlik Alanları

Amaç
Bu araĢtırmanın amacı, Türkiye ve Polonya‘ da uygulanan müzik öğretmenliği lisans programlarını
karĢılaĢtırarak müzik öğretmenliği temel yeterlik alanları açısından benzer ve farklı uygulamaları ortaya
koymak ve müzik öğretmenliği lisans programlarının geliĢtirilmesine yönelik teorik ve pratik katkıda
bulunmaktır.
Problem Cümlesi
AraĢtırmanın problemini ―Türkiye ve Polonya‘da uygulanan müzik öğretmenliği lisans programlarının müzik
öğretmenliği temel yeterlik alanları açısından benzerlik ve farklılıkları nelerdir?‖ cümlesi oluĢturmaktadır.
Alt Problemler
i. Türkiye ve Polonya‘da uygulanan müzik öğretmenliği lisans programlarının genel kültür temel yeterlik
alanı açısından benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
ii.

Türkiye ve Polonya‘da uygulanan müzik öğretmenliği lisans programlarının alan bilgisi temel yeterlik
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alanı açısından benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
iii. Türkiye ve Polonya‘da uygulanan müzik öğretmenliği lisans programlarının öğretmenlik ve meslek
bilgisi temel yeterlik alanı açısından benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
iv. Türkiye ve Polonya‘da uygulanan müzik öğretmenliği lisans programlarının bilimsel araĢtırma temel
yeterlik alanı açısından benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
Sınırlılıklar
Bu araĢtırma;
i. Türkiye‘de Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim
Dalında Uygulanan Müzik Öğretmenliği Lisans Programı ve Polonya‘da Gdansk Stanislaw Moniuszko
Müzik Akademisi Lisans Programı,
ii.

AraĢtırmacılar tarafından sınıflandırılan müzik öğretmenliği temel yeterlik alanları ile sınırlandırılmıĢtır.

Yöntem
Çerçevesi bakımından betimsel araĢtırma niteliğinde olan bu araĢtırma, özel çerçevesi ve yapıldığı çevre
bakımından bir karĢılaĢtırmalı müzik eğitimi bilimi araĢtırmasıdır. AraĢtırmanın tipi doküman analizi,
yöntemi ise yapılandırılmıĢ nitel içerik analizidir. Analizler programın tüm boyutlarını kapsamayıp
araĢtırmacıların temel aldığı kategorilerle sınırlıdır. AraĢtırma kapsamında Türkiye ve Polonya‘daki müzik
öğretmenliği lisans programları genel kültür, alan bilgisi, öğretmenlik ve meslek bilgisi ve bilimsel araĢtırma
olmak üzere dört kategoride sınıflandırılmıĢtır. Her alanına yönelik derslerin sınıflandırmaları ayrı ayrı
tablolaĢtırılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Evren örneklemi temsil etmektedir.
BULGULAR
Bu bölümde, araĢtırma kapsamında Gdansk Stanislaw Moniuszko Müzik Akademisi‘nde (GSMMA) ve
Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı‘nda
(MÜEFGSEBMEABD) uygulanan müzik öğretmenliği lisans programı ġekil 1‘de belirtilen müzik
öğretmenliği temel yeterlik alanları açısından karĢılaĢtırılmıĢtır.
Tablo 1
GSMMA ve MÜEFGSEBMEABD‟de Uygulanan Lisans Programlarında Yer Alan Derslerin Genel
Dağılımı
GSMMA
MÜEFGSEBMEABD
f
%
f
%
Genel Kültür
8
17
7
14,3
Alan Bilgisi
21
44,7
23
46,9
Öğretmenlik ve Meslek Bilgisi
14
29,8
16
32,7
Bilimsel AraĢtırma
4
8,5
3
6,1
Toplam
47
100
49
100
Tablo 1‘de görüldüğü gibi GSMMA‘de lisans programında yer alan ders sayısı 47 iken
MUEFGSEBMEABD‘de 49‘dur. Lisans programlarında yer alan alanlara iliĢkin ders sayısının her iki
üniversitede de sayısal olarak birbirine yakın derecede dağılım gösterdiği görülmektedir.
Alanlar

Genel Kültür Derslerinin KarĢılaĢtırılması
Tablo 2
Genel Kültür Dersleri
GSMMA
Felsefe
Kültür Tarihi
Estetik
Yabancı Dil
Güzel Sanatlar
BiliĢim
Beden Eğitimi
Temel Latince

MÜEFGSEBMEABD
Felsefeye GiriĢ
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi
Estetik
Yabancı Dil
Türkçe: Sözlü Anlatım
Türkçe: Yazılı Anlatım
Bilgisayar
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Tablo 2‘de görüldüğü gibi, ―Felsefe‖, ―Estetik‖, ―Yabancı Dil‖ dersleri her iki üniversitenin lisans
programında da yer almaktadır. Bununla birlikte, GSMMA‘da ―Kültür Tarihi‖, ―Güzel Sanatlar‖, ―BiliĢim‖,
―Beden Eğitimi‖, ―Temel Latince‖ dersleri genel kültür dersleri kapsamında programda yer alırken,
MÜEFGSEBMEABD‘nin programında bu derslerden farklı olarak ―Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi‖,
―Türkçe: Sözlü Anlatım‖, ―Türkçe: Yazılı Anlatım‖ ve ―Bilgisayar‖ dersleri yer almaktadır. Buna ek olarak,
GSMMA programında genel kültür dersleri on yarıyıla dağılırken; MÜEFGSEBMEABD‘nin programında bu
derslerin ilk iki yarıyılda yer bulduğu görülmektedir.
Alan Bilgisi Derslerinin KarĢılaĢtırılması
Alan Bilgisi dersleri dört alt baĢlık altında ele alınarak karĢılaĢtırılmıĢtır.
Müzik Teorisi Derslerinin KarĢılaĢtırılması
Tablo 3
Müzik Teorisi Dersleri
GSMMA

MÜEFGSEBMEABD

Armoni: Klasik ve ÇağdaĢ Dönem

Müziksel ĠĢitme Okuma Yazma

Müzik Formları Analizi

Armoni-Kontrpuan-EĢlik

Partitür Okuma

Müzik Biçimleri

Kulak Eğitimi

Türk Müziği Çokseslendirme

Kompozisyon ve Düzenlemeye GiriĢ

Eğitim Müziği Besteleme

Orkestrasyon
Kontrpuan
ÇağdaĢ Partitür Analizi
Tablo 3‘de görüldüğü gibi, GSMMA‘da yer alan ―Kulak Eğitimi‖, ―Müzik Formları Analizi‖ dersleri
MÜEFGSEBMEABD‘de yer alan ―Müziksel ĠĢitme Okuma Yazma‖ ve ―Müzik Biçimleri‖ dersleri benzerlik
göstermektedir. Bununla birlikte, GSMMA‘da ayrı ayrı yer verilen ―Armoni‖ ve ―Kontrpuan‖ dersleri
MÜEFGSEBMEABD‘de ―Armoni-Kontrpuan-EĢlik‖ adı altında birlikte ele alınmıĢtır. Ayrıca, GSMMA‘da
―Müzik Stilleri Tarihi ve Kompozisyon Teknikleri‖, ― Kompozisyon ve Düzenlemeye GiriĢ‖ ve
―Orkestrasyon‖ derslerine birbirinin devamı-tamamlayıcısı olarak yer verildiği düĢünülmektedir.
MÜEFGSEBMEABD‘nin programına bakıldığında ise, ―Türk Müziği Çokseslendirme‖ ve ―Eğitim Müziği
Besteleme‖ derslerine yaratıcılık düzeyinde yer verildiği söylenebilir. Fakat bu derslerin daha etkili olmasını
sağlayacak öncül derslere (Müzik Stilleri Tarihi ve Kompozisyon Teknikleri, Kompozisyon ve Düzenlemeye
GiriĢ, Orkestrasyon vb.) yer verilmesinin bu dersleri daha verimli hale getireceği düĢünülmektedir.
Çalma Derslerinin KarĢılaĢtırılması
Çalma alanına dayalı dersler Bireysel Çalma ve Toplu Çalma alt baĢlıkları altında iki kısımda ele alınmıĢtır.
Tablo 4
Bireysel Çalma Dersleri
GSMMA

MÜEFGSEBMEABD

Piyano

Piyano

Diğer Çalgı

Bireysel Çalgı

Okul Çalgıları

Okul Çalgıları

Piyano ve Org Doğaçlaması

EĢlik Çalma

Ġlgili Repertuar –Egzersizlerle

Elektronik Org Eğitimi

Tablo 4‘de görüldüğü gibi, ―Piyano‖, ―Okul Çalgıları‖ ve ―Bireysel Çalgı‖ derslerine her iki programda da
yer verilmiĢtir. MÜEFGSEBMEABD‘de tüm dersler çalma üzerine odaklanırken, GSMMA‘da yer alan
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―Piyano ve Org Doğaçlaması‖ dersi çalma becerisinin yaratıcılık düzeyinde ele alınması bakımından önemli
görülmektedir. Buna ek olarak, Türkiye‘de Milli Eğitim Bakanlığı‘nın (MEB) müzik öğretmenliği özel alan
yeterlikleri çerçevesinde, ―Kuramsal-Uygulamalı Bilgi ve Beceriler‖ alanı kapsamında doğaçlama
uygulamaları gerçekleĢtirebilmeleri beklenmektedir (MEB 2008). Bu doğrultuda, Türkiye‘de müzik
öğretmenliği lisans eğitimi programında doğaçlamaya yönelik bir dersin yer alması gerektiği
düĢünülmektedir.
Tablo 5
Toplu Çalma Dersleri
GSMMA

MÜEFGSEBMEABD

Ensemble

Orkestra/Oda Müziği

Tablo 5‘de görüldüğü gibi bu alana yönelik derslerin her iki programda da benzer Ģekilde ele alındığı
görülmektedir.
Söyleme Derslerinin KarĢılaĢtırılması
Söyleme alanına dayalı dersler Bireysel Söyleme ve Toplu Söyleme alt baĢlıkları altında iki kısımda ele
alınmıĢtır.
Tablo 6
Bireysel Söyleme Dersleri
GSMMA

MÜEFGSEBMEABD

Ses Üretme ve

Bireysel Ses Eğitimi

Ses Üretme Yöntemleri
Tablo 6‘da görüldüğü gibi, her iki programda da bireysel söylemeye yönelik derslere yer verilmiĢtir.
Tablo 7: Toplu Söyleme Dersleri
GSMMA
Kadın Korosu
Erkek Korosu
Gregorian Ezgileri

MÜEFGSEBMEABD
Koro
Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması
Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması

Tablo 7‘de görüldüğü gibi, her iki programda da ―Koro‖ derslerine yer verilemesine karĢın GSMMA‘da koro
dersi ―Kadın Korosu‖ ve ―Erkek Korosu‖ olmak üzere iki Ģekilde ele alınmıĢtır. MÜEFGSEBMEABD‘de ise
öğrencilerin kendi kültürlerine ait müzik dağarını tanıması bakımından geleneksel müzik uygulamalarına yer
verilmesi önemli görülmektedir.
Müzik Kültürü Derslerinin KarĢılaĢtırılması
Tablo 8
Müzik Kültürü Dersleri
GSMMA

MÜEFGSEBMEABD

Sanat Entegrasyonu

Genel Müzik Tarihi

Ana Hatlarıyla Etnomüzik

Müzik Kültürü

Müzik Stilleri Tarihi ve Kompozisyon Teknikleri Türk Müzik Tarihi
Geleneksel Türk Halk Müziği
Geleneksel Türk Sanat Müziği
Güncel ve Popüler Müzikler
Oyun Dans ve Müzik
Çalgı Bakım Onarım Bilgisi
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Tablo 8‘de görüldüğü gibi, GSMMA‘da bu alana yönelik ―Sanat Entegrasyonu‖ ve ―Ana Hatlarıyla
Etnomüzik‖ derslerine yer verilirken, MÜEFGSEBMEABD‘de müzik kültürü alanına yönelik derslere
kapsamlı bir Ģekilde yer verildiği görülmektedir. Programda yer alan derslerin geçmiĢten günümüze,
genelden özele birbirini tamamlar-bütünler nitelikte olduğu düĢünülmektedir. Bununla birlikte, uluslar
arası/kültürler arası etkileĢimlerin günümüzde yaygınlaĢtığı göz önüne alındığında GSMMA‘da yer verilen
Ana Hatlarıyla Etnomüzik dersinin müzik eğitimi lisans programlarında yer alması gerektiği
düĢünülmektedir.
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin KarĢılaĢtırılması
Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri Öğretmenlik Genel Meslek Bilgisi ve Öğretmenlik Özel Meslek Bilgisi
dersleri olmak üzere iki kısımda ele alınmıĢtır.
Tablo 9
Öğretmenlik Genel Meslek Bilgisi Dersleri
GSMMA
Psikoloji ve Müzik Psikolojisi
Öğretim Yöntemleri ve Müzik Öğretim Yöntemleri
KonuĢma Biçimiyle Düz Yazı Ve
ġiir Yorumu (Teorik)
KonuĢma Biçimiyle Düz Yazı Ve
ġiir Yorumu (Uygulama)

MÜEFGSEBMEABD
Eğitim Bilimine GiriĢ
Eğitim Psikolojisi
Öğretim Ġlke ve Yöntemleri
Rehberlik

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Sınıf Yönetimi
Ölçme ve Değerlendirme
Türk Eğitim Tarihi
Tablo 9‘da görüldüğü gibi GSMMA‘da Öğretmenlik Genel Meslek Bilgisi alanına yönelik lisans
programında yer alan dersler, ―Psikoloji ve Müzik Psikolojisi‖, ―Öğretim Yöntemleri ve Müzik Öğretim
Yöntemleri‖dir. MÜEFGSEBMEABD‘de yer alan derslerin sayısal olarak daha fazla olduğu ve dolayısıyla
kapsam olarak da genel öğretmenlik mesleğine yönelik daha geniĢ bir perspektifte ele alındığı söylenebilir.
GSMMA‘da yer alan derslerin ise, Öğretmenlik Genel Meslek Bilgisi‘nin yanında Öğretmenlik Özel Meslek
Bilgisi alan derslerini de kapsadığı görülmektedir.
Bununla birlikte GSMMA‘da yer alan ―KonuĢma Biçimiyle Düz Yazı Ve ġiir Yorumu‖ dersine programda
yer verilmesinin öğretmen adaylarının iletiĢim becerilerinin üst düzeyde etkili olabilmesi açısından önemli
olduğu düĢünülmektedir.
Tablo 10
Öğretmenlik Özel Meslek Bilgisi Dersleri
GSMMA

MÜEFGSEBMEABD

Müzik Eğitimi Yöntemleri ve Teorisi

Özel Öğretim Yöntemleri

Kulak Eğitimi Yöntemleri

Piyano ve Öğretimi

Temel Müzik Öğrenme Yöntemleri

Bireysel Çalgı ve Öğretimi

Koroyla ÇalıĢma Yöntemleri ve Koro Repertuarı

Müzik Toplulukları Eğitimi ve Yönetimi

Yönetme

Eğitim Müziği Dağarı

Toplu Söyleme Yöntemleri

Okul Öncesi Eğitimde Genel YaklaĢımlar

Genel Eğitim Okullarında Dersler

Okul Deneyimi

Müzik Okullarında Dersler

Öğretmenlik Uygulaması

Müziğin Beden Dili
Müzik Sunum Yöntemleri
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Tablo 10‘da görüldüğü gibi, her iki programda da özel meslek bilgisine yönelik dersler kapsamlı bir Ģekilde
ele alınmıĢtır. GSMMA‘da yer alan ―Müzik Eğitimi Yöntemleri ve Teorisi‖ dersi MÜEFGSEBMEABD‘de
yer alan ―Özel Öğretim Yöntemleri‖; GSMMA‘da yer alan ―Koroyla ÇalıĢma Yöntemleri ve Koro
Repertuarı‖, ―Yönetme‖ dersleri MÜEFGSEBMEABD‘de yer alan ―Müzik Toplulukları Eğitimi ve Yöntemi‖
ve ―Eğitim Müziği Dağarı‖ dersleriyle benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte GSMMA‘da yer alan
―Müziğin Beden Dili‖ dersi müzik öğretmen adaylarının vücut dilini kullanmaları ve dolayısıyla etkili
müziksel iletiĢim kurma becerilerinin geliĢmesi açısından önemli görülmektedir. Her iki programda da
öğretmenlik uygulamasına dersleri bulunmaktadır. Fakat GSMMA programında öğretmenlik uygulaması
―Genel Eğitim Kurumlarında Dersler‖ ve ―Müzik Okullarında Dersler‖ olmak üzere hem genel eğitim hem de
mesleki eğitim kurumlarına yönelik olarak gerçekleĢmektedir.
Ayrıca, MÜEFGSEBMEABD‘de ―Okul Öncesi Eğitimde Genel YaklaĢımlar‖ dersi öğretmen adaylarının
okul öncesi müzik eğitimi yaklaĢımlarını tanımaları açısından; ―Piyano ve Öğretimi‖ ve ―Bireysel Çalgı ve
Öğretimi‖ dersi, dal eğitimi alanına yönelmesi bakımından dikkat çekicidir. Bu da, uygulanan programın
öğretmen adaylarına daha geniĢ kapsamda (okul öncesi müzik eğitimi ve mesleki müzik eğitimi) çalıĢma
alanı sağlama yönünde temel oluĢturduğu Ģeklinde değerlendirilebilir.
Bilimsel AraĢtırma Derslerinin KarĢılaĢtırılması
Tablo 11
Bilimsel AraĢtırma Dersleri
GSMMA

MÜEFGSEBMEABD

Tez Semineri

Bilimsel AraĢtırma Teknikleri

Tez Konsültasyonu

Proje-Tez

Müzik EleĢtirisi ve Sunum Semineri

Topluma Hizmet Uygulamaları

Sosyal ĠletiĢim ve Kültürel Projeler
Tablo 11‘de görüldüğü gibi GSMMA‘da bilimsel araĢtırma dersleri kapsamında, ―Tez Semineri‖, ―Tez
Konsültasyonu‖, ―Sosyal ĠletiĢim ve Kültürel Projeler‖ dersleri lisans programında yer alırken,
MÜEFGSEBMEABD‘nin lisans programında bu kapsamda, ―Bilimsel AraĢtırma Teknikleri‖, ―Proje-Tez‖ ve
―Topluma Hizmet Uygulamaları‖ derslerine yer verilmiĢtir. Programlarda yer alan dersler
karĢılaĢtırıldıklarında birebir aynı Ģekilde ifadelendirilmemesine karĢın her iki üniversitenin de Bilimsel
AraĢtırma Alanına yönelik benzer dersleri programlarında uyguladıkları görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
AraĢtırma sonucunda elde edilen verilerden ortaya çıkan sonuçlar aĢağıda sıralanmıĢtır.
1. GSMMA‘nın ve MÜEFGSEBMEABD‘nin müzik öğretmenliği lisans programlarında yer alan ders sayısı
birbirine yakındır. Ayrıca müzik öğretmenliği yeterlik alanlarına göre sınıflandırılan derslerin her iki
programda da birbirine yakın derecede dağılım gösterdiği görülmektedir.
2. Müzik Teorisi dersleri kapsamında her iki programda da ortak alan derslerine yer verilmiĢtir. Ancak
programlar karĢılaĢtırıldıklarında, GSMMA‘ da yer alan müzik teorisi derslerinin, daha detaylı bir Ģekilde
ayrı ayrı ele alındığı görülmektedir.
3. Bireysel çalgı derslerine yönelik ortak çalgıların her iki programda da yer aldığı görülmektedir. Bununla
birlikte GSMMA‘ da yaratıcılığa yönelik derslere de yer verildiği göze çarpmaktadır.
4. Söyleme alanına yönelik, Bireysel Söyleme ve Toplu Söyleme dersleri her iki programda da yer
almaktadır. Ancak GSMMA‘nın programında Toplu Söyleme kapsamında yer alan koro dersinin ―Kadın
Korosu‖ ve ―Erkek Korosu‖ olmak üzere ayrı ayrı ele alınarak programa yerleĢtirilmesi dikkat çekicidir.
Bununla birlikte MÜEFGSEBMEABD‘nin programında, GSMMA‘nın programından farklı olarak geleneksel
müzik dağarına yönelik derslere de yer verildiği görülmektedir.
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5. MÜEFGSEBMEABD‘nin programında yer alan Müzik Kültürü alanına yönelik derslerin, GSMMA‘nın
programına göre daha kapsamlı bir Ģekilde ele alındığı görülmektedir. MÜEFGSEBMEABD‘nin
programında ―Genel Müzik Tarihi‖ ve ―Müzik Kültürü‖ derslerinin yanında geleneksel müzik kültürü
derslerine de yer verilmesinin, müzik öğretmen adaylarının bu alana yönelik yeterlikleri açısından faydalı
olduğu düĢünülmektedir.
6. GSMMA‘nın programında Öğretmen Genel Meslek Bilgisi kapsamında yer alan derslerin, Öğretmenlik
Özel Meslek Bilgisi alanını da kapsadığı; MÜEFGSEBMEABD‘ nin programında ise, bu alana yönelik
derslerin, Öğretmenlik Meslek Bilgisine yönelik genel eğitim bilimleri kapsamında ele alındığı
görülmektedir.
7. Öğretmenlik Özel Meslek Bilgisi‘ne yönelik her iki programda da yer verilen benzer dersler
bulunmaktadır. GSMMA‘nın programında yer alan ―Öğretmenlik Uygulaması‖ dersi hem genel hem de
mesleki eğitim kurumlarına yönelik olarak düzenlenmiĢtir. Bununla birlikte, programda yer alan ―Müziğin
Beden Dili‖ dersi öğretmen adaylarının iletiĢim becerilerinin geliĢmesi bakımından önemli görülmektedir.
8. MÜEFGSEBMEABD‘nin programında yer alan ―Piyano‖ ve ―Bireysel Çalgı‖ öğretimi dersleri,
programın, müzik öğretmeni adaylarının okul öncesi ve mesleki müzik eğitimi alanlarına yönelik
yeterliklerini geliĢtirmeye yönelik düzenlendiğini düĢündürmektedir.
9. Bilimsel AraĢtırma Dersleri her iki programda da yer almaktadır. Bu alana yönelik derslere programda
yer verilmesi, müzik öğretmen adaylarının lisans düzeyinde bilimsel çalıĢma disiplini ve anlayıĢı becerilerini
kazanmaları açısından önemli görülmektedir.
Türkiye‘de müzik öğretmenliği programının ağırlığı genel müzik öğretmenliği gözükmekle birlikte;
programın, okul öncesi müzik öğretmenliği, çalgı eğitimi öğretmenliği gibi daha özel alan öğretmenliğine
yönelik derslerin de yer aldığı göze çarpmaktadır. Polonya‘da ise bu açıdan programın genel müzik
öğretmenliği ağırlıklı oluĢturulduğu söylenebilir. Bununla birlikte Polonya‘da ayrıca ―instrumental
performing‖ bölümlerinde dal öğretmeninin yetiĢmesine de olanak sağlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında,
Türkiye‘de özetle çok yönlü bir müzik öğretmeni yeterlik alanları modelinin ele alındığı söylenebilir.
Öneriler
1. MÜEFGSEBMEABD‘nin lisans programında yer verilen Öğretmenlik Genel Meslek Bilgisi‘ne yönelik
bazı dersler, GSMMA‘nın aynı alana yönelik programında yer verildiği gibi, özel meslek bilgisi dersleri ile
bir arada ele alınmalıdır. Örneğin; Eğitim Psikolojisi, Müzik Psikolojisi dersi konuları ile birlikte ele
alınabilir.
2. GSMMA‘da Öğretmenlik Özel Meslek Bilgisi kapsamında yer alan Müziğin Beden Dili dersinin müzik
eğitiminde iletiĢim becerilerini geliĢtirdiği düĢünüldüğünde, MÜEFGSEBMEABD‘nin mevcut müzik
öğretmenliği lisans programında da bu alana yönelik bir derse yer verilmelidir.
3. MÜEFGSEBMEABD programında yer alan Armoni-Kontrpuan-EĢlik dersi GSMMA‘daki gibi ayrı ayrı
ele alınmalıdır.
4. Müzik Teorisi kapsamında MÜEFGSEBMEABD programında yer alan Eğitim Müziği Besteleme ve
Türk Müziği Çok Seslendirme derslerine temel oluĢturması açısından Müzik Stilleri Tarihi ve Kompozisyon
Teknikleri ve Kompozisyona GiriĢ gibi derslere programda yer verilmelidir.
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MÜZĠK ÖĞRETMENĠNĠN MESLEKĠ BECERĠSĠ AÇISINDAN ARMONĠ EĞĠTĠMĠNĠN ÖNEMĠ
Prof. Dr. Turan SAĞER, Ġnönü Üniversitesi
Engin GÜRPINAR, Ġnönü Üniversitesi
GĠRĠġ
Armoni; ahenk, uyum anlamına gelen Yunanca kökenli ― Harmonia ― kelimesinden gelmektedir. Kısa bir
tanımını yapacak olursak iki ya da daha fazla sesin aynı anda duyulmasıdır.Müziğin üç öğesinden biri olan
armoni, bir öğrenim alanıdır. Seslerin ilerleyiĢ ilkelerini inceleyen uyum bilimi ve sanatına armoni denir.
Armoni bir sistemdir. Bu sistemin sanatsal incelikleriyle öğrenilmesi, genelde birkaç yıllık bir süreci
gerektirir. Armoni öğrenimi, bestecilik eğitiminin esas konularından biridir. Öte yandan çalgı ve ses
sanatçılarının da büyük ölçüde yararlandığı bir bilim ve sanat alanıdır. Onu geliĢtirmek isteyen müzikçilerin
armoni kitaplarına yönelmesi ve sistemli bir çalıĢmaya giriĢmesi gerekir.
Yukarıda yer verilen tanım ve yaklaĢımlardan da anlaĢılacağı gibi armoni eğitimi, müzikle ilgili her meslek
grubunu ilgilendiren, bilim ve sanatın kesiĢtiği bir alandır. Bir öğretidir. Bir sistematiği vardır ve öğrenilmesi
için bir sürecin yaĢanmıĢ olması gerekir. Bir beceridir. Çünkü uygulamalı yanı vardır ve kuram aĢamasını
aĢarak beceriye dönüĢmüĢ olması beklenir.
Bugün ― Geleneksel Armoni‖ olarak nitelenen ve özellikle klasik çağ ( 1750-1820 ) ile romantik çağda (
1810-1900 ) egemen olan çokseslendirme yönteminin ilk örnekleri barok çağın baĢlangıcı sayılan 1600
yıllarına kadar uzanmaktadır.
Rönesans ( 1450-1600 ) ve barok ( 1600-1750 ) çağın en önemli çokseslendirme yöntemi olan
―Kontrapunt‖taki ―Yatay Çokseslilik‖ olgusuna karĢıt olarak, aynı anda tınlayan seslerin ―dikey‖ iliĢkisine
dayanan armonik çokseslendirme, bütün barok çağ boyunca kontrapuntla yan yana ( kimi zaman da iç içe )
kullanılmıĢ olmasına karĢın, kullanılan yöntemin teknik yanı ile ilgili yazılı açıklamalar ilk kez 1722 yılında
Jean Philippe Rameau tarafından yapılmıĢ konunun teknik yanını ifade eden ―armoni bilgisi‖ terimi de
bilindiği kadarıyla ilk kez G.A. Sorge‘nin ―Armonik Özet ya da Armoni Bilgisi‖ ( Compendium harmonicum
oder…Lehre von de Harmonie, 1760 ) baĢlıklı kitabında kullanılmıĢtır. Böylece, pratikteki armonik
çokseslendirme, müzik yaĢamına giriĢinden yaklaĢık yaklaĢık yüzü aĢkın yıl sonra belirli bir kurama
bağlanmaya baĢlamıĢ ve Rameau‘nun 1722 yılından baĢlayan kuramsal açıklamalarını öteki kuramcıların
açıklamaları izlemiĢtir.
Müzik öğretmenliği lisans programlarının amacı, ― Ġlköğretim ve ortaöğretime yönelik genel müzik
eğitiminin hedeflerine uygun olarak baĢta ders içi olmak üzere ders dıĢı, okul içi ve dıĢındaki bütün müziksel
etkinlikleri verimli ve etkili bir Ģekilde yürütebilecek müzik öğretmeni yetiĢtirebilmektir.‖ Müzik öğretmeni,
öğrencilerine bilgiyi en doğru Ģekilde aktarıp Ģarkının veya çalgının güzelliğine dikkatleri çekebilmeli, onları
müzik yapmaya ve yaratmaya heveslendirebilmelidir.
Müzik öğretmenliği programlarında yer alan müzik kuramları eğitimi kapsamın olması gereken dersleri alan
müzik öğretmeni adaylarının davranıĢlarında ne tür değiĢiklikler beklenir/beklenmelidir? Sorusuna aĢağıdaki
yanıtlar verilebilir.
Müzik yazısını doğru ve güzel yazabilme,
Müzik yazısını doğru ve anlamına uygun okuyabilme-seslendirebilme,
Dikey ve yatay oluĢumları duyabilme,
Çokseslilikteki örgüyü çözümleyebilme, ,
Müzik öğretmenliği mesleğinin vazgeçilmez eĢlik çalgılarını yaratıcı eĢlikleme anlayıĢıyla etkili
kullanma,
Müziği derinlikli dinleme,
Görüldüğü gibi Ġlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programının baĢarıyla uygulanmasını
gerçekleĢtirebilecek nitelikte müzik öğretmeni yetiĢtirmede Müzik Kuramları Eğitimine düĢen görev oldukça
fazladır.
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Müzik kuramlarının bir alt alanı olan armoni dersinde kazanılan bilgiler, mesleki hayatın birçok alanında
kullanılabilir. Bu alanların baĢında okul Ģarkılarını yaratıcı bir Ģekilde eĢlikleyebilme, bu Ģarkıları insan sesi
veya ikinci bir çalgı için çokseslendirebilme ( en azından iki seslendirebilme ), tek sesli bir eserin içindeki
gizli çok sesliliği duyabilmek olarak ifade edebiliriz. Özellikle müzik öğretmeni, müzik dersinin önemli bir
boyutu olan kulaktan Ģarkı öğretimini mutlaka bir çalgı eĢliğinde yapmalıdır. Bu çalgı da en uygun olarak
klavyeli, çokseslilik esasına dayalı bir çalgı olmalıdır. Böylelikle öğrenci Ģarkıya, çalgıya ve çok sesliliğe
ilgi duyacaktır, dikkat çekme üst düzeyde olacak ve hedefine uygun bir Ģarkı öğretimi gerçekleĢecektir.
Müzik öğretmeninin okul Ģarkılarına yaratıcı ve etkili bir Ģekilde eĢlik edebilmesinin, çalgısına hakimiyeti ile
birlikte önemli bir unsuru da yeterli bir armoni bilgisine sahip olabilmektir ve sistemli bir armoni dersi almıĢ
olan bir müzik öğretmeninden bu davranıĢları kazanmıĢ olması beklenir.
Dr. Bilgin‘in ―Ġlköğretim Okullarının 2. Kademesinde Müzik Eğitiminde Kullanılan ġarkıların Müzik
Öğretmenleri Tarafından Piyano Ġle EĢliklenmesi‖ adlı çalıĢmasında Ankara‘ da görev yapan müzik
öğretmenlerine uyguladığı anket müzik öğretmeni yetiĢtirme sürecinde verilen armoni ve piyano eğitimi ile
ilgili önemli bulgular ortaya çıkarmıĢtır.
― Müzik eğitiminde kullanılan kaynaklarda eĢlikli Ģarkıların yeterince yer almadığı, okul Ģarkılarının
eĢliklenmesinin müzik öğretmenlerinin bilgi ve becerisine bırakıldığı,
Müzik öğretmenlerinin yaklaĢık yarısının öğrettikleri Ģarkılara piyano ile eĢlik yapabildikleri,
Ġlk kez notasıyla karĢılaĢtıkları, ya da ilk kez duydukları bir ezgiye piyano ile eĢlik yapabilme bakımından
kendilerini kısmen ya da çok az yeterli bulduklarını,
Örneklem grubunun yarısı, armoni dersini kapsam ve içerik bakımından müzik öğretmeninin okul Ģarkılarını
eĢliklemeye yönelik bilgi ve becerilerini geliĢtirmede yeterli bulmadıklarını,
Piyano Eğitiminin, kapsam ve içerik bakımından müzik öğretmeninin okul Ģarkılarını eĢliklemeye yönelik
bilgi ve becerilerini geliĢtirmede yeterli bulmadıklarını,
Armoni dersinin iĢleniĢindeki öğrenci yoğunluğunun bu dersin hedeflerinde öngörülen davranıĢların
kazandırılmasında olumsuz etkisinin olduğunu,
Armoni ve piyano derslerinde piyano eĢlikli okul Ģarkısı örneklerini inceleme ve uygulama çalıĢmalarına
yeterince yer verilmediğini,
Piyano Eğitimi repertuarında yer alan eĢlik modellerinin, okul Ģarkılarının eĢliklemesinde de
kullanılabileceğine iliĢkin bilgilendirmelere yer verilmediğini göstermektedir.‖
Bu araĢtırmada müzik öğretmeninin mesleki becerisiyle ilgili olarak armoni eğitiminin önemini belirten bir
çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığı okullarına bağlı çalıĢan müzik
öğretmenleri, örneklemini ise Malatya Merkezinde çalıĢan 60 müzik öğretmeni oluĢturmaktadır. Bu müzik
öğretmenleri rastlantısal olarak seçilmiĢ, her birine 15 sorudan oluĢan tutum ölçeği uygulanmıĢtır.Elde edilen
veriler SPSS 17 paket programı kullanılarak frekans, yüzde ve geçerli yüzde olarak analiz edilmiĢtir.
BULGULAR VE YORUMLAR
AraĢtırmanın bu bölümünde armoni eğitimine yönelik görüĢler değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Müzik
öğretmenlerine armoni eğitimi, kapsamı ve mesleki beceriye etkisiyle ilgili tutum ölçeği uygulanmıĢtır.
“Armoni dersi, okul Ģarkılarının eĢliklemesinde müzik öğretmenlerinin bilgi ve becerisini arttırmakta mıdır?‖
sorusuna müzik öğretmenleri aĢağıdaki gibi cevap vermiĢlerdir.
Tablo 1- Armoni dersi , okul Ģarkılarının eĢliklemesinde müzik öğretmenlerinin bilgi ve becerisini
arttırmaktadır.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümilatif
Yüzde

Kesinlikle Katılıyorum

30

50,0

50,0

50,0

Katılıyorum

24

40,0

40,0

40,0

Kısmen Katılıyorum

6

10,0

10,0

100,0

Toplam

60

100,0

100,0
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Ankete katılanlar, bu değelendirmeye % 50 oranında kesinlikle katılıyorum, % 40 oranında katılıyorum
seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuç armoni dersinin, müzik öğretmenleri tarafından okul Ģarkılarını
eĢlikleme konusunda temel bir ders olarak görüldüğünü göstermekedir.
Grafik 1- Armoni dersi , okul Ģarkılarının eĢliklenmesinde müzik öğretmenlerinin bilgi ve becerisini
arttırmaktadır.

―Armoni dersinin, okul Ģarkılarının tuĢlu bir çalgı veya gitar ile eĢlikleme yapılmasında önemli bir rolü var
mıdır?‖ sorusuna müzik öğretmenleri aĢağıdaki gibi cevap vermiĢlerdir
Tablo 2- Armoni dersinin,okul Ģarkılarının tuĢlu bir çalgı veya gitar ile eĢlikleme yapılmasında önemli
bir rolü vardır.
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümilatif
Yüzde

Kesinlikle Katılıyorum

36

60,0

60,0

60,0

Katılıyorum

15

25,0

25,0

25,0

Kısmen Katılıyorum

6

10,0

10,0

10,0

Katılmıyorum

3

5,0

5,0

100,0

Toplam

60

100,0

100,0

Bu soruya, toplamda % 85 oranında bir katılım sonucu ortaya çıkmıĢtır. Bu sonuç okul Ģarkılarına piyano,
org, gitar gibi çoksesli çalgılarla eĢlik yapılabilmesinin temelinde armoni dersinin olduğunu göstermektedir.
Grafik 2- Armoni dersinin, okul Ģarkılarının tuĢlu bir çalgı veya gitar ile eĢlikleme yapılmasında
önemli bir rolü vardır.
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―Armoni dersi, kapsam bakımından okul Ģarkılarını eĢlikleme için yeterli değildir?‖ sorusuna müzik
öğretmenleri aĢağıdaki gibi cevap vermiĢlerdir.
Tablo 3- Armoni dersi,kapsam bakımından okul Ģarkılarını eĢlikleme için yeterli değildir.
Frekans

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümilatif
Yüzde

Katılmıyorum

36

60

60,0

81,7

Kısmen Katılıyorum

13

21,7

21,7

21,7

Kesinlikle Katılmıyorum

11

18,3

18,3

100,0

Toplam

60

100,0

100,0

Bu soruya verilen cevapların oluĢturduğu toplamdaki % 78,3 oranındaki katılmama seçeneği, müzik
öğretmenleri tarafından, armoni dersinin okul Ģarkılarını eĢlikleme için kapsam bakımından yeterli olduğunu
göstermektedir.
Grafik 3- Armoni dersi, kapsam bakımından okul Ģarkılarını eĢlikleme için yeterli değildir.
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―Armoni dersinde uygun öğretim ortamları oluĢturulmadığı için dersin hedeflerinde öngörülen davranıĢlar
öğrencilere kazandırılamamakta mıdır?‖ sorusuna müzik öğretmenleri aĢağıdaki gibi cevap vermiĢlerdir.
Tablo 4- Armoni dersinde uygun öğretim ortamları oluĢturulmadığı için dersin hedeflerinde öngörülen
davranıĢlar öğrencilere kazandırılamamaktadır.
Frekans

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümilatif
Yüzde

Katılıyorum

33

55,0

55,0

75,0

Kısmen Katılıyorum

15

25,0

25,0

25,0

Kesinlikle Katılıyorum

12

20,0

20,0

100,0

Toplam

60

100,0

100,0

Toplamda ortaya çıkan % 100 oranındaki katılma seçeneği, müzik öğretmenlerinin armoni dersinde uygun
öğretim ortamlarının oluĢturulamadığı yönündeki fikrinin kuvvetli bir Ģekilde destekler niteliktedir.
Grafik 4- Armoni dersinde uygun öğretim ortamları oluĢturulmadığı için dersin hedeflerinde
öngörülen davranıĢlar öğrencilere kazandırılamamaktadır.

―Armoni derslerinde okul Ģarkılarının tuĢlu çalgılarla veya gitar ile eĢlikli olarak söylenmesine yeterince yer
verilmemekte midir?‖ sorusuna müzik öğretmenleri aĢağıdaki gibi cevap vermiĢlerdir.
Tablo 5- Armoni derslerinde okul Ģarkılarının tuĢlu çalgılarla veya gitar ile eĢlikli olarak söylenmesine
yeterince yer verilmemektedir.
Frekans

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümilatif
Yüzde

Katılıyorum

32

53,3

53,3

81,7

Kesinlikle Katılıyorum

17

28,3

28,3

28,3

Kısmen Katılıyorum

9

15,0

15,0

96,7

Katılmıyorum

2

3,3

3,3

100,0

Toplam

60

100,0

100,0
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Bu soruya verilen cevapların oluĢturduğu toplamda % 96,7 oranındaki katılma ,okul Ģarkıları eĢlikleme
çalıĢmalarında tuĢlu çalgılar, gitar gibi çoksesli çalgılarla yeterli çalıĢmaların yapılamadığı görüĢünü
desteklemektedir.
Grafik 5- Armoni derslerinde okul Ģarkılarının tuĢlu çalgılarla veya gitar ile eĢlikli olarak söylenmesine
yeterince yer verilmemektedir.

―TuĢlu çalgılar veya gitar ile okul Ģarkılarının eĢliklemesi konusunda armoni dersinde yeterince bilgi ve
beceri kazandırılamamakta mıdır?‖ sorusuna müzik öğretmenleri aĢağıdaki gibi cevap vermiĢlerdir.
Tablo 6- TuĢlu çalgılar veya gitar ile okul Ģarkılarının eĢlikleme konusunda armoni dersinde yeterince
bilgi ve beceri kazandırılamamaktadır
Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Kümilatif
Yüzde

Katılıyorum

30

50,0

50,0

76,7

Kesinlikle Katılıyorum

16

26,7

26,7

26,7

Kısmen Katılıyorum

13

21,7

21,7

98,3

Katılmıyorum

1

1,7

1,7

100,0

Toplam

60

100,0

100,0

Bu soruya verilen cevapların oluĢturduğu yüzdelerin dağılımında % 21,7 oranında
kısmen katılma, % 76,7 oranında katılım vadır. Bu sonuç, armoni dersinde okullarda kullanılabilecek
çoksesli çalgılarla eĢlik yapabilme becerisini geliĢtirme üzerinde yeterli çalıĢmaların yapılmadığını
göstermektedir.
Grafik 6- TuĢlu çalgılar veya gitar ile okul Ģarkılarının eĢlikleme konusunda armoni dersinde yeterince
bilgi ve beceri kazandırılamamaktadır.
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―Armoni dersinin öğretiminde eĢlik modelleri yeterince öğretilmekte midir?‖ sorusuna müzik öğretmenleri
aĢağıdaki gibi cevap vermiĢlerdir.
Tablo 7- Armoni dersinin öğretiminde eĢlik modelleri yeterince öğretilmektedir.
Frekans

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümilatif
Yüzde

Katılmıyorum

30

50,0

50,0

75,0

Kesinlikle Katılmıyorum

15

25,0

25,0

25,0

Kısmen Katılıyorum

15

25,0

25,0

100,0

Toplam

60

100,0

100,0

EĢlik modelleri üzerinde yeterince durulmamaktadır görüĢüne toplamda % 75 oranında katılım olmuĢtur. Bu
sonuç armoni dersinde eĢlik modelleri üzerinde fazla durulmadığını gösteriyor.
Grafik 7- Armoni dersinin öğretiminde eĢlik modelleri yeterince öğretilmektedir.
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―Armoni dersinde ―eĢlik‖ örnekleri üzerinde yeterince durulmakta mıdır?‖ sorusuna müzik öğretmenleri
aĢağıdaki gibi cevap vermiĢlerdir.
Tablo 8- Armoni dersinde eĢlik örnekleri üzerinde yeterince durulmaktadır.
Frekans

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümilatif
Yüzde

Katılmıyorum

33

55,0

55,0

83,3

Kısmen Katılmıyorum

17

28,3

28,3

28,3

Kısmen Katılıyorum

10

16,7

16,7

100,0

Toplam

60

100,0

100,0

Bu soruya müzik öğretmenlerinin % 16,7‟si kısmen katılıyorum derken, % 83,3 oranındaki bir çoğunluğu
eĢlik örnekleri üzerinde yeterli çalıĢmaların yapılmadığı düĢüncesindedirler.
Grafik 8- Armoni dersinde eĢlik örnekleri üzerinde yeterince durulmaktadır.

―Armoni dersinde, piyano üzerinde eĢliklemeye yönelik, kadanslarla bağlantılı olarak, uygun parmak
numaraları kullanımı üzerinde yeterince durulmamakta mıdır?” sorusuna müzik öğretmenleri aĢağıdaki gibi
cevap vermiĢlerdir.
Tablo 9- Armoni dersinde, piyano üzerinde eĢliklemeye yönelik, kadanslarla bağlantılı olarak, uygun
parmak numaraları kullanımı üzerinde yeterince durulmamaktadır.
Frekans

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümilatif
Yüzde

Kısmen Katılıyorum

33

55,0

55,0

96,7

Katılıyorum

18

30,0

30,0

41,7

Kesinlikle Katılıyorum

7

11,7

11,7

11,7

Katılmıyorum

1

1,7

1,7

98,3

Kesinlikle Katılmıyorum

1

1,7

1,7

100,0

Toplam

60

100,0

100,0

Bu soruya verilen cevapların oluĢturduğu oranlarda kısmen katılanların oranı % 55‟tir. Bununla birlikte
toplamda % 41,7 oranında katılma , % 3,4 oranında katılmama vardır. Bu sonuçlara göre armoni

885

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

dersindeki eĢlikleme çalıĢmaları sırasında uygun parmak numaralarının kullanımına daha fazla özen
gösterilmesi gerekmektedir.
Grafik 9- Armoni dersinde, piyano üzerinde eĢliklemeye yönelik, kadanslarla bağlantılı olarak, uygun
parmak numaraları kullanımı üzerinde yeterince durulmamaktadır.

―Armoni dersinde kuram ile uygulama arasında iliĢki kurulamamakta mıdır?‖ sorusuna müzik öğretmenleri
aĢağıdaki gibi cevap vermiĢlerdir.
Tablo 10- Armoni dersinde kuram ile uygulama arasında iliĢki kurulamamaktadır.
Frekans

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümilatif
Yüzde

Katılıyorum

33

55,0

55,0

78,3

Kesinlikle Katılıyorum

14

23,3

23,3

23,3

Kısmen Katılıyorum

13

21,7

21,7

100,0

Toplam

60

100,0

100,0

Ortaya çıkan sonuçlardan yola çıkarak Ģunu söyleyebiliriz: % 88,3 oranındaki katılma ve % 21,7 oranındaki
kısmen katıma eğilimi armoni dersinde teori ve pratik arasıda iliĢki kurmada büyük bir sorun yaĢandığını
göstermektedir.
Grafik10- Armoni dersinde kuram ile uygulama arasında iliĢki kurulamamaktadır.
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―Armoni dersi, öğrencilere çok sesli müziği sevdirmede oldukça etkili olan bir ders midir?.‖ sorusuna müzik
öğretmenleri aĢağıdaki gibi cevap vermiĢlerdir.
Tablo 11- Armoni dersi, öğrencilere çok sesli müziği sevdirmede oldukça etkili olan bir derstir.
Frekans

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümilatif
Yüzde

Katılıyorum

23

38,3

38,3

66,7

Kesinlikle Katılıyorum

20

33,3

33,3

26,5

Kısmen Katılıyorum

16

26,7

26,7

28,3

Katılmıyorum

1

1,7

1,7

100,0

Toplam

60

100,0

100,0

Çoksesliliğin tanınıp sevilmesinde armoni dersinin etkili olduğu görüĢü % 71,6 oranında destek bulmuĢtur.
Grafik 11- Armoni dersi, öğrencilere çok sesli müziği sevdirmede oldukça etkili olan bir derstir.

―Armoni ders programının içeriği müzik öğretmeni yetiĢtirmeye uygun değil midir?‖ sorusuna müzik
öğretmenleri aĢağıdaki gibi cevap vermiĢlerdir.
Tablo 12- Armoni ders programının içeriği müzik öğretmeni yetiĢtirmeye uygun değildir.
Frekans

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümilatif
Yüzde

Katılmıyorum

38

63,3

63,3

78,3

Kısmen Katılıyorum

13

21,7

21,7

21,7

Katılıyorum

9

15,0

15,0

100,0

Toplam

60

100,0

100,0

Müzik öğretmenlerinin yarısından fazlası, armoni dersinin içerik bakımından müzik öğretmenliğine bir tezat
oluĢturmadığı görüĢünü desteklemektedir. Bu değerlendirmeye cevap veren öğretmenlerin % 15‟i bu görüĢü
desteklemediklerini belirtmiĢlerdir.
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Grafik 12- Armoni ders programının içeriği müzik öğretmeni yetiĢtirmeye uygun değildir.

―Armoni dersinde kazanılan bilgiler, ilk defa karĢılaĢılmıĢ olan bir ezgiyi piyano, gitar gibi çoksesli bir çalgı
ile eĢlikleme konusunda yeterli beceri kazandıramamakta mıdır?‖ sorusuna müzik öğretmenleri aĢağıdaki gibi
cevap vermiĢlerdir.
Tablo 13- Armoni dersinde kazanılan bilgiler, ilk defa karĢılaĢılmıĢ olan bir ezgiyi piyano,gitar gibi çok
sesli bir çalgı ile eĢlikleme konusunda yeterli beceri kazandıramamaktadır.
Frekans

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümilatif
Yüzde

Kısmen Katılıyorum

37

61,7

61,7

90,0

Katılıyorum

17

28,3

28,3

28,3

Katılmıyorum

6

10,0

10,0

100,0

Toplam

60

100,0

100,0

Armoni dersinde elde edilen bilgilerle ilk defa karĢılaĢılmıĢ olan bir ezgi, okul Ģarkısı gibi müzik örneklerine
çokseslilik özelliği olan çalgılarla eĢlik yapabilme değerlendirmesine müzik öğretmenlerinin % 61,7‟si
kısmen katılırken % 28,3‟ü katılıyorum seçeneğini tercih etmiĢlerdir.Katılmıyorum seçeneği % 10 oranında
kalmıĢtır.Bu sonuçtan yola çıkarak Müzik öğretmenlerinin genel olarak armoni dersinde edindikleri bilgilerin
ilk defa karĢılaĢtıkları bir müzik örneğini eĢliklemede yeterli beceriyi kazandırmadıkları görüĢünü
savunduklarını söyleyebiliriz.
Grafik 13- Armoni dersinde kazanılan bilgiler, ilk defa karĢılaĢılmıĢ olan bir ezgiyi piyano,gitar gibi
çok sesli bir çalgı ile eĢlikleme konusunda yeterli beceri kazandıramamaktadır.
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―AĢağıdaki armoni dersi içeriği baĢlıklarından hangisi veya hangilerinin kavranması müzik öğretmenin
mesleki becerisine olumlu yönde katkı sağlar mı?‖ sorusuna müzik öğretmenleri aĢağıdaki gibi cevap
vermiĢlerdir.
Tablo 14- AĢağıdaki armoni ders içeriği baĢlıklarından hangisi veya hangilerinin kavranması müzik
öğretmeninin mesleki becerisine olumlu yönde katkı sağlar.
Frekans

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümilatif
Yüzde

Hepsi

32

53,3

53,3

53,3

a,b,c,d

8

13,3

13,3

20,0

a,b,c,d,e,f,g

8

13,3

13,3

46,7

a,b,c,d,e

6

10,0

10,0

10,0

a,b,c

4

6,7

6,7

6,7

a,b,c,d,e,f

2

3,3

3,3

100,0

Toplam

60

100,0

100,0

Bu soruya verilen cevapların oranlarına baktığımızda, müzik öğretmenlerinin yarısından fazlasının armoni
dersinde verilen konu baĢlıklarının tamamının kavranmasının, müzik öğretmeninin mesleki becerisine olumlu
yönden katkı sağladığını düĢündüğünü söyleyebiliriz.
Grafik 14- AĢağıdaki armoni ders içeriği baĢlıklarından hangisi veya hangilerinin kavranması müzik
öğretmeninin mesleki becerisine olumlu yönde katkı sağlar.

a) Dizi, tonalite ve aralık bilgisi

b)Akor bilgisi, bağlanıĢları ve kadanslar

c)Akorların çevrimleri

d) Akora yabancı sesler

e)Dominant Yedilisi

f) Dominant Dokuzlusu

g) Yan basamaklar

h) Alterasyon

i) Modülasyon
―AĢağıdaki armoni dersi içeriği baĢlıklarından hangisi veya hangilerinin müzik öğretmenliği programında
verilmesini gereksiz buluyorsunuz?‖ sorusuna müzik öğretmenleri aĢağıdaki gibi cevap vermiĢlerdir.
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Tablo 15- AĢağıdaki armoni dersi içeriği baĢlıklarından hangisi veya hangilerinin müzik öğretmenliği
programında verilmesini gereksiz buluyorsunuz.
Frekans

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Kümilatif
Yüzde

Hepsi Gerekli

32

53,3

53,3

53,3

e,f,g,h,i

8

13,3

13,3

36,7

f,g,h,i

6

10,0

10,0

23,3

d,e,f,g,h,i

6

10,0

10,0

46,7

h,i

6

10,0

10,0

10,0

g,h,i

2

3,3

3,3

100,0

Toplam

60

100,0

100,0

Müzik öğretmenlerinin yarısından fazlası bütün konuların öğrenilmesini müzik öğretmeninin mesleki
becerisi için gerekli olduğu ve bütün konuların öğrenilmesi gerektiğini desteklemiĢlerdir. Armoni dersinin
içeriğiyle ilgili son iki değerlendirme oranları,müzik öğretmenlerinin yarısından fazlasının ders içeriğini
gereksiz görmeyip uygun bulduklarını ortaya koymaktadır.
Grafik15- AĢağıdaki armoni dersi içeriği baĢlıklarından hangisi veya hangilerinin müzik öğretmenliği
programında verilmesini gereksiz buluyorsunuz.

a) Dizi, tonalite ve aralık bilgisi

b)Akor bilgisi, bağlanıĢları ve kadanslar

c)Akorların çevrimleri

d) Akora yabancı sesler

e)Dominant Yedilisi

f) Dominant Dokuzlusu

g) Yan basamaklar

h) Alterasyon

i) Modülasyon
SONUÇLAR
Müzik Öğretmenliği Programı Anabilim Dallarında yer alan armoni dersinin müzik öğretmenin mesleki
becerisine nasıl ve ne yönde katkılar sağladığını, bu dersin teori, pratik, iĢleniĢ boyutlarında karĢılaĢılan
sorunların neler olduğunu ve ne gibi çözümler üretilebileceğini araĢtıran bu çalıĢmada sonuç olarak:
Armoni dersi, okul Ģarkılarının eĢliklemesinde müzik öğretmenlerinin bilgi ve becerisini arttırmaktadır,
Armoni dersinin, okul Ģarkılarının tuĢlu bir çalgı veya gitar ile eĢlikleme yapılmasında önemli bir rolü
vardır,
Armoni dersi okul Ģarkılarını eĢliklemek için kapsam bakımından yeterlidir,
Armoni dersi, çoksesliliğin tanınıp sevilmesini sağlar,

890

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Müzik Öğretmenliği programlarında okutulan armoni dersi içerik bakımından müzik öğretmeni
yetiĢtirmeye uygundur,
Armoni dersini oluĢturan bütün konuların öğrenilmesini müzik öğretmeninin mesleki becerisi için
gereklidir,
Olumlu sonuçlarının yanı sıra bazı olumsuz sonuçlara da ulaĢılmıĢtır:
Armoni dersinde kuram ile uygulama arasında iliĢki kurulamamaktadır
Armoni dersinde, uygun öğretim ortamları oluĢturulamadığı için büyük bir oranda dersin hedefleri
kazanılamamaktadır,
Armoni dersinde edinilen bilgiler, ilk defa karĢılaĢılan bir müzik örneğini çoksesli bir çalgı ile eĢliklemek
için yeterli gelmemektedir,
EĢlik modelleri üzerinde yeterince durulmamaktadır,
Piyano, org, gitar v.b çoksesli çalgılarla yeterli sayıda eĢlikleme çalıĢmaları yapılmamaktadır,
Armoni dersindeki eĢlikleme çalıĢmaları sırasında uygun parmak numaralarının kullanımına çok fazla
önem gösterilmektedir.
ÖNERĠLER
YazılmıĢ eĢlikleri olan okul Ģarkılarının armonik analizleri yapılmalı, kullanılan armonilerin ve seçilen
eĢlik modellerinin uygunluğu tartıĢılmalı,
Armoni eğitiminde eĢliği yazılmıĢ Ģarkı ya da benzeri materyallerden seçilmiĢ doğru ve güzel örnekler,
sınıflandırılarak uygulama amaçlı kullanılmalı,
Müzik öğretmeninin, öğrencilerinin müzikal duyarlılığını geliĢtirebilmede eĢliğin önemini kavramıĢ
olmalarını sağlamalı,
Pasajların çalınmasında kullanılan parmak numaraları, seçilen eĢlik çalgısının öğretimindeki anlayıĢla
uyum içinde olmalı.
Armoni Eğitimi üzerine yazılmıĢ çok sayıda kaynaktan beslenmek ve bu kaynaklardan, yetiĢme amacına
uygun bir Ģekilde yararlanmak gerekir,
Müzik öğretmeni yetiĢtirme sürecinde çözümlemeler için koro partisi yerine klavye partilemesi eksen
alınmalı, geniĢ konum (açık serim) çalıĢmalar, kültürlenme düzeyinde tanıtılmalıdır.
Armoni eğitimi ders programı, müzik öğretmeni yetiĢtirmeye yönelik olmalı, çağdaĢ bir eğitim anlayıĢı
çerçevesinde programın geliĢtirilmesi için çaba gösterilmelidir,
Müzik öğretmenliği görevini doğrudan ilgilendiren bu derslerde görsel iĢitsel araçlar sürekli geliĢtirilmeli,
bilgisayar eğitimine ve müzik programlarına yer verilmeli, bu alanda dıĢ ülkelerdeki yeni yaklaĢımların
ürünleri de izlenmelidir.
KAYNAKLAR
Bilgin, S. (1998).. İlköğretim Okullarının 2 Kademesinde Müzik Eğitiminde Kullanılan Şarkıların Gazi
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Çıkışlı Müzik Öğretmenleri Tarafından Piyano İle
Eşliklenmesi. YayımlanmamıĢ Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara
Cangal, N. ( 2002 ). Armoni. Ankara, ArkadaĢ Yayınevi, s.13.
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BĠREYSEL SES EĞĠTĠMĠ DERSĠNE YÖNELĠK MOTĠVASYON ÖLÇEĞĠ GELĠġTĠRME
Dr. Tülay EKĠCĠ, Dokuz Eylül Üniversitesi
GĠRĠġ
Ülkemizde nitelikli müzik eğitiminin gerçekleĢmesi, nitelikli eğitmenlerin yetiĢtirilmesine bağlıdır. Nitelikli
bir müzik öğretmeni, öncelikle kendi sesini ve müzikal çalgıları iyi kullanabilen, müzik bilgisi ve kültürü ile
donanımlı, estetik duyarlılığı geliĢmiĢ çok yönlü kiĢidir. Bir müzik öğretmeninin en önemli iletiĢim ve
müzikal ifade aracı kendi sesi olduğu için, sesini nasıl kullanacağını ve koruyacağını bilmesi, eğitiminden
sorumlu olduğu öğrencilerle etkili iletiĢim kurması yanında, nitelikli bir müzik eğitimi verebilmesi açısından
da oldukça önemlidir. Müzik öğretmeni yetiĢtirme kapsamında yer alan Bireysel Ses Eğitimi dersinde, müzik
öğretmeni adaylarının en temel ve doğal iletiĢim ve müzikal ifade aracı olan seslerini, en doğru, güzel ve
etkili Ģekilde kullanmalarını sağlamak, sesi doğal haliyle koruyup geliĢtirmek amaçlanmaktadır. Bu
bağlamda, müzik öğretmeni adaylarının ―Bireysel Ses Eğitimi‖ dersine motive olmaları önemlidir. Çünkü
öğrencilerin derse ilgisini, öğrenme isteğini, baĢarısını ve yaratıcılığını önemli ölçüde etkilemektedir.
Motivasyon yani güdülenme, sözcük anlamı olarak; bireyin iĢinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını
belirleyen, iç ya da dıĢ dürtücünün etkisi ile iĢe ya da öğrenmeye geçme isteği olarak tanımlanmaktadır
(Türkçe Sözlük, 1988).
Fidan‘a (1985) göre motivasyon, belli durumlarda belli amaçlara ulaĢılması ve gerekli davranıĢların
yapılabilmesi için organizmayı harekete geçiren, enerji veren, duygusal bir yükselmeye (coĢku, istek) neden
olan ve davranıĢları yönlendiren ―itici güç‖tür (Özevin, 2006).
Ġnsan davranıĢlarının nedenlerine bakıldığında, bireyin davranıĢa geçme isteğinin, bireyin kendisinden (içsel)
ya da çevresinden (dıĢsal) kaynaklandığı görülmektedir. Mc Clelland‘a (1987) göre, bireyin kendisinden
kaynaklanan davranıĢları üç grup değiĢken belirlemektedir;
güdüler
beceri ya da özellik
biliĢsel inançlar, beklentiler, anlayıĢlar
Bu değiĢkenler, birbirleriyle etkileĢimde bulunarak davranıĢları belirler (Açıkgöz, 2003).
Güdü, istekleri, arzuları, gereksinimleri, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır. Açlık, susuzluk,
cinsellik gibi fızyolojik kökenli güdülere ―dürtü‖ adı verilir. Ġnsanlara özgü baĢarma isteği gibi yüksek
dürtülere de gereksinme (ihtiyaç) denir. Güdüler, organizmayı uyarır, faaliyete geçirir ve organizmanın
davranıĢını belirli bir amaca doğru yöneltir. Organizmanın davranıĢında bu iki özellik gözlendiği zaman
organizmanın güdülenmiĢ olduğu söylenebilir. Bu bağlamda güdü kavramı, "organizmayı davranıĢta
bulunmaya iten güç" olarak tanımlanabilir (Cüceloğlu, 1991).
BaĢaran (1982), güdüyü; bireyi bir amaca ulaĢtırmak için davranıĢa iten, eyleme geçiren, bireyin
davranıĢlarını güçlendiren, etkinleĢtiren, yönelten bir iç güç olarak tanımlamaktadır (Ellez, 2004).
Kısaca, organizmanın hareketini baĢlatan, yönlendiren ve sürdüren güç/durum olarak tanımlanabilen güdü,
insan davranıĢlarını belirleyen önemli özelliklerden biridir. Ġnsanlar, karĢılanmayan gereksinimlerin yarattığı
rahatsızlıktan kurtulmak için harekete geçerler ve bu da harekete geçen kiĢinin güdülenmesi demektir.
Güdüler bir kez ortaya çıkıp doyuruldukları zaman tamamen ortadan kalkmazlar, bir süre sonra yeniden
ortaya çıkarlar. Buna güdülerin döngüsel olma özellikleri denir. Güdü döngüsü Ģu Ģekilde oluĢur;
Gereksinme – Uyarılma – DavranıĢ – Doyum (amaç)
Bu döngüye göre; ihtiyaç hissedilir, ihtiyacı gidermeye yönelik davranıĢ oluĢur ve ihtiyaç giderilir.
Can‘a (1985) göre, tüm insan davranıĢları belirli amaç ve hedefleri baĢarmaya yöneliktir. Böyle bir amaca
yönelik davranıĢı, belli bir ihtiyacı tatmin etme isteği nedeniyledir. Bu nedenle güdüleme sürecinin baĢlangıç
noktası tatmin edilmemiĢ ihtiyaçlar olmaktadır. (Ellez, 2004).
Maslow da, insanın bazı bilinçdıĢı dürtülerin baskısıyla, içsel gerilimlerini ortadan kaldırmak için davranıĢta
bulunduğu Ģeklinde özetlenebilecek geleneksel psikanalitik görüĢe karĢı çıkmaktadır. Maslow‘a göre, insanın
davranıĢlarına yön veren ve güdüleyen onun gereksinimleridir. Ancak bu gereksinimlerin davranıĢa yön
vermesi, onların tümüyle bilinçli olarak duyumsanmasını gerektirmez. Bu bağlamda, birey acıdan kaçmak ya
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da hazza yönelmek gibi sığ bir kısırdöngü içinde davranıĢta bulunmaz. DavranıĢ, bireyin otantik özünü
üretken biçimde geliĢtirmeye dönük gereksinimlerinin karmaĢık ürünüdür. Ancak bu gereksinimlerin davranıĢ
olarak ortaya çıkması için birey tarafından eksiklik olarak algılanması gerekir. Diğer yandan, insanı anlamak
ve onunla iletiĢim kurmak için, onun gereksinim ve beklentilerine duyarlı olmak gerekir. Bu gereksinimler
içinde fizyolojik ve güvenlik gereksinimleri olduğu gibi, bağlanma, ait olma, sevilme, kabul görme ve
onaylanma gibi sosyal gereksinimler de vardır. Ancak gereksinimler sıra dizini içinde en üstte yer alan
amaçlar; kendini gerçekleĢtirme ve doruk yaĢantılara ulaĢmadır. Buna göre her organizma kendini
gerçekleĢtirme, tamamlama ve yetkinleĢtirme amacıyla eylemde bulunur. ―Ġnsan varlığının merkezinde
kendini bulur‖ diyen Maslow, insanın varoluĢ nedenini, kendini gerçekleĢtirmek olarak belirtmektedir
(Aydın, 2002: 137- 138).
Eğitim açısından ele alındığında, güdü, organizmayı belirli tepkilerde bulunmaya ve sonuç olarak bir Ģeyler
öğrenmeye zorlamaktadır. Buna bağlı olarak, motivasyon yani güdülenme, öğrenme için gerekli ön Ģartlardan
biri olmaktadır. Eğitimde, öğrencilere istendik yönde olumlu davranıĢların kazandırılması amaçlandığından,
eğitimciler için değerli olan öğrenme güdüsüdür. Öğrenme güdüsü yüksek olan öğrenciler, öğrenmek için
özel bir dikkat ve çaba harcar, bilgi edinmeye, kendilerini geliĢtirmeye değer verir ve bundan zevk alırlar.
Güdülerin davranıĢlara temel oluĢturduğu dikkate alındığında, eğitim alanında önemli ölçüde öğretmenlerin
katkılarıyla öğrencilerin motivasyonlarını artırıcı önlemlerin alınmasının gerekli olduğu söylenebilir.
Ormrod (1999), motivasyonun, öğrenme ve performansı en az dört yolla etkilediğini belirtmektedir:
Bireyin enerjisini ve çalıĢma seviyesini yükseltir.
Bireyi belirli hedeflere yönlendirir.
Bireyi belirli faaliyetlere baĢlamaya yönlendirir ve bu faaliyetlerde devam etmesini sağlar.
Bireyin öğrenme stratejilerini ve biliĢsel sürecini etkiler.
BiliĢsel süreç ile anlatılmak istenen; dikkat verme, anlamlı öğrenme, yansıtma anlayıĢı ve varolan bilgi ile
yeni bilgi arasındaki tutarsızlığın tanımlanmasıdır. Diğer bir deyiĢle, öğrenenin gördüğü, duyduğu ve yaptığı
üzerine düĢünmesidir. Bu tür biliĢsel uğraĢ, yüksek düzeydeki motivasyonun yararlarından biridir (Özevin,
2006).
Weiner‘a (1992) göre, motivasyonun baĢlıca göstergeleri Ģunlardır:
Seçme: Bireyin ne yapmakta olduğu (neyi seçtiği).
Beklememe: Fırsat verilince bireyin o davranıĢı seçmeden önceki bekleme süresi, tereddüt etmeden seçim
yapması.
Yoğunluk: Bireyin o davranıĢ üzerinde ne kadar sıkı çalıĢıyor olduğu.
Kararlılık/Azim: O etkinlikte geçirilen sürenin uzunluğu.
Duygu: O etkinlikten önce ve sonra hissedilenler (Açıkgöz, 2003).
Newble ve Cannon‘a (1989) göre, öğrenci baĢarısı açısından motivasyon, zekadan daha etkilidir. Yapılan
araĢtırmalar da, motivasyonun öğrenci baĢarısı üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermektedir. Fignesi,
Gage ve Berliner, (1984) tarafından gerçekleĢtirilen bir araĢtırmada, zeka düzeyleri aynı, baĢarı düzeyleri
farklı öğrenciler üzerinde çalıĢılmıĢ ve bunlardan baĢarı düzeyleri yüksek olanların motivasyon düzeylerinin
de yüksek olduğu ortaya çıkarılmıĢtır (Açıkgöz, 2003).
Eğitim alanında yaĢanan en önemli sorunlardan biri öğrencilerin motivasyonudur. Açıkgöz‘e (2003) göre,
motivasyonun karmaĢık bir yapı olması, yani bireyin kendisinden ve çevresinden kaynaklanan çok çeĢitli
etkenlerden etkileniyor olması bunun nedenlerinden biridir. Motivasyon, öğrencilerin yaĢantılarından büyük
ölçüde etkilenmektedir ve sonradan kazanılabilir olması nedeniyle değiĢtirilebilir bir özelliğe sahiptir. Bu
bağlamda, özellikle öğretmen, öğrencilerin motivasyonunu yükseltmede etkin bir rol oynayabilir. Çünkü
öğretmen, bir öğrencinin yaĢamında, özellikle sosyal davranıĢların öğrenilmesinde önemli modellerden
biridir. Bir öğretmenin alanında iyi olması yanında, kiĢiliği, dıĢ görünümü, konuĢması ve davranıĢları,
yaĢama ve düĢünme biçimi öğrenciler için örnek oluĢturmaktadır. Diğer yandan, motivasyonu yüksek olan
öğrenciler de, öğretmenlerin motivasyonunu artırmakta, böylece öğretmenler öğrencilerine daha nitelikli
eğitim vermeye çalıĢmaktadırlar.
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Eğitimde motivasyonu sağlayan en önemli etkenlerden biri de, çalıĢmanın gereksinim olarak görülmesidir.
ÇalıĢma sonucunda elde edilecek olanlar, önemli bir gereksinim olarak görülürse, kiĢi bu gereksinimi
gidermek için, çalıĢmayı kendisi isteyecektir. Bu bağlamda, öğrencilerin gereksinimlerinin bilinmesi, onları
güdülemede kullanılabilir. Diğer yandan, çalıĢma sonucunda ulaĢılacak hedef iyi belirlenirse ve öğrenci bu
hedefe ulaĢmak istiyorsa, hedefi düĢünmesi onu çalıĢmaya motive edecektir. Maslow‘un (1970) kuramında
belirtildiği gibi, bilme-anlama, kendini gerçekleĢtirme gibi gereksinimler karĢılandıkça artan
gereksinimlerdir.
ÇalıĢma sonucunda, çok istenilen bir Ģeyi ödül olarak belirlemek motivasyona katkı sağlar. Ancak, dönüt ve
ödül, ceza vb. pekiĢtireçlerin gerektiğinde ve dikkatli kullanılmasına özen gösterilmelidir.
Ġnsanlar, genellikle merak ettikleri ve ilgi çekici buldukları konuları daha hızlı öğrenirler. Buna göre,
çalıĢılacak dersle ilgili öğrenciyi meraklandıracak ve ilgisini çekecek konular da, motivasyona katkı
sağlayacaktır.
Sınıfların fiziksel yapısı ve koĢulları, öğretmenin ders iĢleme yöntemi, öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci
iliĢkilerinin sağlıklı ve olumlu olması, sınıflarda karĢılıklı güvene, sevgiye, anlayıĢa ve iĢbirliğine dayalı
dostça bir ortamın oluĢturulması motivasyon açısından önemlidir.
Sürekli değerlendirmenin yapıldığı, sınav korkusunun yaĢandığı bir eğitim ortamında, öğrenciler öğrenmek
için değil, not almak için çalıĢacaklarından, öğrencinin bilgiyi anlayarak öğrenmesi ve yaĢamına
yansıtabilmesine yönelik bir yaklaĢımın izlenmesi daha doğru olacaktır.
Öğrencilerin yeterlilik duygularının geliĢmesine yardım edilmesi, öğrenme sürecinde yer alacak etkinliklerle
ilgili karar verme ve seçme Ģansının tanınması, öğrenme- öğretme süreçlerine yenilik getirilmesi, yalnızca
hedeflenen baĢarının değil, geliĢme ve çabanın da ödüllendirilmesi, öğrenciler arası iĢbirliğinin teĢvik
edilmesi de motivasyonu yükseltecektir (Açıkgöz, 2003).
Bu açıklamalar ıĢığında, diğer alanlarda olduğu gibi, eğitim alanında da bireyin derse ilgisi, öğrenme isteği,
baĢarısı ve yaratıcılığında motivasyonun önemli olduğu ve bu alanda yapılacak araĢtırmalara gereksinim
olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, öğrencilerin Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik motivasyonlarının
ölçülmesi, eğitim sürecinin değerlendirilmesi ve doğru yönlendirilmesi açısından oldukça önemli ve
gereklidir.
AraĢtırmanın amacı: Bu araĢtırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının Bireysel Ses Eğitimi dersine
yönelik motivasyonlarının ölçülmesinde kullanılabilecek bir motivasyon ölçeği geliĢtirmektir. Bireysel Ses
Eğitimi dersi için geliĢtirilen bu motivasyon ölçeğinin, eğitime katkı sağlayacağı, ilgili eğitmenlere,
araĢtırmacılara ve müzik öğretmeni adaylarına yararlı olacağı düĢünülmekte, aynı zamanda standart ölçme
araçlarıyla derslerin niteliğinin artırılacağı umulmaktadır.
Sınırlılıklar
Bu araĢtırma,
1. Türkiye‘de bulunan Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim
Dalı‘nda öğrenim gören öğrenciler ile sınırlıdır.
2. Bireysel Ses Eğitimi dersi ile sınırlıdır.
Sayıltılar
AraĢtırma, öğrencilerin ―Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeği‖ndeki maddeleri gerçek
duygu ve düĢüncelerini yansıtacak Ģekilde cevapladıkları sayıltısına dayanır.
YÖNTEM
AraĢtırmada ölçek maddelerini oluĢturmak amacıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı‘nda öğrenim gören 2. 3. ve 4. sınıf
öğrencilerinden (78 öğrenci), ―Bireysel Ses Eğitimi Dersine Motive Olabilmeniz Ġçin Beklentileriniz‖ baĢlıklı
bir kompozisyon yazmaları istenmiĢtir. Bu kompozisyonlara içerik analizi uygulanmıĢ ve motivasyonla ilgili
olduğu düĢünülen görüĢler saptanmıĢtır. SeçilmiĢ olan görüĢlerle, önceden geliĢtirilmiĢ motivasyon
ölçeklerinden (Özevin, 2006; Acat, tarihsiz) ve ilgili literatürden de yararlanarak, 54 maddelik bir ölçek
oluĢturulmuĢtur. Öndeneme uygulamasından sonra, amaca hizmet etmeyen, yeterli güvenirlik ve geçerlikte
olmayan maddeler atılacağından, olabildiğince fazla madde yazılmasına çalıĢılmıĢtır.
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Ölçek maddeleri oluĢturulurken, ifadelerin sade ve anlaĢılır olmasına, boĢ bırakma tepkisi ya da kalıp
yargılara dayalı tepkilerden kaçınmak için ölçek maddelerinin yarısının olumlu, yarısının olumsuz ifadelerden
oluĢturulmasına özen gösterilmiĢtir (TezbaĢaran, 1997).
Motivasyon ölçeği, Likert tipi ölçek model alınarak hazırlanmıĢtır. Likert tipi ölçekler, bireyin kendisi
hakkında bilgi vermesi esasına dayanır. Bireyin kendini baĢkalarından daha çok tanıdığı ve anladığı
sayıltısına dayanan bu teknikte, bireyin hem bu sayıltıyı karĢılayacak içgörüye sahip olması hem de kendisi
hakkındaki bilgileri eksiksiz olarak ve çarpıtmadan vermesi beklenir (TezbaĢaran, 1997). Likert tipi ölçek
modeline uygun olarak Bireysel Ses Eğitimi (BSE) dersine yönelik motivasyon ölçeğindeki her bir ifade için
beĢ kategori belirlenmiĢtir. Öğrencilerin, ölçekteki ifadelere katılma derecelerini, ―hiç katılmıyorum‖,
―katılmıyorum‖, ―az katılıyorum‖, ―katılıyorum‖ ve ―çok katılıyorum‖ kategorilerinden birini seçerek
belirtmeleri planlanmıĢtır. Hazırlanan materyale, ölçeğin amacını, madde sayısını ve cevaplama Ģeklini
belirten bir yönerge yazılmıĢ ve 54 madde bu yönergenin altına sıralanmıĢtır. Daha sonra ölçeğe içerik
geçerliği uygulanmıĢtır. Ġçerik geçerliği, uzman görüĢlerine göre ölçme aracında bulunan soruların
(maddelerin), ölçme amacına uygun olup olmadığının, ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediğinin
belirlenmesidir (Karasar, 2002). Ölçek, bu amaçla uzman görüĢlerine sunulmuĢ, beĢ ses eğitimi uzmanı, üç
müzik eğitimi uzmanı, üç psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik eğitimi uzmanı ve bir eğitim bilimi uzmanından
alınan görüĢler doğrultusunda, madde sayısı 54‘den 41‘e inmiĢtir.
Ölçek, son biçimiyle ―ölçekteki madde sayısının beĢ katı‖ görüĢüne uygun olarak (TavĢancıl, 2002),
araĢtırmacı tarafından, Ġzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalları‘nda öğrenim gören 200 öğrenciye
uygulanmıĢtır.
Verilerin çözümlenmesi
Elde edilen verilere, SPSS 15.0 paket programı kullanılarak madde analizi ve faktör analizi yapılmıĢtır.
BULGULAR VE YORUMLAR
41 maddeden oluĢan öndeneme formunun Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı Tablo 1‘de verilmiĢtir.
Tablo 1. Öndeneme formunun analizi
n
Madde Sayısı
Cronbach Alpha Güvenilirlik Katsayısı
200
41
0.90
Maddelerin ayırt edicilik gücünün belirlenmesi için, madde-test korelasyonu yapılmıĢtır. Bu analize göre, bir
maddeden alınan puanlarla tüm ölçekten alınan puanlar pozitif yönde ve yeterince yüksek bir korelasyon
gösteriyorsa, o madde ayırt edici kabul edilmekte ve nihai teste alınmaktadır (ErkuĢ, 2003). Ebel‘e göre
madde-test korelasyon katsayısı 0.40 ve daha yüksek değere sahip maddeler, çok iyi ayırt edici maddelerdir;
0.30 ile 0.40 arasındaki maddeler iyi, 0.20 ile 0.30 arasında olan maddeler düzeltilmesi gereken maddelerdir
(ErkuĢ, 2003). Büyüköztürk‘e (2002) göre de, korelasyon katsayısının, mutlak değer olarak 0.70-1.00
arasında olması, yüksek; 0.70-0.30 arasında olması, orta; 0.30-0.00 arasında olması ise, düĢük düzeyde bir
iliĢki olarak tanımlanabilir. Bu görüĢler doğrultusunda, madde analizine göre madde-test korelasyon katsayısı
0.30‘un altında olan maddeler ölçekten atılmıĢtır. Ölçekten atılan maddeler ve değerleri Tablo 2‘de
verilmiĢtir.
Tablo 2. Madde-test korelasyonu 0.30‟dan küçük olan maddelerin değerleri
Madde Numarası
9
10
16
17
20
21
34
36
37
39

Madde-Test Korelasyonu
0.05
0.04
0.28
0.17
0.23
0.04
0.23
0.09
0.28
0.16
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Öndeneme formundaki diğer maddelerin madde-test korelasyon katsayıları 0.31 ile 0.70 arasında değerler
almaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğinin saptanması amacıyla faktör analizi yapılmıĢtır. Faktör analizi, aynı
yapıyı ya da niteliği ölçen değiĢkenleri bir araya toplayarak, ölçmeyi az sayıda faktör ile açıklamayı
amaçlayan bir istatistiksel tekniktir. Ölçek maddelerinin faktörlerle olan iliĢkisi ise, faktör yük değeri adı
verilen katsayı ile açıklanmaktadır. Aynı yapıyı ölçmeyen maddelerin belirlenmesinde faktör yük değerinin
0.45 ya da daha yüksek olması iyi bir ölçüdür. Ancak az sayıda madde için bu sınır değer 0.30‘a kadar
indirilebilmektedir (Büyüköztürk, 2002). Yapılan faktör analizi sonucunda, faktör yük değerleri 0,45‘den
düĢük olan maddeler ölçekten atılmıĢtır.
Madde analizi ve faktör analizinin Likert ölçeğinde kullanılma nedeni, Likert ölçekleme tekniğinin en önemli
konusu olan ―tek boyutluluk‖ özelliğini sağlamak içindir. Tek boyutluluk, bütün maddelerin aynı özelliği
ölçmesi anlamına gelmektedir (TavĢancıl, 2002). Faktör analizinde maddelerin tek bir faktörde yüksek yük
değerine, diğer faktörlerde ise düĢük yük değerlerine sahip olması (Büyüköztürk, 2002) önemli bir ölçüttür.
―BSE Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeği‖ için uygulanan faktör analizinde, ölçek maddelerinin büyük
çoğunluğu tek faktörde toplanmıĢtır. Birinci faktörde toplanan maddelerin faktör yük değerleri Tablo 3‘te
görülmektedir.
Tablo 3. Birinci faktörde toplanan maddelerin faktör yük değerleri
Madde Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Faktör Yük Değeri
,76
,59
,59
,72
,59
,63
,75
,74

,69
,67
,45
,55
,68

,53
,67

Madde Numarası
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Faktör Yük Değeri
,71
,62
,57
,50
,48
,68
,60
,55
,49

,48

,45
,58
,62

Öndeneme formunun analizinde yapılan madde-test korelasyonu ve faktör analizi sonucunda, ölçekten on üç
madde atılmıĢ ve nihai ölçekte 28 madde kalmıĢtır. Kalan maddeler için tekrar analiz yapılarak, madde-test
korelasyonlarına ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısına bakılmıĢtır. Nihai ölçekten örnek olarak beĢ
madde Ek 1‘de verilmiĢtir. Nihai ölçeğin analiz sonuçları, Tablo 4 ve Tablo 5‘de verilmiĢtir.
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Tablo 4. Nihai ölçeğin analizi
n

Madde Sayısı

Cronbach Alpha Güvenilirlik Katsayısı

200

28

0.93

Tablo 5. Nihai ölçekteki maddelerin madde-test korelasyonu sonuçları
Madde
Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18

Madde
Numarası

Madde-Test
Korelasyonu
,72
,54
,55
,68
,54
,60
,72
,71
,64
,64
,41
,51
,64
,49

19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
38
40
41

Madde-Test
Korelasyonu
,63
,67
,58
,52
,46
,44
,65
,57
,51
,46
,44
,42
,56
,58

SONUÇ VE ÖNERĠLER
Ġnsan davranıĢlarının temelini oluĢturan motivasyon, eğitim alanında bireyin derse ilgisini, öğrenme isteğini,
baĢarısını ve yaratıcılığını önemli ölçüde etkilemektedir. Öğrencilerin motivasyonlarının ölçülmesi ve belli
bir öğrenme- öğretme süreci sonunda öğrencilerin motivasyon farklılıklarına bakılması, öğrenme-öğretme
sürecinin değerlendirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi yönünde eğitimcilere fikir verebilir. Bu
bağlamda, eğitimin her alanında olduğu gibi, müzik eğitimi alanında da, motivasyonun ölçülebilmesi için
araĢtırmaların yapılması ve ölçme araçlarının geliĢtirilmesi yararlı olacaktır.
Bu araĢtırmada ―Bireysel Ses Eğitimi‖ dersine yönelik bir motivasyon ölçeği geliĢtirilmiĢtir. 41 maddeden
oluĢan öndeneme formunun 200 kiĢiye uygulanmasından sonra yapılan analizler sonucunda, madde-test
korelasyon katsayısı 0,30‘dan düĢük olan ve faktör analizi sonucunda faktör yük değeri 0,45‘den düĢük olan
maddeler ölçekten atılmıĢtır. Kalan 28 maddenin analizi sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik
katsayısı 0,93 olarak bulunmuĢtur. Bu sonuç, ―BSE Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeği‖ nin geçerli ve
güvenilir olduğunu göstermektedir. Geçerliği ve güvenirliği saptanan bu motivasyon ölçeğinin, eğitim
sürecinin değerlendirilmesi ve doğru yönlendirilmesine katkı sağlayarak müzik öğretmeni adaylarının
niteliğini artıracağı, BSE dersi öğretim elemanlarına ve araĢtırmacılara yararlı olacağı umulmaktadır.
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Çok katılıyorum

Katılıyorum

Az katılıyorum

BĠREYSEL SES EĞĠTĠMĠ DERSĠ MOTĠVASYON ÖLÇEĞĠ

Katılmıyorum

Hiç katılmıyorum

EK 1

1. Bireysel Ses Eğitimi (BSE) dersi ile ilgili bilgi ve becerileri öğrenmeye
istekliyimdir.
2. BSE dersinde ses potansiyelimin geliĢtiğini
motivasyonumu artırır.
3. BSE dersine kesinlikle çalıĢmıĢ olarak gelirim.

hissetmem

derse

karĢı

4. Bu dersin olduğu gün sevinçli olurum.
5. BSE derslerinden sonra öğrendiklerimi tekrarlamaya çalıĢırım.
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BĠREYSEL SES EĞĠTĠMĠ DERSĠNE YÖNELĠK DEĞERLENDĠRME FORMUNUN ÖNEMĠ
Dr. Tülay EKĠCĠ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sermin BĠLEN, Dokuz Eylül Üniversitesi
GĠRĠġ
Günümüzde eğitimin en önemli iĢlevi, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında nitelikli insan gücünü
yetiĢtirmek ve bu yolla toplumsal kalkınmaya hizmet etmektir. Bir toplumu oluĢturan her bireyin
doğuĢtan sahip olduğu potansiyel gücün ortaya çıkarılması ve bu gücün toplum yararına kullanılması,
eğitim sisteminin niteliğine ve iĢlevselliğine bağlıdır.
Eğitimde niteliğin geliĢtirilmesi, genel olarak tüm dünyada eğitim kurumlarının en önemli amaçlarından
biridir. Bu nedenle, hızla değiĢen ve geliĢen çağa ayak uydurabilmek için eğitim sisteminin kendini
yenilemesi bir zorunluluktur. Bu bağlamda, bireyin davranıĢlarında istenmedik geliĢmeleri önlemek ve
istendik davranıĢları kısa sürede gerçekleĢtirmek için, planlamaya gerek vardır (Bilen, 1999).
Eğitim sistemi, belli amaçlara ulaĢabilmek için, bazı öğelerin iĢbirliği içinde çalıĢarak, bir arada ve bir bütünü
oluĢturacak Ģekilde organize edilmeleridir. Eğitim sistemi de her sistem gibi; ―girdi, süreç, çıktı ve
değerlendirme‖ öğelerinden oluĢmaktadır. Birbirleriyle etkileĢim içinde olan bu öğelerin herhangi birindeki
değiĢiklik, eksiklik ya da yanlıĢ iĢleyiĢ, sistemin çalıĢmasını ve elde edilecek ürünün niteliğini etkileyecektir
(Tan ve Erdoğan, 2004). Eğitim sisteminin etkililiği, program geliĢtirme çalıĢmalarıyla paralel gitmektedir.
Eğitimde program geliĢtirme, en genel anlamıyla, eğitim programlarının tasarlanması, uygulanması,
değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu elde edilen veriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sürecidir.
Sistemli bir yaklaĢımla, bir eğitim programı tasarısının hazırlanmasında, iki ayrı düzeyde karar verilmesi
gerekmektedir. Birinci aĢamada karar verirken, toplumun, konu alanlarının ve öğrencilerin temel özellikleri,
gereksinimleri, beklentileri vb. göz önünde tutulur. Bu aĢamada alınacak kararlar çoğunlukla, toplumun,
sosyal, politik, ekonomik tercihleri ve planları doğrultusunda belirlenir. Ġkinci aĢamada alınacak kararlar ise,
daha özel ve tekniktir. Bu aĢamada, birinci aĢamada elde edilen bulgular doğrultusunda, programı oluĢturan,
hedef, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme öğeleri düzenlenir (Erden, 1998).
Bir eğitim programının öğeleri Ģunlardır:
Bireyde gözlenmesi kararlaĢtırılan istendik özellikler (hedefler)
Hedeflerin göstergesi olan davranıĢlar (hedef davranıĢlar)
Ġçerik ve konunun örüntüsü (üniteler)
Her davranıĢı, her bir öğrenciye kazandıracak eğitim durumları
Her davranıĢı, her bir öğrencinin kazanıp kazanmadığını, kazandıysa ne derece kazandığını yoklayan
sınama durumları (Sönmez, 2007).
VarıĢ‟ a (1976) göre, eğitimde amaçların belirlenmesi ve bu amaçlar ile değerlendirme süreçleri
arasındaki boĢluğun doldurulması önemlidir. Belirlenen amaçlar doğrultusunda davranıĢ
değiĢtirilemediği sürece, eğitimde kaliteyi etkilemek olanaksızdır. Bireyin, topluma yapıcı ve etkin bir
Ģekilde uyumunu sağlayacak, davranıĢların geliĢmesine yön çizecek amaçların, bilimsel bir temele
oturması önem taĢımaktadır. Uygulanacak öğretim süreçlerinin sürekli geliĢmesi için önlem alınması
gerektiği gibi, uygulanan öğretim süreçleri ile amaçların ne derece gerçekleĢtiğini anlamak için, sürekli
bir değerlendirme çabasına gerek vardır.
Değerlendirme, bireyde istendik yönde davranıĢ değiĢmelerinin, önceden belirlenen ölçütlerin ıĢığında oluĢup
oluĢmadığını ortaya çıkarma sürecidir. Bir eğitim programının değerlendirilmesine, hedeflerin kapsadığı
davranıĢların, öğrenciler tarafından ne derece kazanıldığının ölçülmesiyle baĢlanır. Programın etkililik
derecesi hakkında yargıda bulunmak için, hedeflerin açık seçik bir biçimde saptanmıĢ olması gerekir. Bir
program, hedeflere ulaĢma oranında etkili ve verimli sayılır (Bilen, 1999).
Eğitim programları geliĢigüzel geliĢtirilemez. Programları daha etkili hale getirecek doğru kararların
alınabilmesi, bu kararların dayanaklarının bilimsel çalıĢmalarla araĢtırılmasına ve uygulamaların
değerlendirilmesine bağlıdır. Değerlendirme, program geliĢtirme sürecini tamamlar ve yeni geliĢmelere
olanak hazırlar (Erden, 1998).
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Tekin‘e (1982) göre, değerlendirme Ģu amaçlara yönelik yapılmaktadır:
Tanıma ve YerleĢtirmeye Yönelik Değerlendirme: Ġki nedenle yapılmaktadır;
a) Öğrencilerin, belli bir kurs, ders ya da ünitenin önkoĢulu olan giriĢ davranıĢlarına sahip olma derecesini
belirlemek,
b) Ġlgili kursun geliĢtirmeyi hedeflediği davranıĢlardan, öğrenciler tarafından önceden edinilenler olup
olmadığını belirlemek. Böylece, öğretimin baĢlangıç noktası saptanarak, öğretim öğrenci düzeyine göre
ayarlanabilmektedir. Biçimlendirme-YetiĢtirmeye Yönelik Değerlendirme: Öğretim sürecinin bir parçası
olarak görülmelidir. Temel iĢlevi, öğretim sürerken, her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini
belirlemek ve bunların giderilmesi için her öğrenciye önerilerde bulunmaktır.
Değer Biçmeye Yönelik Değerlendirme: Genellikle eğitim dönemi sonunda, ara ara dönem içinde, program
hedeflerine ulaĢılıp ulaĢılmadığına bakılarak, öğrenci, öğretmen ve programa yönelik yargılarda bulunulur.
Öğrenci davranıĢlarının istendik yönde değiĢip değiĢmediği, ölçme ve değerlendirme yoluyla anlaĢıldığı için,
bir eğitim programında, ne zaman ve ne sıklıkta ölçme yapılacağı, ne tür ölçme araçlarının kullanılacağı,
ölçme sonuçlarının nasıl yorumlanacağı ve bu yoruma göre ne yapılacağı da belirtilmelidir. Eğitimde amaç,
öğrenci davranıĢını istendik yönde değiĢtirmek olduğundan, değerlendirmede önce öğrenci davranıĢları
ölçülmelidir. Öğrencinin belli bir davranıĢı geliĢtirip geliĢtirmediğini anlamak için, ona bu davranıĢı yapma
fırsatı verilmelidir. Bunu sağlamanın yolu ise, öğrencileri test durumları içine sokmaktır. Değerlendirmede,
geçerliği, güvenirliği ve kullanıĢlılığı yüksek ölçme araçlarının kullanılması önemlidir. Geleneksel biçimiyle
öğrencinin değerlendirilmesi, ona belli bir not vererek yapılmaktadır. Not verme, öğrencileri, öğrenme
düzeylerine göre sınıflama ya da kategorileme iĢlemidir. Öğrenciyle ilgili diğer kararlar da, genellikle
notlarına bakılarak verilmektedir (Tekin, 1982).
Erden (1998), eğitim sürecinde değerlendirmenin, genellikle iki amaca yönelik olarak yapıldığını
belirtmektedir;
a) Öğrencilerin baĢarısını değerlendirerek, bir dersin hangi öğrenciler tarafından tekrar edilmesi gerektiğine
karar vermek,
b) Eğitim programlarının etkililiği hakkında yargıda bulunmak ve programdaki aksaklıkların, programın
hangi öğe ya da öğelerinden kaynaklandığını belirleyerek, gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak
sağlamak.
Öğretimi değerlendirme, yapılan öğretim planının ve uygulanan öğretim etkinliklerinin, hedef davranıĢları ne
derece gerçekleĢtirdiğinin, yani öğrenmeyi sağlama derecesinin belirlenmesidir. Öğretimi değerlendirme
sonucuna göre, öğretimi planlama, öğretimi uygulama, öğretimi ölçme ve değerlendirme etkinliklerine dönüt
verilerek, gerekli öğelerde düzeltme ve geliĢtirme çalıĢmaları yapılmalıdır. Böylece, daha sonra yapılacak
öğretim geliĢtirilerek, daha üst düzeylerde öğrenme sağlayacak Ģekilde gerçekleĢtirilebilir (Senemoğlu, 2005).
Ertürk‘e (1979) göre; eğitim durumlarının amaca hizmet edip etmediğini anlamak için, mutlaka ürününe
bakmak gerekir. Ürün, yetiĢtirilen öğrencinin davranıĢları olduğundan, öğrencinin istendik davranıĢlara sahip
olup olmadığına bakmaya gereksinim vardır. Bu gereksinimin yerine getirilmesi, değerlendirme ile
olmaktadır. Değerlendirme, eğitim durumları düzeninin yenilenmesi ve genel olarak eğitim durumları düzeni
geliĢtirme ile ilgili katkıları yanında, hem iyi bir öğretmen yetiĢtirme aracı, hem de eğitim ve öğretim
bilimine yeni katkılar kaynağı olma durumundadır. Eğitime, kendi kendini onarma olanağını veren
değerlendirme sürecinin içeriğinin belirtilmesi, hangi çeĢidinin ne iĢe yaradığının gösterilmesi ve eğitim
durumlarını değerlendirmede kullanılacak çeĢidinin en verimli biçiminin belirlenmesi gerekmektedir.
Değerlendirme ile ilgili yaklaĢımlar, altı ana grupta toplanabilir:
Program tasarısına bakarak,
Ortama (gizli ve olası uyarıcılar düzenine) bakarak,
BaĢarıya bakarak,
EriĢiye bakarak,
Öğrenmeye bakarak,
Ürüne bakarak yapılacak değerlendirmeler.

900

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Bu yaklaĢımlardan, ürüne ve yan ürünlere bakarak yapılacak değerlendirmeler, öğrenci davranıĢındaki
değiĢmelere ek olarak, diğer öğrenciler ile öğretmenin davranıĢlarındaki ve ortamdaki baĢka değiĢmeleri de
hesaba katabileceğinden, daha yararlı görünmektedir. Ürüne bakarak değerlendirme yaklaĢımı, aslında bir
yaklaĢımlar karmasıdır. Ancak, bu karmada eriĢiye ağırlık vererek ürüne dönüklük esastır. Diğer yaklaĢımlar,
ürüne bakarak yapılan değerlendirme yoluyla ortaya çıkarılan yetersizliklerin ve ters iĢleyiĢlerin olası
nedenlerini bulmak için kullanılmaktadır. EriĢiye ağırlık vererek ürüne bakılırken, hangi hususlarda tam
öğrenmeler, hangi hususlarda eksik öğrenmeler, hangi hususlarda da ters geliĢmeler ve istenmedik yan etkiler
olduğu ortaya çıkarılarak, ürünün bir betimlemesi elde edilir ve böylece program hakkında bir yargıya
varılabilir. Planlanarak gerçekleĢtirilen öğrenme yaĢantıları ve eğitim durumları, eğer istenmedik yan ürünler
vermemiĢse, geçerlidir. Bunlar iĢleyiĢte tutulabilir ve yeni program geliĢtirme etkinliklerine ıĢık tutacak
örnekler olarak kullanılabilir. Ġstenmedik yan ürün verenler, eğer daha iyi bir seçenek bulunamıyorsa ve esas
ürün, istenmedik yan ürüne katlanmaya değerse, kullanıĢta tutulabilir. Eksik öğrenmelerin gözlendiği
durumlarda eğitim durumları, istendik sonucu verme açısından yetersizdir. Böyle durumlarda, eğitim
durumlarında onarma ya da hedefte kısıntıya gitme durumu gerekli olabilir. Ġstenmedik yan etkiler ile ters
geliĢmelerin gözlendiği durumlarda ise, ya onarma ya da ilgili eğitim durumlarından tamamen vazgeçme söz
konusudur (Ertürk, 1979).
Değerlendirme, sanat eğitiminde genellikle tartıĢmalı bir konudur. Hangi ölçütlere göre, nasıl bir
değerlendirme yapılacağı sorusuna tam olarak net bir yanıt vermek güçtür. Değerlendirme, okul
düzeyinde belirlenen hedefe göre, öğrencinin davranıĢlarındaki yeterliliği ölçmek olarak ele
alındığında, planlı çalıĢmalar söz konusudur. Bu tür bir değerlendirme, sanatın çalıĢma yöntemi diğer
derslerden ayrı olduğundan ve öğretmeni öznelliğe düĢürebileceğinden zordur. Ayrıca, sanat
eğitiminde hedefler önceden belirlense bile, çoğunlukla belirlendiği Ģekilde yürümemektedir.
Öğretmen, bazen üründe yer alan ve birden ortaya çıkan değerleri görmek ve amacını o yönde
değiĢtirmek zorunda kalır. Kısaca, uygulamada görülen anlatımsal ve yaratıcı öğeler yani sanatsallık,
değerlendirme kapsamında düĢünüldüğünde öznellik artmaktadır. Bu durum, değerlendirmeyi
güçleĢtirmektedir. Öğretisel öğeler (teknik beceri, gördüğünü doğru yansıtma vb.) değerlendirmede
ağır bastığında, sonuç daha nesnel olabilmekte, değerlendirme de kolaylaĢmaktadır. Sanat
öğretiminde, nesnel ve öznel öğeler bir bütündür. Bu nedenle, sanatsal olanla, öğretisel olanı
ayırmadan, ürün her yönü ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir (KırıĢoğlu, 2005).
Öğrencinin geliĢimi öğrenmeyi izlediğinden, değerlendirmede en doğru yaklaĢım, bireysel geliĢim
doğrultusunda ve önceden saptanan öğretim hedef ve programına göre değerlendirme yapılmasıdır.
Sanat eğitiminde en çok, öğrencinin kendi çalıĢmaları içinde geliĢimini, baĢarısını ve öğrenmesini ölçen
değerlendirme tercih edilmelidir. Bu nedenle, süreç içinde yapılan değerlendirme, sonuç kadar
önemlidir.
Sanat eğitiminde, süreç içinde ya da sonuç üzerinde yapılan değerlendirme genellikle üç Ģekilde
olmaktadır:
Öğrencinin kendi kendisiyle karĢılaĢtırılarak değerlendirilmesi,
Öğrencinin sınıf arkadaĢlarıyla karĢılaĢtırılarak değerlendirilmesi,
Öğrencinin saptanan ölçütlere göre değerlendirilmesi
KırıĢoğlu (2005), Eliot W. Eisner‟ın, sanat eğitiminde değerlendirmeye yaklaĢımını Ģöyle
yansıtmaktadır: “Sanat eğitiminde, ayrı yetenekleri değerlendirmede ayrı değer ölçütleri, ancak her
çocuğa sağlanan eĢit eğitim olanaklarına dayandırılırsa anlamlıdır.”
Okullarda öğrencilerin çalıĢmaları, genellikle puanlama yoluyla değerlendirilmektedir. Ancak, sanat
dersinin not ile değerlendirilmesi bazı zorluklar içerir. Bu zorluklar Ģunlardır (KırıĢoğlu, 2005: 205):
Öğrenciye verilen not, hiçbir zaman ürünü oluĢturan tüm çabanın tam karĢılığı değildir.
Not ile değerlendirme, olabildiğince nesnel olmalıdır. Bunun için, sonucun, önceden belirlenen
hedeflere uyması gerekir. Sanat derslerinde bu durumun elde edilmesi zordur.
Sonucun değerlendirilmesinde, bir öğrenci sınıfın bütünüyle kıyaslanır ve bireysel ayrılıklar göz
ardı edilir. Ayrıca, bu tür değerlendirmelerde süreç genellikle dıĢlanır.
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Turgut‟a (1986) göre, okul sisteminde not ile değerlendirme sanat derslerine yönelik bazı zorluklar
içerse de, Ģu nedenlerle kaçınılmazdır:
Öğrenciyi baĢarısından dolayı güdülemek için gereklidir.
Öğrenci ile ilgili alınacak kararlara dayanak olmaktadır.
Öğretmen, bu Ģekilde öğretimde etkisini anlayabilir.
Okul yöneticilerine ve ilgililere bilgi vermek için gereklidir (KırıĢoğlu, 2005).
Yukarıdaki açıklamalar ıĢığında, eğitimin her alanında çağdaĢ eğitim programlarının geliĢtirilmesinin bir
zorunluluk olduğu söylenebilir. ÇağdaĢ bir eğitim programı; hedefler ve hedef davranıĢlar, içerik, eğitim
durumları ve değerlendirme öğelerinden oluĢmaktadır. KarĢılıklı bir etkileĢim içinde olan ve eğitim
programlarını oluĢturan öğelerin birinde oluĢan aksaklık, diğer öğeleri doğrudan ya da dolaylı olarak
etkilemektedir. Bu nedenle, çağdaĢ bir eğitim programının tüm öğeleri dikkatle ele alınmalıdır. Bir eğitim
programında belirlenen hedef ve hedef davranıĢların ne derece gerçekleĢtiği ve düzenlenen öğrenme
yaĢantılarının, bu hedef ve hedef davranıĢların gerçekleĢtirilmesine ne denli uygun olduğu, eğitimin niteliği
açısından oldukça önemlidir. Öğrencilerde istendik yönde davranıĢ değiĢiklikleri oluĢturmada, öğrenme
yaĢantılarının, hedef ve hedef davranıĢları gerçekleĢtirmedeki etkisini ortaya koyması açısından, geçerli ve
güvenilir ölçme araçlarının geliĢtirilmesi önemli ve gereklidir. Genellikle, bilim alanlarına göre, sanat
alanlarında bu konu gözardı edilebilmektedir. Ancak, bilim alanlarında olduğu kadar, sanat alanlarında da
geçerli ve güvenilir ölçme araçlarına gereksinim vardır. Bu bağlamda, Bireysel Ses Eğitimi (BSE) dersi
hedef ve hedef davranıĢlarının gerçekleĢtirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim durumlarının ne derece etkili
olduğunun belirlenmesi de, eğitimin niteliği açısından oldukça önemlidir.
AraĢtırmanın amacı: Bu araĢtırmada, müzik öğretmeni yetiĢtirme kapsamında yer alan Bireysel Ses Eğitimi
(BSE) dersine yönelik bir değerlendirme formu geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. GeliĢtirilen değerlendirme
formunun, eğitime katkı sağlayacağı, eğitimde niteliği ve baĢarıyı artırmayı hedefleyen BSE öğretim
elemanlarına ve araĢtırmacılara ıĢık tutacağı umulmaktadır.
YÖNTEM
Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik bir değerlendirme formu geliĢtirilmesi amaçlanan bu araĢtırmada
izlenen yol Ģudur:
BSE dersi değerlendirme formu, “Performans Değerlendirme” ve “Öğrenciye ĠliĢkin GörüĢ ve
DüĢünce” olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır.
“Performans Değerlendirme” bölümü için, BSE dersinin hedefleri ve her bir hedefle ilgili hedef
davranıĢlar saptanmıĢ, saptanan hedef ve hedef davranıĢlarla ilgili maddeler oluĢturulmuĢtur.
Her bir maddenin değerlendirilmesine yönelik 0 ile 4 puan arasında yer alan seçenekler verilmiĢtir.
Değerlendirme formu, 20 ses eğitimi uzmanının görüĢüne sunulmuĢtur. GörüĢ ve öneriler
doğrultusunda form üzerinde gerekli değiĢiklikler ve düzeltmeler yapılmıĢtır.
Değerlendirme formu, son Ģekliyle Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı‟nda BSE derslerini yürüten iki ses eğitmeni tarafından,
aynı kurumda öğrenim gören ve Bireysel Ses Eğitimi dersi alan 25 öğrenciye uygulanmıĢtır.
Ġki ses eğitmeni, birbirlerinden bağımsız olarak, öğrencilerin Ģarkı söyleme performanslarını
değerlendirme formuyla değerlendirmiĢlerdir.
AraĢtırmada elde edilen veriler, SPSS 12.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiĢ ve iki ses
eğitmeninin değerlendirmesi arasındaki korelasyona bakılmıĢtır.
Değerlendirme formunun “Öğrenciye ĠliĢkin GörüĢ Ve DüĢünce” bölümünde, öğrencinin, ses
eğitimine yönelik bireysel çabalarının değerlendirilmesi hedeflenmiĢtir.
Tablo 1.a ve Tablo 1.b‟de, BSE dersine yönelik değerlendirme formu örneği görülmektedir
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Tablo 1.a
BSE dersine yönelik performans değerlendirme formu
Performans Değerlendirme
Öğrenci Adı:
Sınıfı:
Puan
Hedefler

Hedef DavranıĢlar
0

ġarkının içerdiği
terminolojiyi
bilme

Tekniği doğru
kullanabilme

1

2

3

4

Ses eğitimi terminolojisini
bilir.
Vokal müzik terminolojisini
bilir.
Doğru duruĢ pozisyonu alır.
Solunumu kontrollü
kullanır.
Ses-soluk bağlantısını doğru
kurar.
Sesi rezonans bölgesine alır
Doğru vokal pozisyonda
söyler.
Register geçiĢlerini doğru
yapar.
Ritmik hata yapmadan söyler.
Doğru entonasyonla söyler.

ġarkıyı
doğru
söyleyebilme

ġarkıyı
stiline
uygun
söyleyebilme
EĢlikle
uyumlu
söyleyebilme

Müzikal
söyleyebilme

Doğru artikülasyonla söyler.
ġarkı sözlerini doğru telaffuz
eder.
ġarkıları dönem özelliklerine
göre uygun stilde söyler.
ġarkıları türüne göre uygun
stilde söyler.
ġarkıyı eĢlik çalgısıyla uyum
içinde söyler.
ġarkıda,
anlatımın
ifade
edilmesine yönelik
nüansları doğru yapar.
ġarkıda, ezginin yansıttığı
duyguyu hissederek söyler.
ġarkı sözlerinin yansıttığı
duyguyu hissederek söyler.
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Tablo 1.b
Öğrenciye iliĢkin görüĢ ve düĢünce formu

Öğrenciye ĠliĢkin GörüĢ ve DüĢünce
Öğrenci Adı:
Sınıfı:
Puan
Hedef DavranıĢlar

Hedefler

0

1

2

3

4

Derse düzenli devam eder.
Derse hazırlanarak gelir.
Ödevleri zamanında yapar.
BSE dersine
ilgili olma

karĢı
Öğrendiklerini
pekiĢtirmek
amacıyla, ders dıĢında da
çalıĢmalarını sürdürür.
Resital, konser vb. etkinliklere
katılır.
Resital, konser, müzikal, opera
vb.
etkinlikleri
izlemeye
isteklidir.
Alanla ilgili yayınları izler.
BULGULAR VE YORUMLAR

AraĢtırmada, veriler analiz edilerek iki ses eğitmeni arasındaki korelasyon katsayısına bakılmıĢtır. Tablo 2‘de,
ses eğitmenlerinin öğrencilerin Ģarkı söyleme performanslarını değerlendirme karĢılaĢtırmaları yer
almaktadır.
Tablo 2. Ses eğitmenlerinin öğrencilerin Ģarkı söyleme performanslarını
değerlendirme karĢılaĢtırmaları
N=25
1. Gözlemci

1. Gözlemci

2. Gözlemci

1

.852

Pearson Korelasyon
p

2. Gözlemci

.000
Pearson Korelasyon

p

.852

1

.000

Tablo 2‟deki bulgular incelendiğinde, ses eğitmenleri arasında pozitif ve anlamlı bir iliĢki olduğu
görülmektedir (r = 0.85, p = .000). Ġki gözlemci arasında pozitif ve anlamlı bir iliĢki olması, geliĢtirilen
değerlendirme formunun, BSE dersinin hedefleri doğrultusunda öğrencide geliĢmesi gereken hedef
davranıĢları ölçebildiğini göstermektedir.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik bir değerlendirme formunun geliĢtirilmesinin amaçlandığı bu
araĢtırmada, elde edilen bulgular doğrultusunda iki ses eğitmeni arasında pozitif ve anlamlı bir iliĢki
olduğu sonucuna varılmıĢtır. Bu sonuç, BSE dersine yönelik değerlendirme formunun geçerli ve
güvenilir olduğunu göstermektedir.
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Değerlendirme, eğitim durumlarının iĢlerliği ve etkililiğine geri dönüt veren eğitim programının önemli bir
öğesidir. Genellikle yazılı değerlendirmenin yapılmadığı sanat alanında, geçerli ve güvenilir ölçme araçları
olmadan bireysel görüĢlere dayalı olarak ya da duygusal bir bakıĢ açısıyla değerlendirme yapılmamalıdır. Bu
bağlamda, müzik öğretmeni yetiĢtirme kapsamında yer alan her ders için geçerli ve güvenilir ölçme araçları
geliĢtirilmesinin bir gereklilik olduğu söylenebilir. BSE dersine yönelik geçerli ve güvenilir ölçme araçlarının
geliĢtirilmesi, öğrencide adil değerlendirildiği duygusunu yaratacağı gibi, BSE dersi öğretim elemanlarının
derslerini belirlenen hedefler doğrultusunda iĢlemelerini sağlayacaktır. Ayrıca, dersin hedef ve hedef
davranıĢlarının gerçekleĢtirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim durumlarının etkililiği konusunda dönüt
verecektir.
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OKULÖNCESĠ DÖNEMDE 5-6 YAġ ÇOCUKLARINDA MÜZĠK EĞĠTĠMĠNĠN MATEMATĠK
KAVRAMLARININ ÖĞRETĠLMESĠNDEKĠ ETKĠSĠ
Yard. Doç. Dr. Tülin MALKOÇ, Marmara Üniversitesi
GĠRĠġ
Erken çocukluk döneminde alınan birçok doğru eğitim, sonraki yıllarda çocukların daha baĢarılı ve etkin bir
eğitim içersinde olmasına sebep olmaktadır. Bilhassa matematik kavramlarının temellerinin verildiği bu
dönemde çocuğun ortaöğretim dolayısıyla bütün öğretim hayatı boyunca göreceği fen alanlarında baĢarı
sağlanmaktadır. Çünkü kavramlar arası iliĢkileri adlandırma yetisine sahip olan çocuk, problem çözmede
baĢarılı olmaktadır. Özellikle çocukların formal matematik öğretimi ile karĢılaĢtığı yıllarda matematik
korkusunu bilememeleri hatta matematik problemlerini oyun gibi görmeleri , pozitif bir tutum geliĢtirmeleri
erken çocukluk yıllarındaki matematik yaĢantılarına bağlıdır diyebiliriz.Tabiiki matematik kavramlarının
erken yaĢta öğrenilmesi disiplinler arası bir eğitimdir.Dersler arasındaki etkinlik derecesi öğretmenlerin
uygun öğrenme hedeflerini vermesi ile gerçekleĢir. Bu tür yöntem ve teknikler öğretmene çok büyük görevler
yüklemektedir. Daha doğrusu öğretmenin de uzman öğretmen olmasını gerekli kılmaktadır.
Okul öncesi dönemde verilen eğitimde kullanılan en önemli eğitim, müzik yoluyla kazandırılan
davranıĢlardır.Çünkü çocuk zaten oyun çağındadır ve müzik onun oyunda farkında olmadan kullandığı en
önemli ögedir.Pek çok matematiksel kavram Ģarkı ve ritmik oyunlarla verilebilir. Ses dinleme, sesler arası
farklılıkları ayırt etme çalıĢmaları, sayı kavramları, Ģekiller her iki disiplinin birbirleriyle iletiĢimi ile
kolaylıkla öğrenilebilir.Çünkü araĢtırmalara bakıldığında, müziğe ögeleri matematikçilerin çok eski
zamanlarada bulduğu bilinmektedir.Müziğin içersindeki matematik , matematiğin öğretilmesindeki müziksel
kavramların alıĢveriĢi temellere dayanmaktadır.
OKUL ÖNCESĠ DÖNEMDE 5 YAġ ÇOCUĞUNUN GENEL DAVRANIġ ÖZELLĠKLERĠ
Çocuğun çevresine iliĢkin yeni keĢiflerde bulunduğu, çevresini giderek geniĢlettiği, yetiĢkin desteğine daha
az ihtiyaç duyarak bazı sorumluluklar almaya hazırlandığı bir yaĢtır. Grup oyunlarından hoĢlanır. Grubun
dıĢında kalmak istemez. ArkadaĢları ile birlikte olabilmek için bazı fedakarlıklarda bulunması gerektiğini fark
eder. Evde ve okuldaki kuralları daha iyi anlar ve uygular (Oktay ve diğerleri, 2003, s.45).
5 yaĢındaki çocuk, yeteneklerinden en iyi biçimde yararlanmak ister, 5 yaĢ çocuğu, yaĢadığı kültür çevresine
uyum göstermeyi, baĢarılı bir kontrolle gerçekleĢtiren çocuktur. Kısaca, 5 yaĢ çocuğu, yüksek derecede
toplumsallaĢmıĢ bir birey görünümündendir. 5 yaĢındaki çocukta motor becerilerine bakıldığında ince bir
çizgi üstünde kolaylıkla yürüyebilir. Oldukça çevik bir biçimde parmak uçlarında koĢabilir ve tırmanma,
kaydıraktan kayma, sallanma, kazma ve daha pek çok hareket becerisinde etkinleĢmiĢ, ustalaĢmıĢtır.
Hareketlerini müziğin ritmine uydurur (Yavuzer, 2000, s.215-216).
BeĢ yaĢ çocuğu, dört yaĢına göre daha dengeli, tutarlı ve sakin olduğu bir yaĢtadır. Bu yaĢ, bir bakıma üç yaĢ
özelliklerine geri dönüĢ belirtilerinin sergilendiği bir yaĢtır.
Sorumluluk alıp yerine getirebilecek duruma geldiği için baĢladığı iĢleri bitirmek baĢarısını gösterir.
DavranıĢları öncesine göre daha kontrollüdür.
Kendisine söylenenleri anlamada, kendinden istenileni yerine getirmede, gerektiğinde izin isteme
konusunda epey mesafe almıĢtır.
BaĢkalarıyla iliĢkilerinde daha anlayıĢlı ve olumlu davranıĢlar gösterir.
Resim yaparken neyi çizeceğine karar verip onu çizer. Dört yaĢ çocuğundaki kararsızlıktan
kurtulmuĢtur. Genel olarak daha kararlı ve tutarlı davranır.
Hayal gücüne daha az baĢvurur. Dört yaĢında gözüken hayali arkadaĢlar ortadan kalkmıĢtır. Çünkü
içinde bulunduğu dünya artık ona yetmektedir.
Çevresindeki nesnelerin ne için kullanıldığını kavrar bir duruma gelmiĢtir.
Bu yaĢ çocuğu annesine hala bağlıdır. Onunla olmayı sever.Ama bir yandan da ev ortamı yetmediği için
bir okul öncesi kurumuna gönderilerek çevresini geniĢletmesi sağlanabilir (Canay, 2004, s.10).
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OKUL ÖNCESĠ DÖNEMDE 6 YAġ ÇOCUĞUNUN GENEL DAVRANIġ ÖZELLĠKLERĠ
6 yaĢ, okul öncesi dönemin sonu, okul döneminin baĢlangıcı ve geliĢimin kritik dönemlerinden biridir. 5
yaĢında genellikle rahat, uyumlu ve sakin görünen çocuğun, bu yaĢın ortalarına doğru değiĢmeye, daha
hareketli ve uyumsuz bir görünüm alamaya baĢladı dikkat çeker. 6 yaĢ çocuğu bedenini daha iyi kontrol
edebilir. KoĢmak, kaymak, müzik eĢliğinde dans etmek ve Ģarkı söylemekten hoĢlanır (Oktay, 2000. s.122).
Bu yaĢ grubunun davranıĢlarında gelgitler vardır, bir an heyecanlı iken aniden üzgün, içe dönük olabilir.
Buna benzer, bir an uyumlu iken bir anda uyumsuz, geçimsiz olabilir. KarĢı cins ile bedensel farkını bilir, kız
erkek ayrımları yapar, oyunlarında bu ayrıma göre rol almak ister (Morgül, 1995, s.102).
BeĢ yaĢında bir dengeye ve uysallığa kavuĢan çocuk, altı yaĢında yeni yönelimler içine gireceğinden
dengesini tekrar kaybeder.
AĢırılıkları sever, davranıĢları ani değiĢiklikler gösterir. Bu nedenle sevgi ve nefretini art arda
belirtebilir.
Bu yaĢ çocuğu kendini merkeze koyar. Herkesin kendisi ile ilgilenmesini ister ve her Ģeyin onun istediği
gibi olmasını ister.
Annesiyle duygusal çatıĢma yaĢayarak annesini yavaĢ yavaĢ dünyasının merkezi olmaktan çıkarır. Bu
nedenle ilgisi çevresine yönelir.
Bu yaĢ çocuğu sınırsız enerji ile yüklüdür. Bu nedenle çok hareket eder ve her yer ona atlayıp zıplamaya
uygun alanlar gibi görünür.
Bu yaĢ çocuğunun en tipik özelliği de her Ģeye heves etmesidir. Heveslendiği Ģeylerin sonunu
getirmeden bırakması da yine bu yaĢın tipik bir davranıĢıdır.
Altı yaĢ genellikle çocukların okulla tanıĢma yaĢıdır (Canay, 2004, s.11).
5-6 YAġ DÖNEMI ÇOCUKLARININ MÜZIKSEL GELIġIM ÖZELLIKLERI
BeĢ yaĢ döneminde çocukların, basit Ģarkıları söylemedeki ve tekrar etmedeki baĢarıları oldukça yüksektir.
Bu durum, onların bir düĢünce içeriğini takip edebilme kabiliyetlerinin göstergesidir. Yeni Ģarkılarda
karĢılaĢtıkları değiĢik sesleri daha iyi ve çabuk fark edebilirler. Basit ritmleri doğru olarak vurabilirler
(Andress, 1980, s.5-6).
BeĢ yaĢ çocuğu önceki dönemlere göre kelime dağarcıklarını geniĢlettiklerinden ve artık bildiği kelimeleri
anlamlarıyla bütünleĢtirebildiklerinden Ģarkı bilgisi derinlik kazanır. Artık sevdiği ve sevmediği Ģarkılar
vardır. Bu yaĢın en önemli özelliği tekrardan bıkmamaları, aksine tekrardan zevk almalarıdır. ġarkılar
söylemek, dans edip alkıĢ tutmak onlar için belki en eğlenceli iĢlerdendir (BaĢer, 2003, s.4).
Altı yaĢ çocukları özellikle kendi tercih ettikleri Ģarkıları söylemeyi severler. Ritmik becerileri oldukça
yüksektir. Ritim kalıplarını ve tempo kavramını anlayarak uygulayabilirler. Vurmalı çalgıları rahatlıkla
kullanabilirler. Bu yaĢ çocukları müziksel beceri kazanmaktan hoĢlanırlar. Müziksel bir konuya iliĢkin, duygu
ve düĢüncelerini, sözcüklerle ifade ederler. Müzikli öyküler ve Ģiirlerle Türkçe'nin ezgisel bir dil olduğunu
anlar ve uygularlar (OkumuĢ, 2008, s.15).
Altı yaĢta ritm duygusu oldukça güçlü olduğu için çocuk, tempo kavramını ve ritmik örnekleri anlayabilir.
Notalı ve notasız enstrümanları çalma yetenekleri de geliĢmiĢtir. Ksilofon, metalofon gibi müzik aletleriyle
Ģarkıya eĢlik edebilir ve eĢlik eden hareketler yapabilirler. Kendi ürettiklerini sınıfta diğerleriyle
paylaĢmaktan hoĢlanır, çalıĢmak ve iyi Ģeyler yapmak ister. Müzik alanında kazandığı becerilerle gurur duyar
(Sığırtmaç, 2005, s.30).
5 – 6 yaĢ döneminde çocuklarda vurgulu müzik aletlerini çalma becerisi geliĢir, müzik aletlerini hayali olarak
kullanmaya baĢlayabilir.Müziği tanımlamak ve tartıĢmak için yeterli kelime hazinesi kazanmaya baĢlar.
Müzik aleti çalınırken düzgün ritm vuruĢları yapabilir. BaĢka kiĢilerle Ģarkı söylemeye isteklidir (Ürfioğlu,
1989, s.11).
Bu yaĢ grubu çocuklar, içinde bulundukları kültüre ait çocuk Ģarkılarının çoğunu ezberleyip söyleyebilirler.
Bu yaĢtaki çocuklar üzerinde müzik hafızası ile ilgili yapılan çalıĢmalarda, yakın çevrelerindeki ve daha
önceden duydukları müziklerde gösterdikleri baĢarılarının, ilk defa duydukları müziklerde gösterdikleri
baĢarıya oranla daha yüksek olduğu gözlenmiĢtir (Öztürk, 2008, s.33).
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KAVRAMIN YAPISI VE GELIġIMI
Kavram gelisiminin, çocukların gelisimlerinde önemli bir yer tuttugu bilinmektedir.Ögrenmenin farkına
varabilmesi, ögrendiklerini hayat içerisinde kullanabilmesi çocugun gelisimi için son derece etkilidir. Bundan
dolayı da ebeveyn ve egitimcilere bu noktada önemli görevler düsmektedir. Çocuga, ögrenebilecegi ve
anlayabilecegi daima hissettirilmelidir. Karsılasılacak aksaklıkların çocuklarda hayal kırıklıklarına neden
olmamasının saglanması gerekmektedir. Çocukların ögrenme sırasında gösterdikleri en önemli belirti, sürekli
hareket halinde olmalarıdır. Bu sekilde davranmalarının en önemli sebebi; ebeveynler tarafından izlenmeleri
ve ögrenmeye tesvik edilmeleridir. Ögrenme sırasında her çocuk kendine özgü bir ögrenme parkuru
yaratarak, basamakları kendine özgü biçimde tırmanmak istemektedir. Bu durumda egitimcilerin ve
ebeveynlerin görevi, çocugun mümkün olan en üst basamaktan ögrenmeye baslamasını saglamaktır. (Eınon,
2000 s.6/8).Aktaran AvĢalak
Okulöncesi dönemde çocuklar, nesneleri gruplara ayırabilir, birebir eĢleĢtirme yapabilir, sayılarla ilgili
kavramları anlayabilir ve öğrendiklerini aktarabilirler.Kavramlardaki zorluk dereceleri de yaĢa biliĢsel
geliĢime bağlı olarak değiĢmektedir.Somut kavramlar daha rahat öğrenilirken soyut kavramlar benzetme
yoluyla öğretilebilir. ÇeĢitli müziksel faaliyetler ile çocuklara kavramlar öğretilebilir.ġarkı yoluyla, oyun ve
dansla v.b.Anlatılmak istenen kavramlar, dramatize edilerek anlatılabilir.Tek sayılar, çift sayılar, üçgen, kare,
v.b. gibi.Kavramlara ait bilgileri öğrenebilme, kavramlar arası iliĢki kurabilme, becerileri geliĢtirme ve
aktarma müzik yoluyla yapılabilir.
Kavrama ait Özellikler
Okulöncesi dönemde çocuklar, onlara öğretilen bilgileri çok çabuk alırlar.Alınan bilgiler diğer bilgilerle
pekiĢtirilir ve aktarım kolaylıkla yapılır.Çocuklar zengin dünyaları ile kavramlara ait birçok özellikleri ifade
edebilirler.Bunları anlatırken kendilerine ait bir çok yaratıcı özellikten yararlanabilirler.
o Kavramın olumlu ve olumsuz örnekleri: Olumlu ve olumsuz örneklerinin birlikte sunularak ögretilmesi
kavram ögretimini kolaylastırmaktadır.
o Örneklerin sırası: Kavramın olumlu ve olumsuz örneklerinin tek tek sunulmasıyla kavram ögrenilebilir.
Ancak ögrenci ögrendiklerini görecek olursa, daha kolay ögrenir.
o Örneklerin benzerligi: Kavramların benzerligi; aynı anda sunulan farklı kavramların birbirine yakın anlama
gelmesi olarak tanımlanabilinir.
o Kavramın açık anlatım ve yaratıcı yöntemlerle sunulması: Kavramın iliskili iliskisiz nitelikleri, olumlu,
olumsuz örnekleri, kuralların yapısı ve benzeri bilgiler olabildigince somutlastırılarak sunulmalıdır. Yaratıcı
yönteme göre ise, sorularla kavramın iliskili iliskisiz niteliklerini, olumlu ve olumsuz örneklerini, kuralları
ögrencinin kendisinin bulması saglanmasıdır. (Özyürek, 1983, s.347)
MÜZIK VE MATEMATIK ĠLIġKISI
Matematik ve müzik farklı disiplinler olmasına rağmen birbirleriyle ilintilidir. Müzikte ezgileri oluĢtururken
kullanılan ritim kalıpları belirli matematiksel kavramlara ait olup, ölçüleri oluĢturur. Bu nedenle müziğin
temelindeki matematiksel oranlardan bahsedebiliriz. Müziğin yapısı incelendiği zaman yapısındaki belirli
kurallar sayesinde armonik yapısının oluĢtuğu görülür. Matematik ve müziğin birbiriyle iliĢkisinin uyumu
çok önemlidir.Müziğin matematiksel kurallarla ifadesi önemli iken, matematik çalıĢırken müziğin
dinlenilmesi matematik performansının artmasına sebep olmaktadır.Bu konudaki araĢtırmaları
incelediğimizde müziğin insan beyni üzerindeki etkisi ve baĢka bir eğitimi etkin kılmasının önemi
vurgulanmaktadır.O halde bu yeni bir yaklaĢım değildir, ama göz ardı edilen bir yaklaĢımdır diyebiliriz.
Müzik bilimi kendi içinde kesin kurallara ve ilkelere sahiptir.Matematik bu kuralları, mantık kuralları ile
açıklamaya açıklar.Müzik yazısının anlatımında kullanılan sayılar, aynı zamanda evrensel dilin bir
parçasıdır.Bu nedenle müzik yaĢamın, matematik ise bu yaĢamın doğruluğunun bir kanıtıdır.( Kaya,2009,s.4)
Sanat ve bilim genellikle birbirinden ayrı tutulan iki alandır. Bilim "doğru" yu, sanat ise "güzel" i temsil eder.
Bilimde teoriler ve ispatlar vardır. Bir teori ortaya atılır ve bu teori belli prensiplere ve kurallara bağlı olarak
sonuca ulaĢtırılır. Sanatta ise bireysel düĢünceler daha ön plandadır. Kurallar ve prensipler, değiĢik
zamanlarda değiĢik ekollere göre farklılık gösterebilir.
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Matematik ve müzik, bilimin ve sanatın iki elemanıdır. Matematik "doğru" olan, müzik ise "güzel" olandır.
Matematikte teoriler değiĢik yaklaĢımlarla ispatlanabilir. Matematikçiler bu ispatlarda "güzel" i yakalamayı
amaçlarlar. Bir teorinin ispatındaki güzellik matematikçiler için bir doyum noktası olabilir. Aklımıza ispattaki
güzellik nedir diye bir soru gelebilir. Daha kısa olması mı? Daha kolay olması mı? Sertöz'ün (1996: 6,7)
"Matematiğin Aydınlık Dünyası" isimli kitabında Tosun Terzioğlu bunu " matematiğin iç estetiği" olarak
adlandırmaktadır ve bu yüzden matematiği sanatla bağdaĢtırmakta ve hatta en çok müzikle
iliĢkilendirmektedir. Öte yandan müzikte "doğru" yu bulmak daha zordur, "güzel" ise zaten müziğin
doğasında vardır. Matematikte "doğru" dan sonra akla gelen "güzel", müzikte bunun tam tersi olarak
karĢımıza çıkar. Müzikte önce "güzel" vardır, sonra "doğru". Ancak bu tartıĢılabilir. "Hermann Weyl Ģöyle
demiĢtir, "ÇalıĢmalarımda her zaman doğru ile güzeli birleĢtirmeyi denedim; fakat bir tanesini seçmek
zorunda kalsam, genellikle güzeli seçerim." ... Ġngiltere'nin önde gelen matematikçilerinden G.H.Hardy ise
kitabında Ģöyle demektedir, "Dünyada çirkin matematiğe yer yok" " (Rothstein,1996: 139). Matematikteki
güzel bir ispat insanları kolay kolay ağlatmaz, öte yandan müzikteki güzel bir beste veya icra dünyadaki
dengeleri hiçbir zaman değiĢtiremez.
Matematik, önünüze bir problem koyar ve çözmenizi ister. Bir süre sonra bir bakarsınız ki önünüze konulan
problemler birbirleri ile bağlantılı, uyumlu, karıĢıklıklar içinde çok basit gerçekler gizlenmiĢ. Sizin bulmanızı
bekliyor. Doğru, güzel ve uyumlu. Kimileri matematiğin doğadan geldiğine inanırlar. Matematik zaten vardır
ve biz onu anlamaya çalıĢırız. Kimileri ise matematiği insanların yarattığına inanırlar. " Müzik, nedensiz bir
Ģekilde insanı harekete geçirmede etkilidir, matematik ise nedensiz bir Ģekilde doğayı harekete geçirmede
etkilidir" (Winkel, 2000: 5).Aktaran KarĢal
Müzik çalısmaları sırasında; sesli-sessiz sesler, hızlı-yavas vuruslar, yüksek-alçak ritmler, uzun-kısa
melodiler ile karsılastırma etkinlikleri yapılabilir. Enstrümanlarla yüksek- alçak ses, hızlı yavas vurus
çalısmaları yapılabilir. Çocukların isimleri ritm çalıĢması içinde kullanabilir. Örnegin; Ali için iki kere el
çırpılırken, Kamuran için üç kere el çırpılır. El çırpma yerine ayakları yere vurma, yürüme veya her heceye
farklı hareket yapma seklinde oyunlar oynanabilir. Ayrıca matematik kavramlarını içeren çok sayıda sarkı
bulunmaktadır. Sayıların ritm ve melodilerle birlikte kullanılması, çocugun sayı kavramını ögrenmesini
kolaylastırır. (Clements 2001, Aktas 2002). Aktaran Erdoğan.
Okul öncesi dönem çocuklarının eğitiminde müzik eğitimini öncelikle dinleme, Ģarkı söyleme, oyun içersinde
dans ederek kullanma , piyano eğitimi olarak uygulayabiliriz ama matematik eğitimini basit kurallarla ve
seviyeye uygun olarak ancak verebiliriz.
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ÖNERILER
Konuyla ilgili araĢtırmalar incelendiğinde, pek çok matematikçi ve müzik adamının yaptıkları çalıĢmalarda;
müzik eğitimi sayesinde matematik performansı ve biliĢsel aktivitelerin önemini ortaya çıkardıkları
görülmüĢtür.Matematiğin çoğu zaman zor olduğu kavramının ortadan kalkması için yeni yaklaĢımlara ihtiyaç
vardır.Bu yaklaĢımların da küçük yaĢta verilmesi gerekmektedir.Korkulacak bir matematik dersi , müzik dersi
sayesinde en cazip ders haline gelebilir.O halde;
1. Üniversitelerin Müzik Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği Bölümlerinde okuyan öğrenciler
Matematik ve Müzik iliĢkisi konusunda bilinçlendirilmelidir.
2. Okulöncesi kurumlarda görev alan Öğretmenler ve
ilgili hizmet içi eğitimler verilmelidir.

Müzik öğretnenleri, matematik ve müzik iliĢkisi ile
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3. Okulöncesi kurumlarında matematiği sevdirmek, derse ilgiyi çekmek amacıyla müzik ile iliĢkilendirilmiĢ
matematik derslerine yer verilmelidir
4. Müzik ile eğitim yalnızca okulöncesi sınıflarda değil, diğer sınıflarda da uygulanmalı ve eğitim- öğretim
programı matematik- müzik iliĢkisi göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.
5. Konu ile ilgili araĢtırmalar daha geniĢ gruplarla ve farklı yaĢtaki çocuklarla da gerçekleĢtirilmelidir.
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BASBARĠTON SESLER ĠÇĠN DÜZENLENMĠġ PĠYANO EġLĠKLĠ TÜRKÜLERĠN SES
EĞĠTĠMĠNDE KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ
Yrd. Doç. Dr. Tülin MALKOÇ, Marmara Üniversitesi
Kazım Erdem ÖZDEMĠR

1. GĠRĠġ
1.1. PROBLEM DURUMU
BaĢlangıçta evrenin hareketsiz olduğu düĢünülürse, doğal olarak sessizliğin de egemen olduğu varsayılabilir.
Dolayısıyla, havayı harekete geçirebilecek ses üretiminin temel öğesi olan bir titreĢimden de söz edilemez.
Dünya nasıl yaratılmıĢ olursa olsun, bu yaratılıĢa, hareketle birlikte sesin eĢlik etmiĢ olması gerekir. Ġnsanın
bizzat kendisi ve sesi de hareketin bir parçasıdır.
Ġnsanın tarih sahnesine çıkıĢından baĢlayarak sesin ve kullanım alanlarının öneminin gün geçtikçe arttığı
söylenebilir. Müziğin ilkel toplumlar için, çoğunlukla yaĢam ile ölümü gösteren büyülü bir etki taĢıması belki
de bundandır. Müziğin türlü türlü biçimleriyle, tarihi boyunca giderek incelmesi ve soyutluk kazanması,
kullanım alanlarının artmasıyla açıklanabilmektedir (Karolyi, 2007, s. 9).
Ġnsanoğlunun müzik yapma serüveninde bilinçli olarak kullandığı en eski, en doğal ses kaynağı kendi sesidir
(Karolyi, 2007, s. 133). Hızla uygarlaĢan insanın ilkel sesleniĢlerinin -bir bakıma ilkel Ģarkılarının- yerini,
küçük sözcükler ve motifler, tekerlemeler ve ezgiler almıĢtır. Daha sonra bu sözcük ve motifler geliĢip bir
anlam bütünlüğüne ulaĢarak, eĢ deyiĢle bir fikir cümlesi halini alarak geliĢimini az ya da çok; fakat sürekli
sürdürmüĢtür. Ses ile sözün birleĢiminden elde ettiği üstün anlatım gücüne sahip olan insan, sesini
geliĢtirmek, daha etkin ve etkili hale getirmek için yüzyıllarca uğraĢ vermiĢtir (Top, 1995).
Kültürel, ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmüĢ, dil geliĢimini tamamlamıĢ insan toplulukları, daha sanatsal
ve estetik düzeyi yüksek sesler oluĢturmuĢlar ve bu sesleri hayatlarının her alanında kullanmıĢlardır (Kekeç,
2006 ).
Bu kültürel geliĢimin sonucu olarak; ses sadece güncel hayatta kullanılan bir gereç olmaktan çıkarak sanatın
içinde enstrümanların atası olarak kabul edilmiĢtir. Bu süreçte, sesin kullanımının, sanatın içinde zirveye
çıktığı dönem olarak 16. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan operanın baĢlamasını söylememiz yanlıĢ olmaz.
Latincede “yapıtlar” anlamına gelen ―opera‖ sözcüğü ile bildiğimiz sanat türü, Rönesans ürünlerinden biri
olarak kabul edilir. Tarihsel oluĢumuna göz atarsak, operanın Rönesans‘la bağlantısını gözleriz kolayca;
doğum yeri Floransa, doğum tarihi 1597‘dir bu sanatın. Daha önceleri de opera tanımına pek uymamakla
birlikte müzikli sahne yapıtlarının her çağın gösteri türleri arasında yer aldığı biliniyor. Eski Yunan‘dan
baĢlayarak oyunlara müzik katıp, olayları, günlük yaĢantıyı, duygusal tepkileri, sahnede daha etkin vermek,
öteden beri insanlığın baĢvurduğu gösteri düzenlerinden biri olmuĢtur (Yener, 1990, s. 28).
Ġnsan sesi için yazılmıĢ olan eserlerin nasıl okunması gerektiğini öğreten en eski metodun, 1562‘de Napoli‘de
C. Maffei tarafından yazılmıĢ olduğu sanılmaktadır. Öte yandan ―Gerçek ġarkı Sanatı‖ baĢlıklı bir yazısıyla
Caccini sanatına yönelen ve Caccini‘nin ―yeni arioso‖ türünde yazdığı birkaç aryayı da ilk kez örnek olarak
gösteren Ġtalyan müzikçisi de Ottavio Durante‘dir (Altar, 2001, s. 302).
"Ses eğitimi; bireylere konuĢma ve/veya Ģarkı söylemede seslerini doğru, etkili ve güzel kullanabilmeleri için
gereken davranıĢların kazandırıldığı ve içinde konuĢma, Ģarkı söyleme, koro ve Ģan eğitimi gibi alt ses eğitimi
basamaklarını barındıran, disiplinler arası bir özel alan eğitimdir (Töreyin, 2002).
Ġnsan sesleri, erkek ve kadın olmak üzere ikiye ayrılır. Bu grupta kendi içinde altıya ayrılır.
Erkek Sesleri

Bayan sesleri

Tenor (Ġnce erkek sesidir)

Soprano (Ġnce bayan sesidir)

Bariton (Orta erkek sesidir)

Mezzosoprano (Orta bayan sesidir)

Bas (Kalın erkek sesidir)

Alto (Kalın bayan sesidir)
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Operanın içinde, bu ses grupları, kendi içlerinde de ayrılarak farklı ses gruplarını oluĢturur. Örneğin;
basbariton (bas rejisterine sahip olan; ancak üst tonlarını da rahat kullanabilen ses grubudur).
Ülkemizdeki çeĢitli üniversitelerin bünyesinde bulunan, devlet konservatuarı opera Ģan ana sanat dalında ve
eğitim fakültesi güzel sanatlar bölümü müzik öğretmenliği anabilim dalı içinde Ģan eğitimi verilmekte, Ģan
eğitimi (ses eğitimi) içinde de, sesi geliĢtirecek farklı teknikler uygulanmaktadır. Bunlar; duruĢ, doğru nefes
kullanımı, egzersiz, vokal çalıĢması ve eser seslendirme olarak sayılabilir.
Teknik açıdan, seslendirilen eserler içinde en üst seviye olarak, arya kabul edilir. Arya, Opera eserinde,
solistin orkestra eĢliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan Ģarkılardır. Ses eğitimi içerisinde
aryaların yanı sıra; aria-antiqua, lied, chanson, napoliten ve türkü de seslendirilmektedir.
Türk Halk Edebiyatının içinde yer alan ―Türkü‖, anlam ve içerik bakımından çok geniĢ bir alanı kapsar.
Müzik alanı içerisinde Türk Halk Müziği‘nin kökleri, Ġslamiyet‘ten önceki devirlere kadar uzanmaktadır.
Türk Halk Müziği‘nin tarihi, bir baĢka deyiĢle Türklerin tarihi kadar eskidir. ―Türkü‖ terimi, Türk
kelimesinden gelmektedir. Bu sözcüğe nispet eki eklenerek ―Türki‖ haline getirilmiĢ ve zamanla bu sözcük,
―Türkü‖ biçimine dönüĢerek halk tarafından benimsenmiĢtir.
Ses eğitiminde seslendirilen bu türküler, biçim olarak orijinal halk türkülerinden biraz farklılık
göstermektedir. Çünkü bunlar ―ÇağdaĢ Türk Müziği‖ne göre düzenlenmiĢ, piyano ve orkestra eĢliğinde
söylenir hale getirilmiĢtir.
Ses eğitimi dersi içinde seslendirilen çok sesli türküler, ülkemizin yetiĢtirmiĢ olduğu değerli bestecilerimizin,
halk ozanlarının bestelerini ses sanatçısının ses aralığına ve ses yapısına göre düzenleyerek, orkestra veya
piyano eĢlik ile söylenilir hale getirmesiyle ortaya çıkmıĢtır. Bunların içinde her ses grubuna ait düzenlenmiĢ
türküler mevcuttur, özellikle Ahmet Adnan SAYGUN, Ġlhan BARAN, Muammer SUN ve Ulvi Cemal
ERKĠN‘in basbariton ses grubuna yönelik düzenlemiĢ oldukları türküler göze çarpmaktadır. Bu noktadan
yola çıkarak, araĢtırmanın problem cümlesi; ―Basbariton Sesler Ġçin DüzenlenmiĢ Piyano EĢlikli Türkülerin
Ses Eğitiminde Kullanılabilirliği Ne Ölçüdedir?‖
1.2. AMAÇLAR
Bu araĢtırmada; basbariton sesler için düzenlenmiĢ olan piyano eĢlikli türkülerin, basbariton ses grubunun
eğitim sürecinde ne ölçüde kullanılabilir olduğunun araĢtırılması amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda
aĢağıdaki alt problemlere yanıt aranacaktır.
1)
Bireysel ses eğitimi derslerinde, basbariton ses grubundaki öğrencilerin piyano eĢliği yazılarak
düzenlenmiĢ olan türkülerimizi söyleme konusundaki beceri durumları ne düzeydedir?
2)
Basbariton ses grubu için düzenlenmiĢ piyano eĢlikli türkülerin, basbaritonların ses eğitimine uygunluk
derecesi ne ölçüdedir?
3)
Basbariton ses grubu için düzenlenmiĢ piyano eĢlikli türkülerin, basbaritonların ses eğitiminde, Ģan
tekniği olarak geliĢtirilmesine ne ölçüde katkısı olacaktır?
4)
Basbariton ses grubu için düzenlenmiĢ piyano eĢlikli türkülerin, basbaritonların ses eğitiminde uzun
nefes gerektiren cümlelerde, nefesi kontrol etmeye etkisi nedir?
5)
Bireysel ses eğitimi derslerinde kullanılan, basbariton ses grubu için düzenlenmiĢ piyano eĢlikli
türkülerin, evrensel anlamdaki geçerlilik ve kullanılabilirlik durumu nedir?
6)
Basbariton ses grubunun eğitim sürecinde, basbariton ses grubu için düzenlenmiĢ piyano eĢlikli
türkülerin kendine özgü bir stili oluĢmuĢ mudur?
1.3. ÖNEM
Bu araĢtırma sonucunda elde edilecek veriler; Türkiye‘deki devlet konservatuarları opera-Ģan ana sanat
dalları ve eğitim fakültesi güzel sanatlar bölümü müzik öğretmenliği ana bilim dallarında eğitimi verilen Ģan
(ses eğitimi) derslerinde, çok sesli türkülerin, basbariton ses grubuna dahil olan öğrencilerin geliĢim
sürecindeki kullanılabilirliğine yönelik veriler sunması açısından önem taĢımaktadır.
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1.4. SAYILTILAR
Derlenen bilgilerin doğruyu yansıttığı kabul edilmektedir.
1.5. SINIRLIKLAR
Bu araĢtırma;
1)
Mersin Üniversitesi, Ġstanbul Teknik Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Opera-ġan Anabilim Dalı ve Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında görev yapmakta olan Ģan ana
sanat dalı öğretim elemanları ile sınırlıdır.
2)

Sonuçlar çalıĢmanın yapıldığı grupla sınırlıdır.

3)

Konu ile ilgili ulaĢılabilen yerli ve yabancı kaynaklar ile sınırlıdır.

4)

2009-2010 eğitim öğretim yılında yapılan verilerle sınırlıdır.
2. YÖNTEM VE TEKNĠKLER

2.1. ARAġTIRMA MODELĠ
Bu araĢtırmada; Mersin Devlet Opera ve Balesi‘nde görev yapmakta olan bas ve bariton ses sanatçıları ve ses
eğitimi öğretim elemanları tarafından daha önce belirlediğimiz piyano eĢlikli türkülerin, Ģan partisi
analizlerinin yapılması istenecektir. Analizler sonrası elde edilecek verilerden anket soruları hazırlanarak,
devlet konservatuarı opera-Ģan ana sanat dalı ve eğitim fakülteleri güzel sanatlar bölümü müzik öğretmenliği
anabilim dalında görev yapmakta olan ses eğitimi öğretim elemanlarına istatiksel veri elde etmek üzere
uygulanacaktır. Anketten çıkacak sonuca göre, basbariton ses grubu için düzenlenmiĢ piyano eĢlikli
türkülerin, lisans düzeyindeki ses eğitimi dersine ne gibi bir etkisi olduğu belirlenecektir. Bu özellikleri ile
araĢtırma deneme modelli araĢtırma içerinse girmektedir. ―Deneme modelli araĢtırmalar, neden sonuç
iliĢkilerini belirlemeye çalıĢmak amacıyla, doğrudan araĢtırmacının kontrolü altında, gözlenmek istenen
verilerin üretildiği araĢtırma modelleridir (Karasar, 2007, s. 87)‖.
2.2. EVREN VE ÖRNEKLEM
AraĢtırmanın evrenini, Türkiye' deki devlet konservatuarı opera-Ģan ana sanat dalları ve eğitim fakültesi güzel
sanatlar bölümü müzik öğretmenliği anabilim dallarında görev yapan ses eğitimi öğretim elamanları,
örneklemi ise; Marmara Üniversitesi, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı ile Ġstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği
Konservatuarı, Çukurova Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ģan ana sanat dalında
görev yapmakta olan ses eğitimi öğretim elemanları oluĢturmaktadır.
2.3. VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI
AraĢtırmada; anketlerden elde edilen sonuçlar veri olarak kullanılacaktır.
2.4. VERĠLERĠN ANALĠZĠ VE YORUMLANMASI
Verilerin çözümlenmesinde SPSS 11.5 paket programı kullanılmıĢtır. Verilerin istatiksel çözümlemesinde;
frekans (f), ranj ® ve ortalama (ort) kullanılacaktır. Bulgular önce tablo olarak verilecek, ardından sözel
olarak ifade edilecektir.
3. BÖLÜM
3.1. YORUMLAR
1) Bireysel ses eğitimi derslerinde, basbariton ses grubundaki öğrencilerin piyano eĢliği yazılarak
düzenlenmiĢ olan türkülerimizi söyleme konusundaki beceri durumları ne düzeydedir?
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Elde edilen bulgular, anket sorularıyla cevap Ģeklinde sunulmuĢtur. Ankette yer alan; ―ġan tekniği konusunda
ses aralığı açısından icracı için herhangi bir güçlük gözlenmemektedir.‖, ―Eserin yazımında kullanılmıĢ olan
gürlük tanımları meydana çıkabilecek olası monotonluk güçlüklerini önemli ölçüde engellemiĢ, eserin hareket
kazanmasını sağlamıĢtır.‖, ―Eserde anlatılan hikâyenin artan iç dinamiği çalgı eĢliğinin yardımıyla
belirginleĢtirilmiĢ, ses icrasına destek olarak gürlük ve renk katkısında bulunulmuĢtur. Bu durum icracının
dinamik kaygısını bir kenara bırakıp anlatıma odaklanmasına son derece faydalı olmuĢtur.‖ gibi sorulara
verilen cevaplara göre beceri düzeyleri yüksek bulunmuĢtur.
2) Basbariton ses grubu için düzenlenmiĢ piyano eĢlikli türkülerin, basbaritonların ses eğitimine uygunluk
derecesi ne ölçüdedir?
Elde edilen bulgular, anket sorularıyla cevap Ģeklinde sunulmuĢtur. Ankette yer alan; ―Yazımda kullanılan
ton, basbariton ses arlığına oldukça uygun seçilmiĢtir.‖, ―Uzun hava formu taĢıyan türkünün sözlerinin her
giriĢten önceki ara müzikleri, icracının esere adaptasyonunun ağlanması açısından baĢarılı bulunmuĢtur.‖,
―Melodinin akılda kalıcı olması öğrencinin öğrenimine kolaylık sağlayacaktır.‖ gibi sorulara verilen
cevaplara göre piyano eĢlikli türkülerin, basbaritonların ses eğitimine uygunluk düzeyleri yüksek
bulunmuĢtur.
3) Basbariton ses grubu için düzenlenmiĢ piyano eĢlikli türkülerin, basbaritonların ses eğitiminde, Ģan tekniği
olarak geliĢtirilmesine ne ölçüde katkısı olacaktır?
Elde edilen bulgular, anket sorularıyla cevap Ģeklinde sunulmuĢtur. Ankette yer alan; ―Eserin içinde yer alan
acelitelerin fazlalığı öğrencinin teknik açıdan geliĢimini olumlu yönde etkileyecektir.‖, ―Eserdeki oktav
atlamaları öğrencinin geliĢimine olumlu Ģekilde yansıyacaktır.‖, ―Eserin aksak 9/8‘lik tartımda oluĢu
öğrencinin teknik açıdan geliĢmesini olumlu yönde etkileyecektir.‖ gibi sorulara verilen cevaplara göre
piyano eĢlikli türkülerin basbaritonların ses eğitiminde, Ģan tekniği olarak geliĢtirilmeye yönelik katkı
düzeyleri yüksek bulunmuĢtur.
4) Basbariton ses grubu için düzenlenmiĢ piyano eĢlikli türkülerin, basbaritonların ses eğitiminde uzun nefes
gerektiren cümlelerde nefesi kontrol etmeye etkisi nedir?
Elde edilen bulgular, anket sorularıyla cevap Ģeklinde sunulmuĢtur. Ankette yer alan; ―Türkünün cümle
yapısının Ģan nefes tekniği açısından rahat olması Ģan tekniği ile seslendirilmesi açısından son derece olumlu
etkidedir.‖, ―Eserin bağlı söylenmesi, öğrencinin müzikal geliĢimine katkı sağlayacaktır.‖ gibi sorulara
verilen cevaplara göre piyano eĢlikli türkülerin uzun nefes gerektiren cümlelerde nefesi kontrol etme
düzeyleri yüksek bulunmuĢtur.
5) Bireysel ses eğitimi derslerinde kullanılan, basbariton ses grubu için düzenlenmiĢ piyano eĢlikli türkülerin,
evrensel anlamdaki geçerlilik ve kullanılabilirlik durumu nedir?
Elde edilen bulgular, anket sorularına verilen cevapların genel olarak evrensel anlamdaki geçerlilik ve
kullanılabilirlik durumlarını yüksek oranda olumlu yönde olduğunu göstermektedir. Anket cevaplarından da
anlaĢılacağı gibi türkülerin hem teknik hem de müzikal açıdan kullanılmaları oldukça uygun bulunmuĢtur.
Türkülerin içinden birkaç türkünün kısmen kullanılamaz olduğu ve nedeni öneri kısmında belirtilmiĢtir.
6) Basbariton ses grubunun eğitim sürecinde, basbariton ses grubu için düzenlenmiĢ piyano eĢlikli türkülerin
kendine özgü bir stili oluĢmuĢ mudur?
Elde edilen bulgulardan da anlaĢılacağı gibi ÇağdaĢ Türk Müziği bestecilerimizin düzenleyerek ses eğitimi
repertuarına kazandırdıkları basbariton sesler için düzenlenmiĢ piyano eĢlikli türküler, tarz ve teknik
açısından ulusumuza özgü bir stilin oluĢtuğunu göstermektedir. Türk Halk Edebiyatının içinde yer alan
―Türkü‖lerin barındırdığı stiller ―kırık hava ve uzun hava; bozlak, hoyrat, divan, ağıt gibi‖ kendine özgü
tekniğin ve stilin oluĢmasına neden olmuĢtur.
4. BÖLÜM
SONUÇ, TARTIġMA VE ÖNERĠLER
4.1. SONUÇ VE TARTIġMA
Bu araĢtırma, basbariton sesler için düzenlenmiĢ piyano eĢlikli türkülerin ses eğitiminde kullanılabilirliğine
yönelik değiĢkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Bu amaçlar doğrultusunda basbariton sesler
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için düzenlenmiĢ piyano eĢlikli türkülerin; basbariton sesler için seslendirme konusundaki beceri durumları,
basbaritonların ses eğitimine uygunluk derecesi, basbaritonların ses eğitiminde Ģan tekniği olarak
geliĢtirilmesine katkısının ne ölçüde olacağı ve basbariton ses grubu için düzenlenmiĢ piyano eĢlikli bu
türkülerin evrensel anlamdaki geçerlilik ve kullanılabilirliğinin ne ölçüde olacağı, belirlenen üniversitelerdeki
öğretim elemanlarına uygulanarak değerlendirilmiĢtir.
Dört Türk bestecisine ait 26 eser analiz edildiğinde piyano eĢliği yazılan bu eserlerin eğitimde
kullanılabilirliği ortaya çıkmıĢtır. Bu araĢtırmaya paralel olarak eserlerin kullanımı söz konusu iken eğitimde
kullanılabilirliğinin öğretim elemanları tarafından az olmasının sebebi sözlü olarak sorgulanmıĢ ve neticede
bazı eserlere ön yargıyla yaklaĢıldığı ifade edilmiĢtir. Eserleri yazan bestecilere duyulan saygı ve eserlerin
beğenisi ifade edilmiĢ olup Türk eserlerine fazla zaman ayıramamanın ortaya çıkardığı bir problem açığa
çıkmıĢtır. Bunun sebebinin de repertuardaki yabancı kaynaklı eserlere öncelik tanınması olarak ifade
edilmiĢtir. Son yıllarda Türk bestecilerinin daha gündemde bulunması Türk eserlerinin seslendirilmesi,
operalarda, senfonilerde, eğitim kurumlarında yer alması Türk eserlerine daha yakından bakmayı
gerektirmiĢtir. Bu nedenle Türk bestecilerin eserlerine bakıĢ açısı değiĢmiĢ ses eğitiminde daha fazla
kullanılmaya baĢlanmıĢtır. ÇağdaĢ Türk müziği adına bestecilerimizin düzenlemiĢ olduğu Anadolu kültürünü
ifade eden eserlere bakıĢ açısının değiĢmiĢ olduğu ortaya konulmuĢtur.
AraĢtırmacı, Mersin Devlet Opera ve Balesi‘nde görevli bas ve bariton ses sanatçıları ve ses eğitimi öğretim
elemanlarının analizleri doğrultusunda anket sorularını hazırlamıĢtır. Hazırlanan bu sorular daha önce
belirlediğimiz üniversitelerin devlet konservatuarı opera-Ģan ana sanat dalı ve eğitim fakültesi güzel sanatlar
bölümü müzik öğretmenliği anabilim dalında görev yapan ses eğitimi öğretim elemanlarına uygulanmıĢtır.
Bulgular SPSS 11.5 paket programı kullanılarak çözümlenmiĢtir. Verilerin düzenlenmesinde değerlendirme
gruplarının puanları için histogram tablo içinde frekans ve puan ayrıca analizler için ortalama puan, standart
sapma ve ranj testi kullanılmıĢtır.
Anket sorularına verilen cevapların ortalama puanı %50‘nin üzerinde ise bu, o türkünün basbariton ses
eğitimi dersinde kullanılabilir olduğunu göstermektedir.
Her türkü için farklı sorular sorulmuĢ ve ayrı değerlendirmeye tabii tutulmuĢtur.
Ortalama puan, standart sapma ve ranj değerlerine bakıldığında bütün türkülerin ses eğitiminde
kullanılabilirliğine uygun olduğu saptanmıĢtır; fakat ranj değer farkları ve ortalama puan seviyesinin orta ya
da yüksek olma durumu açısından farklılık göstermektedir.
AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgulardan anlaĢıldığı üzere basbariton sesler için düzenlenmiĢ piyano
eĢlikli türkülerin lisans düzeyindeki ses eğitimi dersinde önemli bir yer tuttuğu; ancak seviyeye göre
değiĢiklikler gösterdiği ortaya çıkmıĢtır. Bu konuda çalıĢmalar yapan Türk bestecilerin desteklenmesinin
gerekliliği ve basbariton ses grubundaki öğrencilere ses eğitimi dersinde uygulanacak olan bu türkülerin
öğrencilerin geliĢimlerinde etkili olacağı sonucuna varılmıĢtır.
―Basbariton sesler için düzenlenmiĢ piyano eĢlikli türkülerin ses eğitiminde kullanılabilirliği‖ adlı
araĢtırmamda aĢağıdaki yargıları Ģu Ģekilde sıralanabilir:
1.
Türkülerdeki kullanılan ton, basbariton ses aralığına oldukça uygun seslendirmedeki baĢarıyı belirli bir
düzeyde etkilemektedir.
2.

Bestelerdeki prozodi uyumları, seslendirme açısından bir problem teĢkil etmemektedir.

3.
Piyano eĢlikli yazılan türkülerin cümle yapısı nefes-ses tekniği açısından rahatça seslendirilebilecek
düzeydedir.
4.
Eserlerin basbariton ses tonu aralığında yazılması tiz seslerdeki ünlü harflerle yapılacak olan olumsuz
ifadelerin önüne geçmiĢtir.
5.
Uzun hava formu taĢıyan türkü sözlerinin her giriĢten önceki ara müzikleri, icracının esere
adaptasyonunun sağlaması açısından baĢarılı bulunmuĢtur.
6.

Melodilerin genel olarak akılda kalıcı olması öğrencinin öğrenimine kolaylık sağlayacaktır.

7.
Eserlerin piyano eĢliği olabildiğince ses icracısına yardımcı ve faydalı olabilecek Ģekilde
düzenlenmiĢtir, özellikle tartım açısından ses icracısına kılavuz ve destek niteliğindedir.
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8.
Eserlerin yazımında kullanılmıĢ olan gürlük tanımları meydana gelebilecek olası monotonluk
güçlüklerini önemli ölçüde engellemiĢ, eserin hareket kazanmasını sağlamıĢtır.
4.2. ÖNERĠLER
1. Türk müziğine dayalı ezgi, metot ve türküler, kaynak yetersizliğinden dolayı çok sınırlı sayıda
kullanılabilmektedir. Ġstendiğinde herhangi bir operanın içinde yer alan bir aryanın elde edilmesi, kendi
bestecilerimizin düzenlemiĢ oldukları eserleri elde etmemizden çok daha kolaydır. Dolayısıyla
ulaĢamadığımız eserlerin repertuarımızda sık kullanılması da pek mümkün görünmemektedir. Öncelikli
olarak kendi eserlerimize kolay ulaĢabilmemizin sağlanması gerekmektedir. Ulusal kültürümüzün, dilimizin,
müziğimizin korunması, geliĢtirilerek gelecek kuĢaklara aktarılabilmesi için ses eğitimi alanındaki bu boĢluğu
doldurmak üzere özellikle Ģan eğitimcilerine ve bestecilerine fazlaca iĢ düĢmektedir.
Aynı zamanda ses eğitimi veren müzik eğitimcisi de Türk müziği konusunda bilgili ve donanımlı olmalı,
aldığı eğitimi Türk müziğine de uygulayabilmeli ve uyarlayabilmelidir.
2. Özellikle A.Adnan Saygun, U.Cemal Erkin, Muammer Sun ve Ġlhan Baran‘ın Ģan-piyano ve Ģan-orkestra
için bestelemiĢ ve düzenlemiĢ oldukları halk türkülerinden oluĢan bu eserler, yıllardır devlet konservatuarı
opera ve sahne sanatları bölümü Ģan anabilim dalı ve eğitim fakültesi güzel sanatlar bölümü müzik
öğretmenliği Ģan anabilim dallarında, ses eğitimi repertuarının içerisinde yer almaktadır. Ancak bu türkülerin,
gerek notalarının yeteri kadar üniversite kütüphanelerinde veya bölüm kütüphanelerinde bulunmaması, gerek
Ģan eğitimcilerinin öğrencilerinin eğitimleri sırasında repertuarlarında bu türkülere yeteri kadar yer
vermemesi, yeni nesil Ģan öğrencilerinin bu kültürden uzak kalmasına neden olmaktadır.
3. ÇağdaĢ Türk Müziği bestecileri tarafından düzenlenen ulusal kültürümüzü temsil eden türkülerin ses
eğitimi içinde daha fazla yer alması gerekmektedir.
4. Geleneksel Türk Halk Müziği makamsal ve ritmik yapısıyla düzenlenen piyano eĢlikli türkülerin
geliĢtirilerek daha fazla esere dönüĢtürülmesi gerekmekte ve öğrencilerin ses eğitiminde Geleneksel Türk
Halk Müziği makamsal ve ritmik özelliklerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak gerekmektedir. Bu,
öğrencilerin Türk müziğini daha iyi tanımalarına imkân verecek çalıĢmalar, araĢtırmalar içerisinde olmaları
gerekmektedir.
5. Dört bestecinin eserleri incelendiğinde ses sınırı ve armonik yapısı açısından, eğitim fakültelerinde ve
eğitim kurumlarında kullanılabilecek eserlerden bazılarına öncelik tanınmıĢtır ve bu doğrultuda yeni
yazılacak eserlerin yapısının tekrar düĢünülmesi gerektiği önerilmiĢtir. Teknik zorlukları olan; fakat bu
araĢtırmada seslendirilebilir diye onaylanan bazı seslendirilme zorluğu taĢıyan eserlerin sadece opera
sanatçıları tarafından seslendirilmesinin uygun olduğu ifade edilmiĢtir. Teknik açıdan öğrencileri zorlayıcı
olabilecek eserler Ģunlardır:
* Muammer SUN‘un düzenlediği ― Köroğlu Bas – Bariton Solu‖su,
* Ahmet Adnan SAYGUN‘un düzenlediği ― Bir Üslupta Kantat Bas Solo‖sudur.
6. Bütün bu sonuçlara dayanarak, Türkiye‘de ses eğitiminde söz sahibi olan kurum ve kiĢilerin ortak
çalıĢmalarıyla; ses eğitimi derslerinde kullanılan eserler öğrencilerin ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde tekrar
düzenlenmelidir.
7. Daha önce de belirttiğimiz gibi eserler ayrı ayrı incelenmiĢ, analiz edilmiĢ ve sonuca varılmıĢtır. Bu
nedenle eserler arasında karĢılaĢtırma yapmanın olanağı yoktur; fakat ―sonuç – tartıĢma‖ bölümünde
belirttiğimiz gibi anket sorularına verilen cevapların ortalaması % 50‘nin altında puan alan eserler ses eğitimi
dersinde kullanıma uygun olmadığı belirtilmiĢtir. % 50‘nin altında hiçbir eser yer almamıĢtır; ancak bazı
eserler gerek teknik açıdan basit olması, gerekse pasajlar olarak öğrenciyi zorlayıcı olması açısından sınır
olan % 50 puana çok yakındır ve bu eserlerin ses eğitiminde kullanılması öğretim elemanlarının tercihlerine
bırakılmıĢtır. Bu eserler aĢağıda ortalama, standart sapma ve ranj değerleriyle belirtilmiĢtir:
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Ulvi Cemal ERKĠN‘in düzenlediği ―Ayın On Dördü‖ türküsü 20 puan üzerinden;
Ort: 14
Standart Sapma: 2,46
Ranj: 8
Ahmet Adnan SAYGUN‘un düzenlediği ―Bir Ġncecik Yolum Gider‖ türküsü 20 puan üzerinden;
Ort: 14
Standart Sapma: 2,13
Ranj: 7
Ahmet Adnan SAYGUN‘un düzenlediği ―Eğlen Güzel‖ türküsü 25 puan üzerinden;
Ort: 14
Standart Sapma: 2,43
Ranj: 9
Ahmet Adnan SAYGUN‘un düzenlediği ― Bir Üslupta Kantat Bas Solo‖su 20 puan üzeriden;
Ort: 14
Standart Sapma: 2,17
Ranj: 10
Muammer SUN‘un düzenlediği ― Köroğlu Bas – Bariton Solu‖su 20 puan üzeriden;
Ort: 14
Standart Sapma: 2,12
Ranj: 10
Ġlhan BARAN‘ın düzenlediği ―Yörük Ali‖ türküsü 10 puan üzeriden;
Ort: 6
Standart Sapma: 1,76
Ranj: 6 olarak belirtilmiĢtir.
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MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ ZĠHĠNSEL YETERSĠZLĠĞĠ OLAN ÖĞRENCĠLERĠN
MÜZĠK EĞĠTĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Dr. Ufuk YAĞCI, Pamukkale Üniversitesi
Veysel AKSOY, Pamukkale Üniversitesi
Özet
Bu çalışmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitimleri ve özelde
müzik eğitimlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaçla Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalında eğitim görmekte olan 16 öğrenciyle
nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle veri toplanmıştır. Araştırmanın
katılımcıları, her sınıf düzeyinden 2‘si kadın 2‘si erkek 4 öğrenci olmak üzere 8 kadın ve 8 erkek toplam 16
öğrencidir. Katılımcıların yaşları 18 ile 26 arasında değişmektedir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış
görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt edildikten sonra yazıya dökülmüş ve
betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Görüşmelerden önce katılımcılara araştırmanın
amacını ve kapsamını da anlatan bir izin formu verilmiştir. Katılımcıların görüşmenin kayıt edilmesi ve
verilerin kullanımına ilişkin yazılı izinleri alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda beş (5) ana tema ortaya
çıkmıştır. Bu temalar; (1) zihinsel yetersizliğin tanımı ve nedenleri, (2) zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin
öğrenme özellikleri, (3) zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin davranış özellikleri, (4) kaynaştırma
uygulamaları ve (5) zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin müzik eğitimleri şeklinde bulunmuştur. Bulgular
müzik öğretmeni adaylarının bu öğrencilerin ayrı okullarda, uzman kişiler tarafından eğitilmeleri yönünde
görüş bildirdiklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca katılımcılar zihinsel yetersizliği olan öğrencilere müzik
eğitimi konusunda eğitim gereksinimlerinin olduğunu belirtmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmeni adayı, Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler
1.

GĠRĠġ

Ülkemizde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitimlerine yönelik ilgi son yıllarda artıĢ göstermektedir.
Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler, özel eğitime gereksinimi olan çocuklar kategorisinde yer alan diğer
yetersizlik gruplarına göre, özel öğrenme güçlükleri, dil ve konuĢma bozuklukları ve duygu bozukluklarıyla
birlikte sık rastlanan yetersizlikler kategorisinde ele alınmaktadırlar (Cavkaytar, 2008).
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine (2006) göre özel eğitim ―Özel eğitime ihtiyacı
olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş
eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin
alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi ifade eder‖ Ģeklinde
tanımlanmaktadır. Tanımda yer alan uygun ortam kavramı, özel eğitimdeki en az kısıtlayıcı ortam ilkesiyle
birlikte ele alındığında bu öğrencilerin bir bölümünün normal eğitim sınıflarında eğitim görmesi söz konusu
olmaktadır. En az kısıtlayıcı eğitim ortamı, bir öğrencinin ailesi ve akranlarıyla en fazla birlikte olabileceği ve
aynı zamanda eğitim gereksinimlerinin en iyi Ģekilde karĢılanabileceği eğitim ortamıdır (Batu & KırcaaliĠftar, 2005). Bu ortamlar bireyin yetersizliğinin derecesi ve eğitim gereksinimleri göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. En az kısıtlayıcıdan en kısıtlayıcıya doğru bir sıralama yapıldığında normal eğitim sınıfları
bu sınıflamanın baĢında yer almaktadır.
1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (573 sy. KHK) hükümleri uyarınca bu
çocuklardan durumu uygun olanların normal okullarda akranlarıyla birlikte eğitim görmeleri yolunda
önlemler alınması yasal güvence altına alınmıĢtır. Bu uygulamaya literatürde, kaynaĢtırma uygulaması adı
verilmektedir.
Alan yazında farklı tanımları olmakla birlikte kaynaĢtırma uygulaması, özel gereksinimi olan öğrencinin
gerekli destek hizmetler sağlanarak en az kısıtlayıcı eğitim ortamlarında eğitim görmesidir Ģeklinde
tanımlanmıĢtır (Batu, 2008). 573 sy. KHK de ise kaynaĢtırma uygulaması ―Özel eğitim gerektiren bireylerin
diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde
gerçekleştirmek için geliştirilmiş ortamı‖ olarak tanımlanmaktadır. KaynaĢtırma uygulamasında genel amaç,
çocuğun en az kısıtlayıcı eğitim ortamında eğitim alması ve bu yolla tüm geliĢim alanlarında kendi
kapasiteleri doğrultusunda en üst düzeyde geliĢim göstermesidir.
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KaynaĢtırma uygulamasının devam ettiği sınıflarda derse girecek öğretmenlerin sahip oldukları yeterlikler ve
özel gereksinimli öğrencilere yönelik tutumları, öğrencilerin eğitim gereksinimlerinin karĢılanmasında ya da
bir diğer anlatımla kaynaĢtırma uygulamasının baĢarıya ulaĢabilmesinde önemli faktörler arasında yer
almaktadır. Bununla birlikte, yapılan birçok araĢtırmanın bulgularına göre normal eğitim öğretmenlerinin
kaynaĢtırma uygulamasına karĢı olumsuz tutum içinde oldukları bildirilmektedir (Batu, 2004).
Batu (2004)‘ya göre öğretmenlerin kaynaĢtırma uygulamalarını kabul etmek istemeyiĢlerinin nedenleri sınıf
mevcutlarının kalabalık olması, özel gereksinimi olan bireyler ve eğitimleri konusunda yeterli bilgi sahibi
olmama, destek hizmetler almama ve benzeri nedenlerdir. Bu anlamda bakıldığında öğretmenlerin zihinsel
yetersizliğin tanımı, nedenleri, zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin davranıĢ ve öğrenme özellikleri
hakkında bilgi sahibi olmaları önem taĢımaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığının 2009-2010 eğitim-öğretim dönemi sonuç verilerine göre zihinsel yetersizlik tanısı
almıĢ çocukların 71142‘si ülke genelindeki 12079 ilköğretim okulunda kaynaĢtırma uygulaması kapsamında
normal okullarda akranlarıyla birlikte eğitim almaktadırlar. Ġlköğretim düzeyinde 34914 sınıfta kaynaĢtırma
uygulaması yapılmaktadır. Ortaöğretim düzeyinde 5062 öğrenci 2194 ortaöğretim kurumunda eğitimlerine
devam etmektedirler. Ortaöğretim düzeyinde kaynaĢtırma uygulamasının yapıldığı sınıf sayısı ise 2755 olarak
bildirilmiĢtir (http://orgm.meb.gov.tr).
Müzik öğretmeni adaylarının eğitimlerine iliĢkin yapılan çalıĢmalarda özel gereksinimli öğrencilere müzik
eğitimi konusunda sınırlı sayıda çalıĢma yapıldığı bildirilmektedir (Hourigan, 2009). Hourigan (2007) bir
baĢka çalıĢmasında ABD‘de müzik öğretmenliği bölümünde görevli öğretim elemanlarının çok küçük bir
bölümünün özel gereksinimli öğrencilere müzik eğitimi konusunda çalıĢtıklarını bildirmektedir. Colwell ve
Thompson (2000), ABD‘deki müzik öğretmenliği bölümlerinde yaptıkları araĢtırmada özel gereksinimli
öğrencilere müzik eğitimi kapsamında ya sınırlı sayıda ders bulunduğunu ya da hiç dersin bulunmadığını
bildirmektedirler.
Türkiye‘de müzik öğretmenliği programları incelendiğinde, bu programlar kapsamında da özel gereksinimli
öğrenciler ve özel eğitime iliĢkin derslerin yer almadığı görülmektedir. Öğretmen adaylarının, zihinsel
yetersizliği olan kaynaĢtırma öğrencileriyle karĢılaĢtıklarında, genel müzik eğitimi doğrultusunda edindikleri
bilgi ve becerilerine güvenerek bu öğrencilerin eğitim gereksinimlerini karĢılamalarının beklenmekte olduğu
söylenebilir.
KaynaĢtırma uygulamalarının ülke genelindeki yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda müzik öğretmeni
adaylarının çalıĢacakları okullarda özel gereksinimli öğrencilerle karĢılaĢma olasılıklarının ne kadar yüksek
olacağı aĢikârdır. Bu nedenle özel gereksinimli öğrencilerle çalıĢmak durumunda kalacak müzik öğretmeni
adaylarının zihinsel yetersizliği olan bireylerin özellikleri, eğitimleri ve özelde müzik eğitimleri hakkındaki
görüĢleri kaynaĢtırma uygulamalarının baĢarısında önemli bir faktör olarak ele alınabilir. Bu nedenle bu
çalıĢmada müzik öğretmeni adaylarının zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitimleri ve özelde müzik
eğitimlerine iliĢkin görüĢlerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır.
2.

YÖNTEM

Bu araĢtırmada Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik
Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan öğrencilerle yarı-yapılandırılmıĢ görüĢmeler yapılmıĢ
ve yapılan görüĢmeler nitel olarak tümevarım analiziyle analiz edilmiĢtir.
Nitel veri toplama tekniklerinden biri olan yarı-yapılandırılmıĢ görüĢme tekniğinde, katılımcıların bireysel
dünyasını anlamak, herhangi bir nedenden nasıl etkilendiklerini ve bu etkilenmenin kiĢiye göre nedenlerini
belirlemek amaçlamaktadır (Özengi, 2009). Müzik öğretmeni adaylarının zihinsel yetersizliği olan
öğrencilerin müzik eğitimlerine iliĢkin görüĢlerini ayrıntılı bir biçimde inceleyebilmek amacıyla nitel bir
araĢtırma tekniğinden yararlanılmıĢtır.
2.1. Katılımcılar
AraĢtırmanın katılımcıları Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik
Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 16 öğrencidir. Katılımcılar her sınıf düzeyinde 2‘si
kadın 2‘si erkek olmak üzere toplam 8 kadın ve 8 erkek öğrencidir. YaĢları 17-26 aralığında olup aritmetik
ortalaması 20.3 ve standart sapması 2.41 dir. Katılımcılarda on beĢi ailelerinin sosyo-ekonomik düzeylerini
―orta‖ ve biri ―alt‖ sosyo-ekonomik düzey olarak belirtmiĢtir. Katılımcıların on üçü ailelerinde ve yakın
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çevrelerinde zihinsel yetersizliği olan herhangi bir birey olmadığını üçü ise aile ve yakın çevrelerinde en az
bir zihinsel yetersizliği olan birey olduğunu belirtmiĢlerdir.
2.2. Veri Toplama Aracının GeliĢtirilmesi
AraĢtırma verileri yarı-yapılandırılmıĢ görüĢmeler yoluyla toplanmıĢtır. GörüĢme soruları hazırlanırken
müzik öğretmeni adaylarının zihinsel yetersizliğin doğasına, zihinsel yetersizliği olan bireylerin öğrenme ve
davranıĢ özelliklerine ve müzik eğitimlerine iliĢkin görüĢlerini ortaya çıkartmaya yarayacak bir kapsam
düĢünülmüĢtür. Ardından pilot görüĢmeler yapılmıĢ ve sorulara son Ģekli verilmiĢtir. Ayrıca katılımcılara
iliĢkin kiĢisel bilgileri elde etmek amacıyla demografik bilgi formu hazırlanmıĢtır.
2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Verilerin toplanması için yapılan görüĢmeler 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde araĢtırmanın 2. yazarı
tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Tüm görüĢmeler 2. yazarın eğitim fakültesindeki ofisinde yapılmıĢtır. Her
görüĢme öncesinde etik kurallar gereği araĢtırmacı tarafından katılımcıya araĢtırmanın amacı ve kapsamı
hakkında bilgi verildikten sonra katılımcının araĢtırmada ses kaydının alınması ve araĢtırma amaçları
doğrultusunda kullanılmasına dair yazılı izni hazırlanan izin belgesini doldurması suretiyle alınmıĢtır. Ayrıca
araĢtırmacı izin verdiğini ses kaydı alınırken görüĢmenin baĢında da sözel olarak tekrar etmiĢtir. GörüĢme
sırasında alınan bilgiler daha sonra yazıya dökülmüĢ ve analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Yazılı belgelerde
katılımcıların gerçek isimleri yerine katılımcı numarası kullanılmıĢtır. Yazım iĢlemi tamamlandıktan sonra
analizler gerçekleĢtirilmiĢtir. Analizler Ģu sıraya göre yapılmıĢtır. 1. Verilerin kodlanması. 2. Kodlanan veriler
üzerinde uzlaĢma sağlanması. 3. Tema ve alt temaların oluĢturulması. 4. OluĢturulan tema ve alt temalar
üzerinde uzlaĢma sağlanması 5. Tema ve alt temaların yazılması 6. Tema ve alt temaların okunarak gerekli
düzeltmelerin yapılması.
3.
BULGULAR
AraĢtırmada elde edilen bulguları beĢ ana tema ve ilgili alt temalarla Ģu Ģekilde sıralayabiliriz;
1. Zihinsel yetersizliğin tanımı ve nedenleri
1.1. Zihinsel yetersizlik için kullanılan kavramlar.
1.2. Zihinsel yetersizliğin tanımı
1.3. Zihinsel yetersizliğin nedenleri
2. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin öğrenme özellikleri
2.1. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin öğrenme hız ve düzeyleri
2.2. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin öğrenme yöntemleri
2.3. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin öğrenmesini etkileyen bireysel faktörler
2.4. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin program gereksinimleri
3. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin davranıĢ özellikleri
3.1. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin sınıf içi davranıĢları
3.2. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin davranıĢ kontrolü
3.3. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin derse katılım ve takipleri
4. KaynaĢtırma uygulamaları
4.1. Ayrı eğitim ortamları
4.2. Öğretmen özellikleri
4.3. Öğretim yöntemleri
5. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin müzik eğitimleri
5.1. Müzik eğitimi alma
5.2. Çalgı eğitimi
5.3. Müzik eğitiminde geliĢim
5.4. Müzik eğitmeni
3.1. Zihinsel Yetersizliğin Tanımı ve Nedenleri
Müzik öğretmeni adaylarından zihinsel yetersizliği tanımlamadan önce bu alanda farklı kavramlar olduğunu
ve bunların ―zekâ geriliği, zihinsel engelli, zihinsel yetersizlik‖ gibi kavramlar olduğu ve bunlardan hangisini
kullanmayı tercih ettikleri sorulmuĢtur. Katılımcılardan yedisi zihinsel engelli, üçü zeka geriliği ve üçü
zihinsel yetersizlik kavramlarını kullanmayı tercih ettiklerini belirtirken üç katılımcı bu konuda görüĢ
bildirmemiĢlerdir.
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Zihinsel yetersizliği tanımlamada katılımcılar, ―öğrenmede zorluk, geç öğrenme, geç algılama, algılayamama,
anlayamama, düĢünememe, kapasite yetersizliği‖ gibi kavramlar kullanmıĢlardır. Kavramlar analiz sürecinde
bir araya getirildiğinde iki temel tanımın olduğu görülmektedir. Katılımcıların sekizi zihinsel yetersizliği
algılama problemleri kategorisinde diğer sekizi de biliĢsel süreçlerde yaĢanan güçlükler kategorisinde
tanımlamıĢlardır.
Zihinsel yetersizliğin nedenlerine iliĢkin olarak katılımcıların büyük bir bölümü genetik kavramını
kullanmıĢtır. Alan yazındaki nedenler kategorilerine uygun olarak genetik yanıtı doğum öncesi nedenlere
dâhil edildiğinde katılımcıların doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası nedenler olarak üç kategoride
yanıtlar verdikleri görülmüĢtür. Doğum öncesi nedenler için anne-babanın ilaç, alkol vb. kullanmaları ve
gebelik sırasında yaĢanan kazalar, doğum sırasında yaĢanan nedenler için evde doğum, oksijen yetersizliği,
doğum sonrası nedenler için de kaza, psikolojik sorunlar, ailede yaĢanan sorunlar ve ebeveyn tutumlarını
örnek vermiĢlerdir.
3.2. Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Öğrenme Özellikleri
Katılımcılar zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin öğrenme özelliklerini betimlerken ilk olarak öğrenme
hızlarının normal öğrencilerle kıyaslandığında daha yavaĢ olduğunu belirtmiĢlerdir. Katılımcıların büyük
çoğunluğu benzer Ģekilde hızın yavaĢ olduğunu ve geç öğrendiklerini dile getirmiĢlerdir. Bununla birlikte
yine katılımcıların büyük bir çoğunluğu bu öğrencilerin öğrenme ünitesinin tamamını öğrenemeyeceklerini
düĢündüklerini ifade etmiĢlerdir.
Katılımcılar zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin öğrenirken görsel, somut, basit Ģeyleri taklit etme yoluyla
öğrenebileceklerini söylemiĢlerdir. Örneğin 1 nolu katılımcı bu konuda ―taklit daha mantıklı geliyor, çünkü
görüyor ve daha çabuk kavrıyor diye biliyorum.‖ 4 nolu katılımcı ―sizin ona ifade etmeniz lazım, aynısını
yapmasını isteyebilirsiniz belki.‖ diyerek bu konudaki görüĢlerini ifade etmiĢlerdir.
Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin sahip oldukları bireysel özelliklerin öğrencilerin öğrenmelerini olumsuz
etkileyebileceğini belirten katılımcılar bu öğrencilerin dikkat problemleri olabileceğini ifade etmiĢlerdir.
Dikkat problemlerinin de beraberinde öğrenmede güçlüklere neden olabileceğini dile getirmiĢlerdir. 14 nolu
katılımcı ―dikkatlerini büyük ihtimalle toplayamazlar, bir Ģeye kolay kolay odaklanamazlar.‖ derken 16 nolu
katılımcı ―dikkat dağınıklığı gibi özelliği olduğu zaman algılaması yavaĢlıyor.‖ diyerek düĢüncelerini ifade
etmiĢlerdir. Bunlara ek olarak sadece 14 nolu katılımcı bu öğrenciler için bireyselleĢtirilmiĢ eğitim
programlarının uygulanması gerektiğini söylemiĢtir.
3.3. Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin DavranıĢ Özellikleri
Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin davranıĢ özelliklerinin neler olabileceğine dair katılımcıların verdikleri
yanıtlar kategorize edildiğinde üç temel kategori ortaya çıkmıĢtır. Katılımcıların tamamı bu çocukların sınıfta
problem davranıĢlar sergileyeceğini düĢündüklerini söylemiĢlerdir. 4 nolu katılımcı ―dersi dinelemezler,
sıraya, masaya vurabilirler, ayakta gezebilirler, bağırabilirler, sınıfta ses çıkarabilirler.‖ 3 nolu katılımcı ―bir
Ģeyin olmasını istediğinde mesela ağlayabilir, vurabilir, etrafa zarar verebilir.‖ diyerek bu konudaki
düĢüncelerini dile getirmiĢlerdir.
Katılımcıların önemli bir bölümü de zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin davranıĢlarını kontrol
edemeyeceğini belirtmiĢlerdir. 6 nolu katılımcı ―tepkilerini kontrol edemez.‖ 16 nolu katılımcı da ―yaptığı
hareketin doğru ya da yanlıĢ olduğunu kestiremeyeceklerdir.‖ diyerek bu konudaki görüĢlerini ifade
etmiĢlerdir.
Katılımcıların önemli bir bölümü de davranıĢsal özellikler içinde bu öğrencilerin derse katılım ve ders
etkinliklerine dikkatte sorunlar yaĢayacaklarını belirtmiĢleridir. 5 nolu katılımcı ―…veya ne bileyim daha
farklı Ģeylerle ilgileniyor mesela biz onlara resim çizdiriyorsak o etrafa bakıyordur.‖ diyerek bu durumu
örneklemeye çalıĢmıĢtır.
3.4. KaynaĢtırma Uygulamaları
KaynaĢtırma uygulamalarına iliĢkin olarak katılımcıların tamamının olumsuz görüĢ ifade ettikleri
görülmektedir. 14 katılımcı bu öğrencilerin mutlaka ayrı okullarda eğitim alması gerektiğini ifade ederken, 2
katılımcı da aynı okulda olsa bile ayrı bir sınıfta olması gerektiğini ifade etmiĢlerdir. Hiçbir katılımcı zihinsel
yetersizliği olan öğrencilerin normal sınıflarda eğitim alabileceğini söylememiĢtir.
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KaynaĢtırma uygulamaları kapsamında öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklere dair ifade ettikleri
görüĢlerinde, katılımcıların tamamı zihinsel yetersizliği olan öğrencilere eğitim verecek öğretmenlerin bu
konuda eğitim almıĢ kiĢiler olması gerektiğini söylemiĢlerdir. 5 nolu katılımcı ―uzmanlar eğitim verebilir diye
düĢünüyorum. Çünkü zihinsel engelli eğitimini almıĢ öğretmenler ve uzmanlar daha etkili olabilirler.‖ 9 nolu
katılımcı ―eğitmenlerin bu konuda özel eğitim almıĢ olması gerekiyor. Eğitim almazsa her zaman sorun
yaĢayabilir.‖ Ģeklinde görüĢlerini dile getirmiĢlerdir.
Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerle çalıĢacak öğretmenlerin sahip olmaları gereken kiĢisel özellikler
konusunda katılımcılar öğretmenlerin sabırlı, hoĢgörülü olmaları ve bu öğrencilere sevgi göstermeleri
gerektiğini söylemiĢlerdir. 10 nolu katılımcı ―çünkü sonuçta onlara daha hoĢgörülü davranmak gerekir.‖ 15
nolu katılımcı ―ders verecek kiĢinin sabırlı olması gerekir.‖ Diyerek bu konudaki görüĢlerini ifade etmiĢlerdir.
Katılımcılar bir bölümü de normal sınıf öğretmenlerinin bu öğrencilere eğitim veremeyeceğini verse de
verimli olamayacağını ifade etmiĢlerdir.
Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitiminde kullanılacak öğretim yöntemleri konusunda katılımcıların
büyük bir bölümü, kullanılacak yöntem ve tekniklerin farklılaĢması gerektiğini söylemiĢlerdir. Kullanılacak
tekniklerin görselleĢtirilmiĢ teknikler olması gerektiğini ve öğrencilerin hoĢlanacakları etkinlik ve nesnelerle
eğitim verilmesi gerektiğini söylemiĢlerdir.
3.5. Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Müzik Eğitimleri
Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin müzik eğitimleri konusunda katılımcıların tamamı bu öğrencilerin
müzik eğitimi alabileceklerini ifade etmiĢlerdir. On dört katılımcı bu öğrencilerin bir çalgı çalmayı
öğrenebileceklerini, bir katılımcı bu öğrencilerin bir çalgı çalamayacağını, bir katılımcı da bu konuda bir fikri
olmadığını söylemiĢlerdir.
On katılımcı bu öğrencilerin müzik eğitiminde kısmen ilerleyebileceklerini, üçü ileri düzeyde ilerleme
gösterebileceklerini belirtmiĢlerdir. Diğer katılımcılar bu konuda görüĢ bildirmemiĢlerdir.
Katılımcıların yarısı zihinsel yetersizliği olan öğrencilere müzik eğitimini uzmanlaĢmıĢ müzik öğretmelerinin
verebileceğini ifade etmiĢlerdir. Bununla birlikte diğer yarısı müzik öğretmenlerinin bu eğitimi verebileceğini
söylemiĢlerdir.
Hali hazırda almakta oldukları müzik öğretmenliği eğitimiyle zihinsel yetersizliği olan öğrencilere müzik
eğitimi verebilme konusunda katılımcıların büyük çoğunluğu kısmen verebileceklerini söylemiĢlerdir. BeĢ
katılımcı da bu öğrencilere müzik eğitimi veremeyeceklerini söylemiĢlerdir.
4.

SONUÇ VE ÖNERĠLER

Sonuç olarak müzik öğretmeni adaylarının zihinsel yetersizlik, zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin
özellikleri ve eğitimleri ile ilgili akademik ve bilimsel anlamda yeterli bilgiye sahip olmadıkları
görülmektedir. Sahip oldukları bilgilerin çoğunlukla kamuoyunda sahip olunan olumsuz tutumlardan kaynaklı
yanlıĢ ve özellikle eksik bilgiler olduğu göze çarpmaktadır. Özellikle müzik öğretmenliği programında özel
gereksinimli çocuklar ve kaynaĢtırma konularında herhangi bir dersin olmaması nedeniyle öğrencilerin bilgi
eksiklikleri olması kaçınılmazdır.
Aynı Ģekilde, bilgi ve deneyim eksikliği nedeniyle müzik öğretmeni adaylarının kaynaĢtırma uygulamalarına
yönelik olumsuz tutum içinde oldukları da görülmektedir. Bu konularda herhangi bir eğitim almamıĢ olmaları
nedeniyle bu çocuklara müzik eğitimi verebilme konusunda kendilerini yeterli görmemektedirler.
Müzik öğretmenliği programında bu konuda derslerin yer alması durumunda müzik öğretmeni adaylarının
bilgi eksikliğinin giderileceği ve yetersizliği olan bireylere de müzik eğitimi verme konusunda kendilerini
daha yeterli hissedebilecekleri söylenebilir.
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BÜYÜK MENDERES‟ĠN YANIBAġINDA MÜZĠK EĞĠTĠMCĠSĠ OLMAK
MÜZĠK EĞĠTĠMĠ-MĠTOLOJĠ ĠLĠġKĠSĠ
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN, Afyon Kocatepe Üniversitesi
ÖZET
Büyük Menderes, Ege‘nin en büyük akarsuyudur ve doğduğu günden bu yana hayata dair her ne varsa
tanıklık etmiştir. Doğduğu yerden döküldüğü yere kadar 584 kilometrelik alanda onlarca efsane anlatılır
durur. Kıvrımları için ―Aşk Yolu‖ tabiri bile kullanılmıştır. Müziğin özellikle toplumsal işlevleri başta olmak
üzere bireysel, kültürel, ekonomik ve eğitimsel işlevlerinin gerçekleşmesi için Mitolojik kaynaklar; örneğin
Dinar‘dan doğup gelişen Menderes‘in yanı başında yaşanan efsaneler önemli birer tarihsel araçlardır. Pan,
Marsyas, Midas, Ağlayan-Gülen Gözler, Çoban Mehmet, Kraliçe Simray‘ın Laneti, Kumalar Dağı,
Karakoyun, Pamukkale, Karahayıt, Ümmü, Evrendede gibi efsane ve hikâyeler müzik eğitiminin işlevlerinin
gerçekleşmesinde önemli kültürel unsurlardandır. Bu çalışmada Müzik eğitimi ve mitoloji ilişkisine
değinilecek, Dinar Suçıkan‘da yaşandığı dile getirilen Marsyas efsanesinden yola çıkılarak müzik eğitiminin
işlevlerinin gerçekleşmesindeki süreç üzerinde durulacaktır. Araştırmada; müzik eğitimi mitoloji ilişkisi,
kültür ve sanat, müzik toplum ilişkisi, arkeoloji ve müzik konularına değinilecektir. Araştırmada belgesel
tarama yöntemi kullanılacak, konuya yönelik veriler ise alanlarında uzman olduğu düşünülen bilim
insanlarıyla yapılacak olan yapılandırılmış görüşmelerden elde edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Mitoloji, Müzikoloji.
GĠRĠġ
Eğitim
Bireyde davranıĢ değiĢikliği oluĢturma süreci olarak tanımlayabileceğimiz ―Eğitim, kiĢinin topluma yararlı
olabilecek nitelikte yetiĢtirilmesini sağlar. Bu her ulusun vazgeçemeyeceği ortak özelliktir. Ancak eğitim
sözcük olarak bir bütün‘ü belirler. Ayrıntıya girildiğinde, kiĢinin sanatsal, sosyal, kültürel ve bilimsel yönden
geliĢimi söz konusu olur‖(Acay,1999;5). Bu geliĢimleri kasıtlı kültürlenme olarak da tanımlayabiliriz.
Formal Eğitim-Ġnformal Eğitim
Belirli hedefleri gerçekleĢtirmeye yönelik, planlı ve programlı, özel mekân ve ortamlarda profesyonel
eğitimciler tarafından gerçekleĢtirilen, özel hazırlıklar ve çalıĢmalar gerektiren formal eğitimin aksine
informal eğitim; belli bir plan ve program olmasızın doğal ortam ve süreçlerle gerçekleĢtirilir ve tesadüfi
eğitim etkinlikleri ile yürütülür. Zaman ve ortamın değiĢken olması öğreticilerin profesyonel olmaması
informal eğitimi diğer özellikleri arasındadır. ―Formal eğitim, istendik öğrenmeleri kasıtlı olarak meydana
getirme sürecidir (Senemoğlu,2004;xxiv). Sönmez eğitimin yalnızca okullarda gerçekleĢmediğini vurgular.
―Ayrıca eğitim yalnızca okullarda yapılmaz; okulların dıĢındaki kurumlarda da kiĢiye istendik davranıĢlar
kazandırılıyorsa, o da eğitimdir‖(2005;8). Duman; öğrencileri hayata hazırlamada okulların yetersiz
kaldıklarını vurgular ve eğitim sürecindeki etkinliklere dikkat çeker. ―Eğitim-öğretim sürecinde yapılacak
olan etkinlikler öğrencinin; düĢünmeyi ve öğrenmeyi öğrenmesi, problem çözme, yeni durumlar karĢısında
yeni davranıĢ ve düĢünceler geliĢtirmesini sağlamalıdır. Aynı zamanda bu etkinliklerin, bireysel ve iĢbirliğine
dayalı çalıĢma, kendini her yönden gerçekleĢtirmek için benlik kavramını geliĢtirme, baĢkaları ile iletiĢim
becerilerini kazanma, kendini ve evreni algılayıp anlamlandırarak bilgi üretmeye dayalı zihinsel kapasitesini
kullanmasına yönelik olması gerekir‖ (2007;40).
Müzik Eğitimi
Sönmez eğitimi ―kültürel değerleri bireye kazandırma süreci‖(2008; 5) olarak tanımlar. Eğitim ve kültür
bireylerin ve toplumların geliĢim ve değiĢimlerinde önemli roller üstlenirler. Kültürün yeni kuĢaklara
aktarılmasında, kültürün oluĢturulmasında eğitim önemli bir unsurdur. Yine eğitim kültürden hem etkilenir
hem de kültürü etkiler. Toplumun önemli yapı taĢlarından olan eğitim ve kültür birbirini tamamlar ve
birbirine yön verir. Örneğin, ―Çocuk yetiĢirken kültürün bir kısmını tesadüfen öğrenmektedir. Okulun görevi
kültürün birikmiĢ kısmının rastgele değil, düzenli bir biçimde öğretimini sağlamaktır‖ (Küçükahmet,2003;8).
Müzik, eğitim ve kültür için vazgeçilmez unsurlardandır. ―Müzik, kültürel belleğin ve toplumsal bilinçaltında
yerleĢik bulunan kültürel değerlerin taĢıyıcısı olarak kültürel kimliğin oluĢumunda, korunmasında ve sonraki
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nesillere aktarılmasında önemli rol oynar. Müzikle temel tutumlar, kabuller ve değerlerin esasları bulunur;
aynı zamanda, çeĢitli yönleriyle müzik, semboliktir ve toplumun örgütlenmesini yansıtır. Çünkü müzik,
kültürün diğer tüm alanlarıyla kesiĢir‖(Helvacı,2006;200).
Müzik eğitimi bireylerin ve toplumların kültürlenmesinde, sosyalleĢmesinde önemli roller üstlenirler. Uçan;
müziğin toplumsal ve kültürel iĢlevlerini Ģöyle açıklar ―Müziğin toplumsal iĢlevleri, bireyler, bireyler ile
toplum, toplumsal kesimler ve toplumlar arasında tanıĢma, anlaĢma, kaynaĢma, paylaĢma, yaklaĢma, iĢbirliği,
birleĢme ve bütünleĢme sağlanmasında müziğin oynadığı rolleri kapsar. Müziğin kültürel iĢlevleri, kültürü
artırıcı, kültürel özellikleri taĢıyıcı ve kuĢaktan kuĢağa aktarıcı, kültürler arası iliĢkileri zenginleĢtirici
müziksel birikim ve etkinlikleri kapsar‖ (1994;13).
Öğrenme-Öğretme YaklaĢımları ve Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali
Hedeflere görelik, öğrenciye görelik, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta, yukarıdan aĢağıya, aktif
öğrenme, uygulanabilirlik, güncellik, açıklık, yaĢama uygunluk (yaĢam boyu öğrenme) ve yakınlık,
pekiĢtirme, motivasyon, ekonomiklik, transfer edilebilirlik, bütünlük, tekrar edilebilirlik, otorite, özgürlük,
geri bildirilebilirlik öğrenme ve öğretme ilkeleri olarak bilinir. Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik
Festivali özellikle aktif öğrenmenin gerçekleĢmesinde önemli bir rol üstlenmiĢtir. Sadece öğrencilerde değil
toplumun her yaĢ ve kesiminde davranıĢlar kazanılmıĢtır. ―Öğrenme yaĢam boyu gerçekleĢen bir süreçtir‖(
Erden ve Akman, 2003;16). Hayata dair her türlü unsur eğitim için bir araç olabilir. Sönmez‘in ortaya
koyduğu ve yaygınlaĢtırmaya çalıĢtığı felsefeye göre ―sürekli öğrenci, öğretmen, doğa, konu, toplum, devlet
merkezli savların yerine; yeri gelir öğrenci, yeri gelir toplum, yeri gelir doğa, yeri gelir konu, yeri gelir
hepsinin bileĢkesi merkeze alınabilir‖(2008;188). Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali
öğrenciyi, öğretmeni, doğayı, konuyu, toplumu, kültürü vb bir çok unsuru merkeze alan bir eğitim aracı
olarak görülmüĢ ve baĢarıya ulaĢmıĢtır.
Günay ve Özdemir‘in de belirttiği gibi ―ders dıĢı etkinlikler öğrencilere müzik ile ilgili bilgi ve beceri
kazandırmanın yanı sıra onları, geleceğe dönük olarak bir çok konuya da hazırlamaktadır. Öğrencinin toplum
içerisinde bir birey olarak yerini belirlemekte, yaratıcılığını, yeteneklerini geliĢtirmekte ve daha bir çok
konuda onları yaĢama hazırlamaktadır ( 2006;101). Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivalinin
bu noktada görevini yerine getirdiği düĢünülmektedir.
Müzikoloji-Mitoloji ve Müzik
Müzik eğitimi müzik biliminin unsurlarından biridir. ―Özellikle Müzik Kuramı ve Tarihi ile Müzik Tarihi,
dolayısıyla, bu kapsam içindeki tüm müziksel olguları içeren bir bilim dalı olan müzikoloji, müzik dıĢında,
edebiyattan felsefeye, sosyolojiden antropolojiye bir çok bilim dalından da yararlanır. Bir baĢka deyiĢle, bu
alanda uğraĢ veren ve müzikolog olarak adlandırılan kiĢi, neredeyse sınırsız sayılabilecek bir bilim denizinde
kulaç atmak zorundadır‖ (Akdoğu,2005;214). Mitoloji denizi kulaç atmak isteyenlere yeni fırsatlar
yaratabilir.
Azra Elhat ―Mitoloji Sözlüğü‖ adlı kitabının ―Mythos ve mythologıa‖ baĢlığını taĢıyan önsözünde oldukça
edebi, nükteli ve bilgi dolu kelimelerle doldurur satırları ve güzel tanımlamalar yapar. Tarih boyunca bu
kavramlara kimi zaman değer verildiğini, kimi zaman ise alay edildiğini belirtir. Azra‘nın çalıĢmasından;
Heredot‘un mitoljiyi güvenilmez ve söylenti olarak gördüğünü, Platon‘un ise mythos‘u gerçeklerle iliĢkisiz,
uydurma, boĢ ve gülünç masallar olarak düĢündüğünü öğreniriz. Belli bir düzen ve ölçü içinde söylenen
epos‘la mythos‘ un uyuĢabildiğini ancak, mythos‘la logos‘un karĢıtlık içinde olduğunu okuruz. Fizik,
matematik, yer ve gök bilimleri ile uğraĢan bilginlerin mythos‘un uydurduğu ve epos‘un dile getirdiği tanrı
masallarını hor gördüğünü, yerdiklerini, insanları yalancı ve zararlı yollara saptırdığını düĢündükleri ile
karĢılaĢırız. Bununla birlikte ―Ama‖ mythologia‖ sözcüğünde mythos‘la logos‘un karĢıt bu iki kavramın
birleĢtiğini görmüyor muyuz? Mythologia efsaneler bilimi anlamına gelmez mi? Hem gelir hem gelmez‖ der
Azra (2008;6). Ġlçağda ―mythologein‖ fiilinin masal anlatmak demek olduğu, mytholojilerin bir din, inanç
olarak görülmemesi gerektiğini, mythosların Ģiirle özdeĢleĢtiğini, belli bir kitaba ve inanca bağlı olmadığını,
tragedyanın mythoslardan doğduğunu, düĢünür‖ (2008;6).
―Anadolu, bir çok farklı toplum ve kültüre adeta kucak açmıĢ, ev sahipliği yapmıĢtır. Farklı kültürel yapısı
onun zenginliğidir…Anadolu‘nun eski çağlardan beri birikip geliĢerek gelen müzik değerleri, çağdaĢ müzik
sanatının kökeni için çok değerli bir kaynak durumundadır. Bugünün müziğini daha iyi anlayıp
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kavrayabilmemiz için Anadolu müziğinin geliĢim sürecini iyice inceleyip kavramamızda yarar vardır‖
(ElbaĢ,2006;193). Azra ise ―Mitoloji deyince Yunan-Roma mitolojisi diye bir kavram akla gelir. Bu anlayıĢ
da hatalıdır. Aslında bir Akdeniz çevresi efsaneler topluluğu vardır, onu Yunanistan‘a mal etmemiz, bu
efsanelerin Yunanistan ve Roma uyruklu yazarların kalemiyle Yunanca ve Latince olarak yazılmıĢ
olmalarından ileri gelir‖(2008;7-8). der.
Boratav ise konuya farklı bir bakıĢ açısı getirir. ―Yurdumuzda, Atatürk devrimlerinden sonra ve onların ıĢığı
altında gelinen tarih ve kültür çalıĢmalarının olumlu ürünün, yepyeni bir ―millet‖ görüĢü yeĢerip çiçeklendi.
Anadolu halkının geçmiĢine ve yaĢayan kültürüne yeni bir açıdan bakıĢtır bu; savunucuları arasında
Sabahattin Eyuboğlu, Halikarnas Balıkçısı (Cevat ġakir Kabaağaçlı) ve Azra Erhat üçgenini en baĢta anmak
gerek. Onların çeĢitli yazılarında ileri sürdükleri ana düĢünce Ģudur: Bütün batı uluslarının kendilerine kültür,
sanat, düĢün kaynağı saydıkları eski Yunan uygarlığında, bu uluslara kadar-hatta onlardan çok- o uygarlığın
ilk beĢiği Anadolu topraklarının mirasçısı ve sahibi Türk milletinin de payı vardır‖(1999;325).
Boratav nüktedan bir eleĢtiri getirir, lakin bununla birlikte ne körü körüne Anadolucu, ne de her öğeyi Orta
Asya‘ya bağlayıcı olunmamasını, sağlam sonuçlara ulaĢabilmenin bir Ģartı da araĢtırmaları tek yönlü değil iki
yönlü yürütmekten geçtiğini düĢünür. Boratav ―Türk bilim (Türkoloji; Türkiye halkının kültüründeki Orta
Asya‘lı katkıyı araĢtırmayı amaç edinen bilim anlamında) ile Türk öncesi Anadolu‘nun tarihi, arkeolojisi,
mitolojisi, din tarihi, dil bilgisi…birbirini tamamlamalıdır‖ (1999;326) diyerek önemli bir tespitte bulunur.
Mitoloji ve müzik denince ilk akla gelen hiç kuĢkusuz Apollon‘dur. ―Apollon‘un sanat ve müzik yeteneği
üzerine de bir çok efsaneler anlatılır. Musa‘ların yöneticisi olarak ünlü yunan-lâtin Ģiirinden baĢlamak üzere
batı Ģiirinde bugüne dek göklere ağmıĢtır (Musa‘lar). Müzik alanında baĢka tanrılar ve ölümlülerle giriĢtiği
yarıĢmalar da bir çok efsanelere konu olmuĢtur. (Erhat,2008;49)
Müzik ve mitoloji deyince Kaplumbağa‘nın kabuğunu boĢaltarak yedi tel takan ve ondan güzel sesler çıkaran,
Pan kavalını icat ettiği düĢünülen ve her ikisi de Apollon tarafından elinden alınan Hermes‘i, ilkçağlarda
tanrısal bir varlık olarak görülen Musalar‘ı, Keçi ayaklı insan yüzlü Tanrı Pan‘ı, ve tabiî ki Apollon‘a karĢı
çıkan Marsyas‘ı, akla getirmek gerekiyor.
Cambell ve Moyers‘in söyleĢinde Mitoloji Tanrılar hakkında hikâyeler olarak tanımlanır ve mitolojinin
mistik, kozmopolit ve sosyolojik fonksiyonları yanında pedagoji yede dikkat çekilir. ―mitin dördüncü bir
fonksiyonu daha var ve bence bu fonksiyon herkesin üzerinde düĢünmesi gereken bir fonksiyon, her türlü
koĢul altında insan hayatının nasıl yaĢanması gerektiğine dair pedagojik fonksiyon. Mitler bunu size
öğretebilir.‖(2010;53-54).
Büyük Menderes
―Dünyanın tüm akarsuları, geçmiĢten geleceğe doğru akıp giderler. ĠĢte bunun içindir ki; tüm zamanların
tanığıdırlar. Bütün sular, uygarlık ve kültürlerin taĢıyıcılarıdır. Neler gördüler, neler duydularsa akıp gittikleri
yerlere götürürler. Kimi zaman da oralardaki geldikleri yerlere geri getirirler. Çünkü onlar sınır tanımazlar.
Önlerine ne kadar set koyulursa koyulsun, hep aĢağılara doğru akar ve engin denizlere kavuĢurlar. Bu,
onların doğasında vardır. Yani, özgürlüklerine düĢkündürler… sular her Ģeydir, yaĢamın kendisidir‖
(BaĢkaya,2009;8).
Suyun hayatın sürdürülebilirliğindeki önemi bilinmektedir. Tarihteki hemen tüm toplumlar, uygarlıklar, su
kenarına yerleĢmiĢler ve yaĢamlarını idame ettirmeye çalıĢmıĢlardır. Afrika‘da Nil, Hindistan‘da Ganj,
Amerika‘da Missisipi, Asya‘da Fırat ve Dicle ve daha bir çok nehir uygarlıklara Ģahitlik etmiĢtir. Türk toplum
yapısında su kutsal kabul edilmiĢtir. Türküler yakılmıĢ, tedavilerde kullanılmıĢ, efsanelere konu edilmiĢtir.
Büyük Menderes nehri de geçmiĢten geleceğe bir çok olaya Ģahit olmuĢtur ve dile getireceği bir çok hikaye
vardır. Ege‘nin en büyük akarsuyu ―Büyük Menderes nehri, Ege Bölge‘sinin en büyük akarsuyudur. Bu
nehrin uzunluğu, doğduğu yerlerden denize döküldüğü yere kadar 584 km, Denizli il sınırı içindeki uzunluğu
ise 165 km‘dir. Çivril‘deki uzunluğu (Gökgöl‘den Yahyallı Köyü‘ne kadar) yaklaĢık 60 km‘dir. Bu nehrin
tarihteki ilk adının ―Anabenon‖ olduğu ve ―Geri dönen nehir‖ anlamını taĢıdığı rivayet ediliyor. Anlatılanlara
göre: Anabeon vadisinde Meander adında bir kiĢi yaĢamakta imiĢ. Meander, asker ve yiğitliği dolayısı ile
ordunun baĢına komutan seçilmiĢ. Komutan seçilir seçilmez Pessinus kentine saldırmıĢ. Kanlı bir savaĢ
sonrası Meander‘in ordusu yenilmiĢ. Bu yenilginin acısı üzerine, kendini bir kayanın üzerinden Anabeon
ırmağına atmıĢ. Irmak da o günden sonra Meander adıyla anılmaya baĢlanmıĢ‖(BaĢkaya,2009;14).
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BaĢkaya ―Büyük Menderes‘in Öyküsü‖ adlı çalıĢmasında Büyük Menderes‘in doğduğu yer olan Eldere‘den
(PınarbaĢı) itibaren uzun bir yolculuğa çıkmıĢ ve nehir boyunca geçmiĢten günümüze yaĢanmıĢ hikayeleri
dile getirmiĢtir. Pan‘ı, Dinar isminin nerden geldiğini yani, sular kenti anlamına gelen Apemia‘yı, Kelanai‘yi,
ve bu kentlerde yerleĢen halkın Büyük Menderes‘i nehir ve su tanrısı olarak gördüklerini, Su çıkan‘ı ve
Maryas‘ın acıklı hikayesini, Marsyas‘a arka çıkan Kral Midas‘ı, ağlayan gülen gözler‘i, Cevizin Yaprağı
Dal Arasında adlı türkünün Dinar türküsü olduğunu, çoban Mehmet‘i, Kraliçe Simray‘ın Laneti efsanesini,
Kumalar Dağını ve Karakoyun Efsanesini, Çorapçı Zeki‘yi, ġefik Sınığ‘ın ölürken söylediği sözlerden
etkilenen Ceyhun Atıf Kansu tarafından kaleme alınan ―Dünyanın Bütün Çiçekleri‖ Ģiirinin öyküsünün de
Dinar‘ın Bostanlı köyünde geçtiğini ve Büyük Menderes‘in buna da Ģahitlik ettiğini, kurtuluĢ savaĢındaki 83
kiĢinin katlini anlatan Cabar türküsünü, Gündöndü çiçeklerine dönüĢen Klytie‘yi, Pamukkale sularının
hikayesini, Karahayıt‘ı, nehir kenarındaki ritüelleri, ümmü kız türküsünün hikayesini, evrendede efsanesini,
ve daha bir çok akılda kalıcı ve ilgi çekici konuları BaĢkaya‘nın titiz çalıĢmasında öğrenebilmekteyiz.
BaĢkaya çalıĢmasının sonunu Ģu cümlelerle getirir. ―Efesli Herakletios Büyük Menderes nehri Ġçin Ģöyle
demiĢ: ―Durmadan devinir. Hiç durmaz hep akar.‖ Ey Ege‘nin en büyük akarsuyu Büyük Menderes! Bizden
de selam söyle Ege Denizine ve geçtiğin yerlere. Ey geçmiĢten geleceğe akan nehir! Daha çağlar boyu ak,
karıĢ engin denizlere‖(2009;225).

(Resim 1 Büyük Menderes)
Marsyas
―Ġnanç, sözlük anlamı ile ―kiĢice ya da toplumca, bir düĢüncenin, bir olgunun, bir nesnenin, bir varlığın,
gerçek olduğunun kabul edilmesi‖ demektir. Halk inanıĢlarından söz edenlerce kavramın Fransızca ve
Almanca karĢılıkları olan superstition ve Aberlaube kelimelerinin Türkçeye ―batıl itikat‖, ―batıl inanıĢ‖,
―yanlıĢ inanıĢ‖, ―boĢ inanıĢ‖, ―hurafe‖, deyimleri ile çevrildiği oluyor.‖(Boratav,1999;19) Troya savaĢı ile
Çanakkale arasında bir benzerlik kuran, Hektor‘u Mustafa Kemal‘in atası olarak görülebileceğini dile getiren
Azra Erhat gibi (2008;126)Marsyas efsanesine inanıp inanmamak kiĢiye özel bir durum ancak, cennet
cehennem, dini inançlar, hıdrellez Ģenlikleri, yağmur duası vb bir çok inanıĢ ta kiĢiye özel olmasına rağmen
yüzlerce yıldır devam etmekte değil midir?
Hikayeye gelince:
Tanrı Apollon ve yarı tanrı aynı zamanda Anadolulu Marsyas arasındaki dünyanın ilk müzik yarıĢması
hakkında farklı hikâyeler anlatılır. Bununla birlikte Apollon, Marsyas, Kral Midas, Müz‘ler, Pan hikayenin
değiĢmeyen unsurlarıdır ve rolleri hemen hemen bellidir. Efsanenin kulaktan kulağa az da olsa değiĢikliklere
uğrayarak günümüze gelmesi de doğaldır.
Tanrı Pan‘ın yapıp kullandığı Syrinks denilen yedi borulu kavala karĢın, Marsyas iki borulu kavalın bulucusu
sayılır. Bu yüzden de kimi kaynaklarda Marsyas‘ın Kybele‘nin alayından olduğu söylenir, çünkü Ana Tanrıça
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kültünde tefle birlikte bu kaval kullanılırdı. Ama asıl efsane Ģöyledir: Bu kavalı bulan tanrıça Athena imiĢ,
günün birinde kaval çalarken bir derenin suyundan yüzüne bakacak olmuĢ, kavalın yüzünü nasıl buruĢturup
çirkinleĢtirdiğini görmüĢ ve kavalı öfkeyle atıp dere kenarından uzaklaĢmıĢ. Bir baĢka anlatıma göre Hera ve
Aphrodite Athena‘nın kaval çaldığını görerek onunla alay etmiĢler, tanrıça da Phrgia‘ya giderek duru bir suda
yüzünün gerçekten çirkin olduğunu görmüĢ de kavalı atarken, onu yerden toplayacak olanı en büyük cezalara
çarpacağını ant içmiĢ, Marsyas bunu nerden bilsin, yerde bulduğu kavalı almıĢ ve çalmaya koyulmuĢ.
Marysas bayılmıĢ sesine, o kadar sevmiĢ ki dünya da bundan güzel ses veren saz olmadığını ileri sürmüĢ ve
Apollon tanrının Lyra‘sıyla yarıĢmayı bile göze almıĢ. Tanrı bu yarıĢma için bir Ģart koĢmuĢ: Kim yenerse
yenilene istediğini yapacak. Yargıç olarak Tmolos (Bozdağ) tanrısını almıĢlar. Birinci yarıĢma sonuç
vermemiĢ, ikincisinde Apollon Marsyas‘a meydan okuyarak kavalını tersine tutup çalmasını buyurmuĢ,
kendisi Lyra‘yı ters tutunca aynı sesleri çıkardığı halde, Marysas kavalını öttürememiĢ, bu yüzden de yenik
düĢmüĢ. YarıĢmayı gözleyen Phrygia Karalı Midas gene de kavalın Lyra‘dan üstün olduğunu söyleyince tanrı
onun kulaklarını eĢek kulakları haline getirmiĢ (Midas) Ama bununla kalmamıĢ Marsyas‘ı tutmuĢ, bir ağaca
bağlamıĢ ve derisini yüzüĢ. Marsyas bu korkunç iĢkence içinde can vermiĢ. Apollon sonradan yaptığına
piĢman olmuĢ derler, Lyra‘sının yere atarak kırmıĢ, Marsyas‘ıda bir ırmak haline getirmiĢ. Gökbel‘de akan
Çine çayı iĢte bu ırmakmıĢ‖ (Erhat,2008;200).
Efsane genel hatları ile doğru anlatılmıĢsa da Erhat‘ın Çine çayı‘na yaptığı gönderme araĢtırmalarımıza göre
doğru değildir. Seyirci‘nin de vurguladığı gibi ― YarıĢmanın yargıcı Frigya‘nın ünlü kralı Kral Midas, Yer,
Dinar Su çıkan mevkiidir‖(1991;92).

(Resim 2:Marsyas flütü ile, Apollon Kitarası ile, Ġskitli bıçağı ile)

(Resim 3: Marsyas)
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Dinar
Afyonkarahisar‘ın Akdeniz Bölgesi‘nde kalan kesiminde, Denizli-Ankara anayolu üzerinde, ―Dinar Ovası‖
adıyla anılan ovanın doğu kıyısında yer alan ilçesi ve ilçe merkezi olan kent. Yüzölçümü 1286 km² olan
Dinar ilçesi kuzeyde Sandıklı, kuzeydoğuda ġuhut, doğuda ve güneyde Isparta ili, güneybatıda Dazkırı Ġlçesi,
batıda ise Denizli ili ile çevrilidir. Eski bir yerleĢim yeri olan Dinar, tarihte Kelenai, Apemeia Kibotos gibi
adlarla anılmıĢtır. Yöredeki höyüklerde yapılan kazılar, bölgedeki ilk yerleĢimin M.Ö. 3000‘li yıllarda
gerçekleĢtiğini göstermiĢtir. UlaĢım yolları üzerinde önemli bir ticaret, din ve kültür merkezi olan yerleĢim,
M.Ö.1000 yıllarında önde gelen Frigya kentlerinden biriydi. Kral Midas M.Ö. 8. Yüzyılda baĢkentini buraya
taĢıdı. Lidyalılar zamanında da (M.Ö. 660-546) önemini koruyan kent, Pers Kralı II. Dareios Okkos‘un
(krallık yılları M.Ö. 423-404) M.Ö. 407‘de kurduğu büyük Frigya Satraplığı‘nın merkezi oldu. Pers Kralı
Kserkses buraya bir saray yaptırdı. M.Ö. 333 yılında Ġskender‘in hakimiyeti altına giren Keleinai ve çevresi,
daha sonra, Nuh‘un Gemisi‖ efsanesinden dolayı Ģehrin adı ―Apameia Kibotos‖ Ģeklini aldı. Apameia daha
sonraki dönemlerde sırasıyla Roma, Bizans ve Selçuklu yönetimleri altında yaĢadı. Eski dönemlerde zengin
bir kent haline gelen Apameia‘nın yıkıntıları ile Kserkses Sarayı‘nın kalıntıları halen kentin kuzeydoğusunda
toprak altındadır. Türk idaresi altına girince ―Geyikler‖ adına alan kent, önce Germiyanoğluları Beyliği‘ne
bağlı olarak yönetildi, sonra Beyliğin Osmanlı idaresine katılması ile aynı eyalete bağlı bir kaza olarak
yönetildi. Eski ihtiĢamını kaybetmiĢ, bir hayli küçülmüĢ olmasına rağmen hâlâ önemli bir yer olarak görülen
Geyikler, 1530 yılında merkezi Kütahya olan Anadolu Eyaleti‘ne bağlı bir kaza merkezi idi. 17. Yüzyılda
kazanın nüfusu azalmıĢ, yerleĢim birimleri seyrekleĢmiĢ olduğundan devlet tarafından iskân bölgesi olarak
seçildi ve çok sayıda Türkmen aĢiretinin iskânına sahne oldu. 1842‘de de Hüdavendigâr Eyaleti‘ne (Merkezi
Kütahya) bağlı bir kaza olduğu bilinen Geyikler, 1860‘lı yıllarda (Dazkırı ile birlikte) Hüdavendigâr
Vilayeti‘nin Karahisar-ı Sahip Sancağı‘na bağlı Sandıklı kazasına bağlı bir nahiye haline getirildi. Geyikler
Nahiyesi 1909 yılında Karahisar-ı Sahip Sancağı‘na bağlı bir kaza (ilçe) oldu. 1912 yılında Geyikler adı
değiĢtirilerek, kazaya ―Dinar‖ adı verildi‖ (Tekin,2009;bkz).
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Konservatuvarlar, bir ülkenin sanat eğitimine yön vermesi ve kültürünün Ģekillendirilmesi bakımından önemli
etkileri olan kurumlarımızın baĢında gelmektedir. Türk müzik eğitiminin köklü bir geçmiĢi vardır. Türk
müzik eğitimi Cumhuriyet döneminde özellikle Atatürk'ün düĢünce ve görüĢleri ile temellenmiĢ ve
yönlendirilmiĢ çağdaĢ ve akılcı atılımlar yapılmıĢtır. Bu atılımların ve çalıĢmaların odaklandığı ve büyük
aĢama kaydedildiği mesleki müzik eğitimi veren konservatuvarlar; profesyonel müzikçi ve sahne sanatçısı,
sanat eğitimcisi ve bilim insanı yetiĢtirmesi bakımından örgün müzik eğitiminde önemli eğitim
kurumlarımızdandır. A.K.Ü. Devlet Konservatuvarı, 1999 yılında kurulmuĢ olup, 2001-2002 akademik
yılında eğitim-öğretime baĢlamıĢtır. Eğitim ve öğretim süresi hazırlık sınıfı ile birlikte beĢ yıl olan okul; Türk
Sanat Müziği Bölümü (Ses Eğitimi, Temel Bilimler), Türk Halk Müziği Bölümü (Çalgı Eğitimi ve Ses
Eğitimi) ve Müzik Bölümü (Piyano, Yaylı çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurmalı Çalgılar) Ana Sanat
Dallarının tümünde eğitim ve öğretim vermektedir.
I.Uluslararası Marysas Kültür Sanat ve Müzik Festivali
Konservatuvarı uluslar arası boyuta nasıl taĢıyabiliriz düĢüncesinin yoğunlaĢtığı bir dönemde Marsyas
efsanesinden haberdar olan AKÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali AltuntaĢ‘ın yönlendirmesi ile
konservatuvar müdürü Doç. Dr. Artay Yağcı ve müdür yardımcısı Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Dinar belediye
baĢkanı Saffet ACAR ile görüĢmek üzere 06 Ekim 2009 tarihinde Dinar‘a gidildi. Dinar‘da birkaç yıldan beri
yapılmakta olan Marsyas etkinliklerinin uluslararası boyuta taĢınması çalıĢmalarının ilk toplantısı 06.10.2009
tarihinde Dinar Belediye baĢkanlığında yapıldı. Toplantıya Konservatuvar Müdürü Doç. Dr. Artay YAĞCI,
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN, Belediye BaĢkanı Saffet ACAR, Bilgisayar programcısı Turan ÇEKĠNĠR,
Avukat Mehmet ÖZALP, Öğretmen Mehmet ÖZTÜRK katıldı. TanıĢma ve düĢüncelerin paylaĢımından
sonra
ikinci toplantının Devlet Konservatuvarın da yapılması planlandı. Her toplantı Festival
organizasyonuna katkıda bulundu, festivalin eksiksiz gerçekleĢebilmesi için ciddi çalıĢmalar yapıldı.
14 Toplantı sonucunda üç müzik türünü de kapsayan konser etkinliklerinin olması, uluslararası bir
sempozyum ve panel, resim sergisi, efsaneyi konu alan belgesel çekimi, efsaneye konu olan yarıĢma temasına
uygun uluslararası bir flüt yarıĢması yapılması karara bağlandı.
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Festival felsefesine ve sonuçlarına burada (özetle) yer vermek gerekli
a) Yerel bir etkinlik uluslar arası bir boyuta taĢındı.
b) Belediye ve üniversite iĢbirliği kurumların strateji belgelerinde yer aldığı gibi önemli birer paydaĢ oldular.
c) Konserler üç müzik türünde gerçekleĢti. (Klasik müzik, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği) Bu aynı
zamanda daha geniĢ bir katılımcı kitlesine ulaĢmanın yolu oldu.
d) Konser içerikleri, sanatçılar konservatuvar öğretim elemanlarınca ve bölümlerce belirlendi. Böylece
festivale geniĢ bir destek sağlanmıĢ oldu ve hemen herkesin fikri alındı.
e) Konser etkinliklerinin bir bölümü öğretim elemanlarına ayrıldı. Böylece konservatuvar eğitimcileri,
uluslararası bir festivalde yer aldılar ve mesleki anlamda geliĢmelerine katkıda bulundular
f) Konser etkinliklerinin bir bölümü öğrencilere ayrıldı. Bu hem Dinar‘daki öğrencilere yönelik olması, hem
de öğrenci iken uluslar arası bir festivalde çalabilme Ģansına sahip olan öğrencilerimiz için önemliydi.
g) Yine toplam 27 öğrencilerimizin gönüllülük esasına göre festivalde görev almaları Afyonkarahisar ve
Dinar‘da gerçekleĢtirilen etkinlikler boyunca festival tiĢört ve Ģapkaları, görev kimlik kartları ile
sanatçılarımızın yanından bir an olsun ayrılmamaları eğitim öğretim açısından da önemliydi. Örneğin gecenin
12 sinde Cihat AĢkın‘la tatlı bir sohbet onlar için hayal etmesi bile güzel olan bir ortam.
h) YarıĢma, Dinar‘ı, Afyonkarahisar‘ı, ülkemizi, ve Konservatuvar baĢta olmak üzere üniversitemizi
tanıtmak için büyük bir fırsat olarak görüldü. Türkiye‘nin ilk Uluslar arası Flüt yarıĢması gerçekleĢmiĢ oldu.
Koreli, Çinli ve yurt dıĢında ve ülkemizde eğitim alan genç sanatçıları Dinar‘da görmek heyecan yarattı. Yine
Solist/Prof. Arife GülĢen TATU, Solist/Conductor/Prof. Benoit FROMANGER, ġef Naci ÖZGÜÇ, R.Altan
KALMUKOĞLU, Aycan SANCAR, Onur TÜRKEġ yarıĢmanın niteliği açısında önemli bir unsur olarak
görüldü.
ı) Hiç kuĢkusuz bir çok etkinliğin arasında sempozyumun ve panelin olması önce biraz endiĢe yarattı.
Bununla birlikte salonların her oturumda dolması, akademisyenlere sunumları sonrasında akılcı ve ilgi çekici
soruların sorulması sonucu bu endiĢelerin gereksiz olduğu görüldü. Özellikle geleceğin bilim insanları
olacağını düĢündüğümüz son sınıf ve yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencilerimizin değerli bilim insanları
ile tanıĢmaları önemliydi. Hale GÜR (TRT Sanatçısı) ve ġahin AKAY (TRT Sanatçısı) ın katılımıyla
renklenen panel ise yerel kıyafetli (Ģalvarlı) halkında katımlı, söylenen türküler ile adeta bir duygu selinin
yaĢandı. Festivalin esas amaçları arasında yer alan halkla bütünleĢmenin yaĢanmasına Ģahitlik etmek heyecan
vericiydi.
i)Gönüllük esasına dayanan festivale halktan, öğrencilerden kurum ve kuruluĢların idari ve akademik
personelinden, devletin Kültür Bakanlığı baĢta olmak üzere yetkili kurumlarından desteğin olması festival
öncesi ve süresince takdir edildi.
j) Katılan sanatçı, eğitimci ve bilim insanlarının memnuniyeti festivalin sürdürülebilir
olmasına katkıda bulundu.
Problem Durumu
AraĢtırma, ―müzik eğitimi-mitoloji iliĢkisi var mıdır?‖sorusuna cevap aramaktadır.
Alt Problemler
AraĢtırmanın problemini oluĢturan bu soruya bağlantılı olarak cevap aranan alt problemler ise Ģu Ģekilde
sıralanabilir:
Kısaltma: MUKSMF: Marsyas Uluslar arası Kültür Sanat ve Müzik Festivali
-MUKSMF‘li müziğin ekonomik, toplumsal, kültürel, bireysel, eğitimsel iĢlevlerini gerçekleĢtirmiĢ midir?
-Belediyeler, mesleki müzik eğitimi veren kurumların önemli paydaĢları arasında mıdır?
-MUKSMF‘nin yapısı-iĢleyiĢi-içeriği ile bir model midir?
-Mitolojik hikâyeler, müzik eğitiminin önemli araçları arasında mıdır ve eğitimde kullanılabilir mi?
-MUKSMF‘li Dinar‘ın değiĢim ve geliĢimine katkıda bulunmuĢ mudur?
-MUKSMF ile arzu edilen hedeflere ulaĢılıp ulaĢılmıĢ mıdır?
-MUKSMF‘li Müzik eğitiminin diğer disiplinlerle (arkeoloji-tarih vb) iliĢkisini güçlendirmiĢ midir?
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-Mesleki müzik eğitimi veren kurumların bulundukları bölgelerde MUKSMF‘ne benzer bilimsel ve sanatsal
faaliyetler gerçekleĢtirmeli midirler?
YÖNTEM
AraĢtırmanın Önemi
Bu araĢtırma; mitolojinin müzik eğitimi içinde yeri ve öneminin belirlenmesi, amacına hizmet etmektedir.
Bu yönüyle, disiplinler arası bir anlayıĢ ile mitolojiye ait bilgi ve belgelerin müzik eğitimi iĢinde önemli
eğitim araçları olacağı düĢüncesini ortaya koymaktadır. Mitolojik hikâyelerin müzik eğitimini hedeflerinin ve
iĢlevlerinin etkin olarak gerçekleĢmesinde kullanılabileceği düĢünülmüĢtür. Ayrıca araĢtırma, Türk eğitim
araĢtırmaları içerisinde, konusu ve içeriği ile daha önce böyle bir çalıĢmanın yapılmamıĢ olması
nedenlerinden dolayı da önemlidir.
Sayıltılar
Mitoloji ve Müzik Eğitimi iliĢkisinin belirlenmesi, müzik eğitimini hedeflerinin ve iĢlevlerinin
gerçekleĢmesinde önemli roller üstlenip üstlenmediğinin belirlenmesine yönelik yapılan bu çalıĢmaya
katılanların gönüllülük esasına dayalı olarak dürüstçe cevap verdikleri, yapılandırılmıĢ görüĢme tekniğinin
araĢtırma için uygun veri toplama yöntemi olduğu sayıtlılarından hareket edilmiĢtir.
Sınırlılıklar
AraĢtırma; Uluslar arası Marsyas Kültür Sanat Müzik Festivaline katılan, konuya duyarlı olan ve araĢtırmaya
katılmaya gönüllü olan bilim insanları, akademisyenler ile sınırlandırılmıĢtır.
AraĢtırmanın Modeli
AraĢtırma; Tarama modelini esas almaktadır. Bilim insanlarının Uluslar arası Marsyas Kültür Sanat Müzik
Festivalindeki gözlemlerini ortaya koyan bir durum tespiti yapmayı amaçlayan betimsel bir araĢtırmadır.
―Betimleme araĢtırmaları, mevcut olayların daha önceki olaya ve koĢullarla iliĢkilerini de dikkate alarak,
durumlar arasındaki etkileĢimi açıklamayı hedef alır‖ ( Kaptan, 1989;34).
AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi
AraĢtırmanın evreni; Uluslar arası Marsyas Kültür Sanat Müzik Festivaline katılan bilim insanları,
örneklemini ise; bu evren içerinden araĢtırmaya katılmaya gönüllü olan bilim insanlarında oluĢmaktadır.
AraĢtırmanın Veri Toplama Yöntemi
AraĢtırmaya katılan 10 bilim insanına yapılandırılmıĢ görüĢme uygulanmıĢtır. YapılandırılmıĢ görüĢmede
―Sorulacak sorular daha önceden yapılandırılmıĢtır, araĢtırmacı sadece bu soruları yüz yüze etkileĢim
sırasında tek yönlü olarak katılımcıya yöneltir ve katılımcıdan sadece bu sorulara yanıt vermesini bekler‖
(Ekiz, 2003;117). ―Bilimsel araĢtırmada görüĢme tekniği, araĢtırmanın amacına uygun olarak hazırlanan
görüĢme formu (veri kaydetme cetveli) ile yapılır‖ (Cebeci,2010;105). Bu çalıĢmada 12 soruluk
yapılandırılmıĢ görüĢme formu hazırlanmıĢtır ve gönüllü katılımcılara uygulanmıĢtır. Nitel araĢtırmalarda
kullanılan görüĢme tekniğinin belirleyici özelliği de, görüĢülen kiĢilerin bakıĢ açılarını ortaya çıkarma
olmaktadır‖ (KuĢ,2007;87). GörüĢme formu; MUKSMF‘li müziğin ekonomik, toplumsal, kültürel, bireysel,
eğitimsel iĢlevlerini gerçekleĢtirip gerçekleĢtirmediği, Belediyelerin, mesleki müzik eğitimi veren kurumların
önemli paydaĢları arasında olup olmadığı, MUKSMF‘nin yapısı-iĢleyiĢi-içeriği ile bir model olup olmadığı,
Mitolojik hikâyelerin, müzik eğitiminin önemli araçları arasında ve eğitimde kullanılıp kullanılamayacağı,
MUKSMF Dinar‘ın değiĢim ve geliĢimine katkıda bulunup bulunmadığı, MUKSMF ile arzu edilen hedeflere
ulaĢılıp ulaĢılmadığı, MUKSMF‘linin Müzik eğitiminin diğer disiplinlerle (arkeoloji-tarih vb) iliĢkisini
güçlendirip güçlendirmediği, Mesleki müzik eğitimi veren kurumların bulundukları bölgelerde MUKSMF‘ne
benzer bilimsel ve sanatsal faaliyetler gerçekleĢtirip gerçekleĢtirmemeleri yönündeki düĢüncelerin
belirlenmesine yönelik hazırlanmıĢtır.
BULGULAR
Müzik eğitimi ve mitoloji iliĢkisi üzerine yapılan bu çalıĢmaya gönüllü bilim insanları ile bire bir yapılan
görüĢmelerde elde edilen bulgular aĢağıda sıralanmıĢ olup, birbiriyle örtüĢen düĢünce ve sonuçlara yer
verilmemiĢ, bulgular araĢtırmacı tarafından özet olarak aktarılmıĢtır.
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Katılımcılar; MUKSMF‘linin müziğin ekonomik, toplumsal, kültürel, bireysel, eğitimsel iĢlevlerini
gerçekleĢtirdiğini belirtmiĢler, bununla birlikte bazı değiĢim ve dönüĢümlerin zaman gerektirdiğini ve
festivalin sürdürülebilir olması sonucunda bu hedeflere daha etkin ulaĢılabileceğini vurgulamıĢlardır.
Katılımcıların; müzisyenlerin toplumsal sorumluluk taĢıyan bireyler olduğunu, yöresel motiflerin festivalde
kullanılmasının önemli olduğu, genç sanatçı ve bilim insanlarının bireysel geliĢimleri için festivalin fırsat
yarattığı, festivalin bilim ve eğitim boyutuyla da ele alınmasının formal ve informal eğitimin iĢlevlerinin
gerçekleĢmesindeki önemi üzerinde düĢüncelerini belirtmiĢlerdir.
Katılımcılar; Belediyelerin, mesleki müzik eğitimi veren kurumların önemli paydaĢları arasında olduğunu,
bilimsel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleĢmesinde ―maddi‖ yönden üniversite gibi kurumların zorlandığını,
bu zorlukların giderilmesinde paydaĢlara ihtiyaç duyulduğunu ve paydaĢlardan en önemlilerinden birinin ise
belediyeler olduğunu belirtmiĢlerdir. Ayrıca belediyelerin bulundukları bölgeyi temsil eden, eğitim kültür
bağlamının temelinde bulunan kurumlar olduğu ve bu kurumların önemli paydaĢlar arasında yer aldığı
katılımcılar tarafından vurgulanmıĢtır.
MUKSMF‘nin yapısı-iĢleyiĢi-içeriği ile bir model olabileceğini ifade etmiĢler. Bununla birlikte bu kadar
yoğun bir etkinlik programının her yıl gerçekleĢmesinin zor olabileceği düĢüncesini iletmiĢler ve yarıĢma ve
sempozyumun iki yılda bir yapılması, bu kadar yoğun bir konser programının olmaması ve konser sayısının
azaltılması, halkla iliĢkiler, reklam, ulusal ve uluslar arası basın ile iliĢkilerin daha verimli iĢlemesi gerektiği
vb önerilerde bulunmuĢlardır.
Katılımcılar; Mitolojik hikâyelerin, müzik eğitiminin önemli araçları arasında olduğunu ve eğitimde
kullanılabileceğini belitmiĢler bununla birlikte konuya duyarlı ve ilgili eğitimci sayısının yeterli olmadığını
ifade etmiĢlerdir. Türk-Anadolu kültürünün sahiplenilmesinde, müzik eğitiminde mitolojik hikayelerin
gerçekten önemli olduğu, mitolojinin küçük yaĢlardan itibaren akılda kalabilen bir eğitim aracı olduğu
vurgulamıĢlardır.
Katılımcılar; MUKSMF‘nin Dinar‘ın değiĢim ve geliĢimine katkıda bulunduğunu ifade etmiĢlerdir. Özellikle
kültürel ve ekonomik değiĢimine katkıda bulunmasına değinmiĢlerdir.
Katılımcılar; MUKSMF ile arzu edilen hedeflere ulaĢılıp ulaĢılmadığı, sorusuna çok açık ifadelerle hedeflere
ulaĢıldığını ifade etmiĢlerdir.
Katılımcılar; MUKSMF‘li Müzik eğitiminin diğer disiplinlerle (arkeoloji-tarih vb) iliĢkisini güçlendirip
güçlendirmediği konusunda da olumlu ifadele kullanmıĢlar ve buna en güzel örneğin sempozyum olduğunu
hatırlatmıĢlardır. Bir katılımcı ―Müzik Arkeolojisi‖ ne olan ilginin bu festivalle artacağını özellikle
belirtmiĢtir.
Katılımcılar; Mesleki müzik eğitimi veren kurumların bulundukları bölgelerde MUKSMF‘ne benzer bilimsel
ve sanatsal faaliyetler gerçekleĢtirip gerçekleĢtirmemeleri yönündeki düĢüncelere kesinlikle katıldıklarını
buna benzer etkinliklerin hemen her mesleki müzik eğitimi veren kurum tarafından gerçekleĢtirilmesi
gerektiğini, bilgi ve tecrübelerin paylaĢılması gerektiğini ifade etmiĢlerdir.
TARTIġMA, SONUÇ ve ÖNERĠLER
Bu araĢtırma genel olarak müzik eğitimi ve mitoloji arasında iliĢkinin belirlenmesi, mitolojik bir hikayeden
yola çıkılarak gerçekleĢtirilen bir festivalin müzik eğitiminin hedeflerini gerçekleĢtirip gerçekleĢtirmediğinin
belirlenmesi için gerçekleĢtirilmiĢtir.
MUKSMF‘linin müziğin ekonomik, toplumsal, kültürel, bireysel, eğitimsel iĢlevlerini gerçekleĢtirdiğini
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Mitolojik hikâyelerin birer eğitim aracı olarak kullanılması sağlanmalıdır. Özellikle
müzik öğretim yöntemleri, müzikte pedagojik metotlar vb derslerini yürüten eğitimciler için bu hikâyeler
birer eğitim aracı olarak görülebilirler. Örneğin karakoyun efsanesi yaratıcı drama derslerinin en öneli
araçları arasında yer alabilir.
Belediyelerin, mesleki müzik eğitimi veren kurumların önemli paydaĢları arasında olduğu anlaĢılmıĢtır.
Sadece belediyeler değil; diğer mesleki müzik eğitimi veren kurumlar, valilikler, bakanlıklar, özel kiĢi ve
kuruluĢlar, yurt dıĢındaki kiĢi, kurum ve kuruluĢlar ile de paydaĢlıklar kurulabilmelidir.
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MUKSMF‘nin yapısı-iĢleyiĢi-içeriği ile bir model olabileceği anlaĢılmıĢtır. Festivalin baĢarısında, eğitimci,
öğrenci, halk ve idarecilerin gönüllü olarak etkinliklerde yer almasının önemli bir etken olduğu sonucundan
yola çıkarak bu model üzerinde çalıĢılmalı, bilgi ve tecrübelerin paylaĢılması, yapıcı eleĢtirilerin
değerlendirilmesi için çalıĢmalar yapılmalıdır.
Mitolojik hikâyelerin, müzik eğitiminin önemli araçları arasında olduğunu ve eğitimde kullanılabileceğini
anlaĢılmıĢtır. ÇalıĢma içeriğinde yer alan ve sadece Büyük Menderes‘in etrafında geliĢen hikâyelerde
yararlanılabilir. Almanların her bir türkülerini araĢtırma konusu yaptıkları bilinir. Çevreden evrene ilkesi
doğrultusunda mesleki müzik eğitimi veren kurumlar çevrelerindeki hikâyelerden yararlanabilirler, onları
birer eğitim aracı olarak kullanabilirler. Azra Erhat‘ın Mitoloji Sözlüğü‘ne bakmak bunun için yeterli
olacaktır.
MUKSMF‘nin Dinar‘ın değiĢim ve geliĢimine katkıda bulunduğunu anlaĢılmıĢtır. AlıĢveriĢ merkezleri, otel,
pansiyon gibi barınacak yerler, ulaĢım sektörü, yemek ve eğlence sektörü, basım-yayın-dağıtım vb bir çok
iĢletme festival öncesi, süreci ve sonrasında önemli ekonomik girdiler ile karĢılaĢmıĢlar ve festivalin sürmesi
gerektiğini vurgulamıĢlardır. Yine AçılıĢta 15 bine yakın insanın açık hava konserine gelmesi, hemen tüm
etkinliklerin dolması, halkın her birinin evlerini bile açmayı teklif etmeleri festival sonuçlarına örnekler
olarak gösterilebilir. Özellikle ulusal ve uluslar arası sponsorluklar, tanıtım organizasyonları ile Dinar‘ın ve
efsanenin tanıtımı hız kazandırılmalıdır.
MUKSMF ile arzu edilen hedeflere ulaĢıldığı anlaĢılmıĢtır. Müzik eğitiminin iĢlevlerinin gerçekleĢmesi,
Dinar‘ın bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel değiĢim ve geliĢiminin gözlenmesi, bu
hedeflere örnek olarak gösterilebilir. Festivalin ağırlıklı olarak Dinar‘da yapılması bu hedefelerin
gerçekleĢmesi yanında kalıcılığına da destek olabilir ve bu düĢünce üzerinde durulmalıdır.
MUKSMF‘linin Müzik eğitiminin diğer disiplinlerle (arkeoloji-tarih vb) iliĢkisini güçlendirdiği anlaĢılmıĢtır.
Müzik eğitimi ile baĢta arkeoloji, edebiyat, tarih, sosyoloji, psikoloji, resim gibi sanat ve bilim dalları ile
ortak makro ve mikro çalıĢmaların yapılması önerilebilir.
Mesleki müzik eğitimi veren kurumların bulundukları bölgelerde MUKSMF‘ne benzer bilimsel ve sanatsal
faaliyetleri gerçekleĢtirmesi gerektiği anlaĢılmıĢtır. Sadece Afyonkarahisar, EskiĢehir ve Kütahya illeri
arasında yer alan Frigya bölgesi üzerinde yer alan mitolojik hikayelerden onlarca sanatsal etkinliğin ortaya
çıkarılabileceği düĢünülmektedir.
Örneğin ―Sanat ve Adalet‖, ―Doğu Batı ĠliĢkisi‖, ―Modlar ve Anadolu‖, vb konuların, bilimsel ve sanatsal
etkinliklerin müzik eğitimine katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
Bu araĢtırmadan, hayatın gerçek amacının ―eyleme geçmek‖ olduğu anlaĢılmıĢtır. Mitolojik bir hikayenin bir
okulu (konservatuvar), bir üniversiteyi (Afyon Kocatepe Üniversitesi) ve bir belediyeyi (Dinar Belediyesi) ve
bu kurumların bünyesinde yer alan eğitimci, öğrenci, yönetici, halk vb kesimleri nasıl etkilediği, ekonomik,
kültürel, bireysel, toplumsal, eğitimsel ne gibi değiĢim ve geliĢimlerin olduğu anlaĢılmıĢtır. Mesleki müzik
eğitimi veren kurumların bulundukları çevrenin değiĢim ve geliĢiminde ne kadar önemli roller üstlendikleri
gözlenmiĢtir. Mitolojinin müzik eğitiminde önemli birer eğitim aracı olduğu ve bilimsel ve sanatsal
etkinliklerde kullanılabileceği, belediyelerin önemli birer paydaĢ olduğu belirlenmiĢtir. Halk ve üniversite
iĢbirliğinin önemi anlaĢılmıĢ ve bu birlikteliğin gerçekleĢebileceği belgelenmiĢtir.
Mesleki müzik eğitimi veren kurumlar; ulusal ve uluslar arası bilimsel ve sanatsal projeler üretmeli ve
gerçekleĢtirmelidirler.
Mesleki müzik eğitimi veren kurumlar; Belediyeler baĢta olmak üzere paydaĢlar bulmalı ve iĢbirliği
yapmalıdırlar.
Mesleki müzik eğitimi veren kurumlardaki eğitimci ve öğrenciler için akademik geliĢimlerinde bu tür
etkinlikler birer fırsat olarak görülmelidir.
Mesleki müzik eğitimi veren kurumlardaki eğitimciler müzik bilimi ile diğer bilimler arasında iletiĢime
geçmeli ve iĢbirliği ile bilimsel ve sanatsal etkinlikler gerçekleĢtirmelidirler.
Mesleki müzik eğitimi veren kurumlar halkın ilgisi çekebilecek onların yaĢantılarında yer etmiĢ, ilgilerini
çekebilecek olay ve olguları dikkate almalıdırlar.
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BĠLĠM VE SANAT MERKEZLERĠNDE MÜZĠK EĞĠTĠMĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Yrd.Doç.Dr. Yakup Alper VARIġ, Ondokuzmayıs Üniversitesi
1.

GĠRĠġ

Ġnsan ve insanca yaĢam için müzik eğitiminin gereği, iĢlevi ve önemi tartıĢılmaz bir gerçektir. Anne
karnından ölüme değin süren bu süreç bireyin sağlıklı bir yaĢam sürdürebilmesi ve mutluluğu için
vazgeçilmez bir araç vazifesi görmektedir.
Dünyadaki en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Sahip olduğu kaynaklardan en önemlisinin insan
kaynağı olduğunun bilincinde olan ve yatırımlarını ona göre planlayan ülkelerin bugün ön sıralarda yer aldığı
görülmektedir. Artık ülkeler, bilgiyi üretmenin yanında onu kullanıĢlı hale getiren ve transfer etme
kabiliyetine sahip beyin gücü peĢindedir. Bu sebeple son yıllarda ülkeler, üstün ve özel yetenekli bireylerin
eğitimleri konusunda daha hassas bir tutum içerisine girmiĢ ve bunun için özel eğitim programları
geliĢtirmeye baĢlamıĢlardır.
Üstün yetenekli çocuk/öğrenci, zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda
yaĢıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar tarafından belirlenen çocuk/öğrencileri ifade
eder (Bilsem Yönerge 2007: madde 4, j ). Bir toplum nüfusunun yaklaĢık %5‘ini üstün zekâlı ve zekâ geriliği
olan bireylerin oluĢturduğu bilinmektedir. Bu %5‘lik kısmın yaklaĢık yarısını ise zekâ ve yetenek bakımından
üstün bireyler oluĢturmaktadır (Boran&Aslaner, 2008).
Türk eğitim tarihinde üstün yetenekliler için yapılan çalıĢmaların geçmiĢi Osmanlı Devleti‘nde II.Mahmut
zamanında kurulan Enderun Mektebi‘ne dayanmaktadır. Bilgili (2004), üstün yetenekli potansiyelin
değerlendirilmesine yönelik tarihsel çabaların dünyada ilk ve en ünlü uygulamasının tartıĢmasız Enderun
Mektebi olduğunu vurgulamaktadır.
Cumhuriyet‘in kuruluĢuyla birlikte, sanatçı yetiĢtirme hedefli giriĢimlerin baĢlıcalarından biri de sanat
dallarında eğitim görmek üzere yurtdıĢına öğrenci gönderilmeye baĢlanmasıdır. Üstün yetenekli çocuklar için
7 Temmuz 1948 tarihinde 5248 sayılı ―Harika Çocuk Kanunu‖ adıyla bir yasa çıkartılmıĢtır. Bu kanun ―Ġdil
Biret ve Suna Kan‘ın yurtdıĢına müzik öğrenimine gönderilmesine dair kanun‖ adını taĢımaktadır.
Olağanüstü yetenekli çocukların keĢfedilerek, yurtdıĢında eğitimlerini sürdürmeleri için çıkartılan bu yasadan
yararlanarak Ġdil Biret ve Suna Kan, Fransa‘ ya, Paris Konservatuarı‘na gitmiĢlerdir (Tunçdemir, 2004).
1948 yılında kabul edilen 5245 sayılı yasayla özel yetenekli çocukların yurtdıĢında eğitimi olanağı
sağlanmıĢtır. 1956 yılında 6660 sayılı yasayla iĢlemin kapsamı geniĢletilmiĢtir. 6660 sayılı yasa ―Güzel
Sanatlarda Fevkalade Ġstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından YetiĢtirilmesi Hakkında Kanun‖ adını
almıĢtır. Daha sonraki yıllarda bu yasadan Verda Erman, Gülsin Onay, Hüseyin Sermet ve Ġsmail AĢan adlı
sanatçılarımız yararlanmıĢlardır. Bu yasa 1970‘ li yıllarda iĢlemez hale gelmiĢtir. Ankara Devlet
Konservatuarı eğitimcilerinden Mithat Fenmen ve Ġlhan Baran öncülüğünde hazırlanan yeni yönetmelik
taslağı, üstün yetenekli çocukların Devlet Konservatuarı‘nda yoğun ve hızlı bir müzik eğitimi görmeleri için
çıkartılmıĢ olan ―özel statü‖, 1976 yılında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıĢtır. Bu statü ile kendi
alanlarında konservatuarın yüksek bölümünü bitirerek yurtdıĢına giden öğrenciler olmuĢtur. Bu statüden ilk
olarak yararlananlar; Oya Ünler, Burçin Büke ve Cihat AĢkın olmuĢtur. 1982-1983 öğretim yılında ―Özel
Statü‖ kapsamından yararlanan üstün yetenekli öğrenciler: FazılSay (piyano), Muhittin Dürrüoğlu (piyano),
ġölen Dikener (viyolonsel), YeĢim Alkaya (piyano), Çağlayan Ünal (viyolonsel), Ertan Torgul (keman) ve
Özgür Balkıs (keman) 1986-1987 yılları arasında mezun olmuĢlardır. Yukarıda adı geçen öğrencilerden sonra
yasa bir kez daha iĢlemez hale gelmiĢtir (Tunçdemir, 1996).
Ülkemizde, 2009 yılının Aralık ayı‘nda toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 19.
toplantısında ―Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı‖nın hazırlanması kararını almıĢtır.
BTYK strateji planındaki temel baĢlıklar:
•

Tanılama

•

Eğitim modelleri

•

İnsan kaynakları

•

Sürdürülebilirlik olarak belirlenmiĢtir.
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Üstün yetenekli çocukların müzik yeteneklerinin doğru anlatılıp doğru tanımlanması, çocuğa verilecek olan
müzik eğitiminin iyi planlanması ve saptanan hedefler doğrultusunda sağlıklı yürütebilmesi çok önemlidir.
Bu nedenle aile, eğitim kurumu çocuğun hayatında daha farklı bir önem taĢımaktadır (Malkoç, 2004).
Kılıç (2010), Bilim Sanat Merkezleri‘nin üstün yetenekli öğrenciler için ülkemizdeki en kapsamlı eğitim
model olduğunu öngörmektedir.
Bilim ve Sanat Merkezleri (BĠLSEM)
Bilim Sanat Merkezleri (BĠLSEM), üstün yetenekli çocukların ilgi ve yeteneklerini en üst düzeyde
kullanabilmeleri amacıyla, 1993 yılında M.E.B Özel Eğitim, Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel
Müdürlüğü bünyesinde üstün yeteneklilerin eğitimleri Ģubesine bağlı olarak kurulmuĢtur. Talim ve Terbiye
Kurulu BaĢkanlığı'nın 25/10/2001 tarihli ve 373 sayılı kararı ile ―Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat
Merkezleri Yönergesi‖ne göre kurulan Bilim ve Sanat Merkezlerinin en belirgin özellikleri, eğitim-öğretim
faaliyetlerinin öğrencileri okul ortamından uzaklaĢtırmayacak Ģekilde planlanıp yürütülmesi, öğrencilerin özel
yetenek alanlarıyla ilgili okulda izledikleri program ile merkezde yapacakları çalıĢmalar arasında sağlıklı
iliĢkiler kurulmasına özen gösterilmesidir. Bilim ve Sanat Merkezi, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim
kurumlarına devam eden üstün veya özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini
aksatmayacak Ģekilde bireysel yeteneklerinin bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliĢtirerek en üst
düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmıĢ olan bağımsız özel eğitim kurumudur.
Bilsem‘in amaçları, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak üstün yetenekli
öğrencilerin; Atatürk ilke ve inkılâplarını benimseyerek; bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve
kapasitelerini geliĢtirerek en üst düzeyde kullanmalarını; yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının erken yaĢta fark
edilerek geliĢtirilmesini; yetenek alanı/alanlarının geliĢtirilmesinin yanı sıra, sosyal ve duygusal
geliĢimlerinin de sağlanarak bütünlük içinde değerlendirilmesini; bilimsel düĢünce ve davranıĢlarla estetik
değerleri birleĢtiren, üretken, sorun çözen kendini gerçekleĢtirmiĢ bireyler olarak yetiĢmelerini; iĢ
alanlarındaki ihtiyaca yönelik yeni düĢünceler önerebilmelerini, teknik buluĢ ve çağdaĢ araçlar
geliĢtirebilmelerini; üstün yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalıĢma disiplini edinmelerine imkân sağlayan
Ģartların, ortam ve fırsatların oluĢturularak disiplinler arası çalıĢmalardaki kazanımlarla sorunları çözmeye ya
da ihtiyacı karĢılamaya yönelik çeĢitli projeler gerçekleĢtirmelerini; ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını,
benimsemelerini, geliĢtirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını, liderlik, yaratıcı ve üretici düĢünce
yeteneklerini ulusal ve toplumsal bir anlayıĢla ülke kalkınmasına katkıda bulunacak Ģekilde geliĢtirmelerini;
yaĢam projelerini gerçekleĢtirme fırsat ve imkânlarının verilmesini sağlamaktır (Bilsem Yönerge 2007: madde
6). Ġlk BĠLSEM 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Ankara Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi adıyla
açılmıĢtır. 1993-2003 tarihleri arasında 17 olan Bilim ve Sanat Merkezleri‘nin sayısı 2010 yılı itibariyle 54
Ġl‘de toplam 59‘a ulaĢmıĢtır ve yaklaĢık 8000 öğrenciye yetenekleri doğrultusunda eğitim verilmektedir.
BĠLSEM‘lerde görevli yönetici ve öğretmen sayısı yaklaĢık 700‘dür. Bilim ve Sanat Merkezleri, örgün
eğitime devam eden üstün yetenekli öğrencilere belirli bir program çerçevesinde belirli günlerde destek
eğitimi verilen merkezlerdir.
Alan yazın incelemesi sonucunda ilköğretim birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda tanılama yapıldığı
görülmekte, okulöncesi ile ilgili Bilim ve Sanat Merkezlerinde çalıĢma bulunmamaktadır. Bilim ve Sanat
Merkezlerindeki iĢleyiĢ 25/01/2007 tarihli ve 4 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı olan Bilim ve Sanat
Merkezleri Yönergesi ile düzenlenmektedir.
Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenciler beĢ aĢamalı programa tabi tutulur.
1. Uyum,
2. Destek Eğitimi,
3. Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme
4. Özel Yetenekleri GeliĢtirme
5. Proje Üretimi/Yönetimi
Kalkınmada ve ileriye gitmede önayak olacağı öngörülen üstün ve özel yetenekli öğrencilerin yetiĢtirilmesi
bağlamında daha henüz yeni bir yapılanmanın ürünü olan ve ülkemizde kapsamlı bir eğitim modeli olarak
öne sürülen Bilim ve Sanat Merkezlerindeki müzik eğitimi çalıĢmaları konusunda alan yazında bilimsel
herhangi bir araĢtırmayla karĢılaĢılmamıĢtır. Bu noktada bilim ve sanat merkezlerinde gerçekleĢtirilen müzik
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eğitiminin boyutları/kapsamı, müziksel davranıĢ alanları/biçimleri bakımından yapısı, kademeleri/düzeyleri
yönünden işlevi ve müziksel öğrenme ve öğretme alanları açısından önemi üzerinde çalıĢma ihtiyacı ön plana
çıkmıĢtır. AraĢtırmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezleri‘nde verilen müzik eğitiminin mevcut durumunu
ortaya koymak ve olası sorunların çözümüne katkıda bulunmayı sağlamaktır. Bu nedenle, Bilim ve Sanat
Merkezleri‘nde nasıl ve ne tür müzik eğitimi verildiği, hangi tür müziksel etkinliklere yer verildiği ve tüm bu
uygulamalar bakımından eğitim-öğretim, fiziki ve teknik donanımın mevcut durumunu belirlemeye yönelik
soruların cevabı aranmıĢtır.
2. YÖNTEM
Ülkemizde Bilim ve Sanat Merkezleri‘nde verilen müzik eğitiminin yapısını ve özelliklerini betimlemeyi
amaçlayan bu araĢtırma, tarama modelinde olup nitel yöntem kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada
nitel araĢtırmalarda veri toplama aracı olarak en sık kullanılan ―görüĢme yöntemi‖ kullanılmıĢtır. Türkiye‘nin
coğrafi olarak her bölgesinden rastgele örneklem yöntemiyle belirlenmiĢ olan toplam 7 Bilim ve Sanat
Merkezinde çalıĢan 7 müzik öğretmeniyle görüĢme gerçekleĢtirilmiĢ ve geniĢ bir alan yazın taraması
yapılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan kiĢilerin özellikleri ġekil 1‘de gösterilmiĢtir. ġekil 1‘de görüldüğü gibi,
araĢtırmaya katılan 7 kiĢiden 4‘ü kadın, 3‘ü ise erkektir.
ġekil 1. Katılımcıların Cinsiyetleri, Mezun Oldukları Kurum ve Eğitim Durumlarına ĠliĢkin Özellikleri
Özellik

f

Cinsiyet
Kadın
Erkek

4
3

Mezun Oldukları Kurum
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim
Dalı

4
1
1
1

Eğitim Durumu
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Ortaöğretim
Ġlköğretim

7
-

TOPLAM

7

2.1 Verilerin Toplanması
Bu araĢtırmanın verileri alan yazın taraması ve yapılandırılmıĢ görüĢme formu ile toplanmıĢtır. Veri toplama
araçlarının kapsam geçerliliğinin sağlanması için uzman görüĢlerine baĢvurulmuĢ ve görüĢme formu
uygulamaya hazır duruma getirilmiĢtir. GörüĢmeler araĢtırmacı tarafından ulaĢılabilen kiĢilerle yüz yüze,
telefon ve elektronik posta yoluyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Her görüĢmeden önce araĢtırmacı; araĢtırmanın
amacını, verilerin nasıl ve nerede kullanılacağını, görüĢme yapılan kiĢilere ait bilgilerin gizliliği konularını
özellikle açıklamıĢtır.
2.2 Verilerin Çözümlenmesi
Veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiĢtir. Toplanan veriler, uzman iki kiĢi tarafından ayrı ayrı
kodlanmıĢtır. Ardından kodlar karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada bulgular kısmında, katılımcıların isimleri açık
verilmemiĢtir. Katılımcılar için K1, K2, K3, ……..K7 kodları kullanılmıĢtır.
3.BULGULAR VE YORUMLAR
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Bu bölümde, araĢtırma bulguları ve bulgulara iliĢkin yorumlar yer almaktadır. GörüĢme yapılan katılımcıların
görüĢme sorularına verdikleri yanıtlardan elde edilen bulgular ve yorumlar görüĢme formundaki soru sırası
dikkate alınarak sunulmuĢtur.
3.1 Bilim ve Sanat Merkezleri‟nde Verilen Müzik Eğitiminin Boyutları ve Kapsamına ĠliĢkin Bulgular
ve Yorumlar
Katılımcıların Bilim ve Sanat Merkezleri‘nde verilen müzik eğitiminin boyutları ve kapsamına iliĢkin
görüĢleri, verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları ġekil 2‘de gösterilmiĢtir.
ġekil 2. Bilim ve Sanat Merkezleri‟nde Verilen Müzik Eğitiminin Boyutları ve Kapsamına ĠliĢkin
Katılımcı GörüĢleri
GÖRÜġLER

Müzik
Eğitiminin
Genel
Boyutları

Öğrencilere uyum ve destek
dönemlerinde daha çok drama, genel
müzik kültürü, toplu ses eğitimi ve
çalgı eğitimi kapsamında grup halinde
eğitim verilmektedir.
Özel eğitim ve proje dönemlerinde
daha kapsamlı, çalgı eĢlikli konser
amaçlı bireysel müzik eğitimi
verilmektedir.
Öğrenci profiline göre çalgı, ses ve
iĢitme eğitimi kapsamında genel müzik
eğitimi verilmektedir.

Bilim ve Sanat
Merkezleri‟nde Verilen
Müzik Eğitiminin
Boyutları ve Kapsamına
ĠliĢkin GörüĢler

Müzik
Eğitiminin
Genel
Kapsamı

f

1

2

5

Güzel sanatlar lisesi seviyesinde müzik
eğitimi verilmektedir.

1

Temel piyano eğitimi verilmektedir.

1

Ġki sesli ve dört sesli koro çalıĢmaları
yapılmaktadır.
Müzik tarihi, güncel ve popüler müzik,
müzik türleri ve biçimleri, çalgı türleri
bilgisi konusunda araĢtırmalar
yapılmaktadır.
Türk müziği ve Batı müziğinin yapısı,
Türk ve Batı müziği bestecileri
konularında araĢtırmalar
yapılmaktadır.
Destek 1 ve 2 dönemlerinde tematik
yaklaĢım doğrultusunda disiplinler
arası ortaklaĢa proje eğitimi
verilmektedir.
Müzik teorisi ağırlıklı çalıĢmalar
yapılmaktadır.

3

3

2

1

2

AĢağıda ―Bilim ve Sanat Merkezinizde müzik eğitiminin boyutları ve kapsamı nedir? sorusuna katılımcıların
verdiği cevaplardan bazılarına yer verilmiĢtir:
―Bilim ve Sanat Merkezleri‘nde Verilen Müzik Eğitiminin Boyutları ve Kapsamı‖ ile ilgili görüşler:
K1: ―Müzik eğitimini güzel sanatlar lisesi seviyesine getirdiğimizi söyleyebilirim. Bunun nedeni de yetenekli
ve kendilerini geliĢtiren öğrencilerimizin var olmasıdır. Öğrencilerimiz, müziği kendilerine meslek olarak
seçmeyi düĢünmemektedir. Ancak sürekli yaĢamları boyunca öğrendikleri müzik aletlerini çalmayı
sürdüreceklerini belirtmektedirler.‖
K2: ―Son iki senedir Bilim ve Sanat merkezlerine sanat alanında öğrenci tanılaması yapılmadığından mevcut
zihinsel tanılanmıĢ öğrenciler arasından yetenekleri gözlemlenen öğrenciler ile uyum, destek, özel eğitim ve
proje dönemi çalıĢmaları kapsamında etkinlikler yapılmaktadır. Bu etkinlikler, uyum ve destek döneminde
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grup ile özel eğitim ve proje dönemlerinde bireysel olarak gerçekleĢmektedir. Uyum ve destek eğitimi
dönemlerinde disiplinler arası etkinlikler yapılmaktadır. Bu bağlamda tam olmasa da müzik eğitimi
verilmektedir. Öğrencilere uyum ve destek dönemlerinde daha çok drama, çalgı çalma ve genel müzik kültürü
kapsamında eğitim verilmektedir. Özel eğitim ve proje dönemlerinde daha kapsamlı, çalgı eĢlikli konser
amaçlı müzik eğitimi verilmektedir.‖
K7: ―ġu anda sanat alanından sınav yapılmadığı için ilk sene öğrenciler bütün dalları dolaĢıyorlar. Bizde de
çalgı olarak melodika veriyoruz ve müziğin teorisi hakkında genel bilgiler veriyoruz. Çalgı eğitimine bir sene
sonra seçeceğimiz öğrencilerle ki mutlaka öğrenci seçiyoruz, bağlama, keman, gitar, piyano konusunda
seçenek sunuyoruz, onlar da seçiyorlar. Bu durumda çalıĢmalar bireysel olarak yapılıyor. Bir sene sonra da
projeye geçiyorlar. Tabi bizim projemiz yine müzik konusunda oluyor. Beste yaptırabiliyoruz. Yine çalgısıyla
beraber devam ediyor. Örneğin ilköğretim 2. sınıfta gelen bir öğrenci lise son sınıfa kadar burada eğitim
alabiliyor. Bunun için bir kere kazanma hakkı elde etmesi yeterli.‖
Bu bulgulara göre; bilim ve sanat merkezlerinde verilen müzik eğitiminin genel müzik eğitimi, müzik teorisi,
çalgı eğitimi ve ses eğitiminin tümünü kapsayıcı bir özellik ve çeĢitlilik gösterdiği, öğrencilerin merkezlere
müzik yetenek sınavı gözardı edilerek seçildikleri anlaĢılmıĢtır. Buna göre bilim ve sanat merkezlerinde ortak
uygulanan bir müzik eğitimi programının mevcut olmadığı söylenebilir.
3.2 Bilim ve Sanat Merkezleri‟nde Müzik Dersinin Ġçeriğine ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Katılımcıların Bilim ve Sanat Merkezleri‘nde müzik dersinin içeriğine iliĢkin görüĢleri, verdikleri yanıtlar ve
frekans dağılımları ġekil 3‘de gösterilmiĢtir.
ġekil 3. Bilim ve Sanat Merkezleri‟nde Müzik Dersinin Ġçeriğine ĠliĢkin Katılımcı GörüĢleri
GÖRÜġLER
Genel Müzik
Eğitimi
Kapsamında
Yapılan
ÇalıĢmalar

Bilim ve Sanat
Merkezleri‟nde Müzik
Dersinin Ġçeriğine ĠliĢkin
GörüĢler

Bilim ve Sanat
Merkezleri‟nde Müzik
Dersinin Ġçeriğine ĠliĢkin
GörüĢler

Çalgı Eğitimi
Kapsamında
Yapılan
ÇalıĢmalar

Ses Eğitimi
Kapsamında
Yapılan
ÇalıĢmalar

f
Müziksel iĢitme eğitimi çalıĢmaları
yapılmaktadır.
ġarkı öğretimine ağırlık verilmektedir.
Müzikli çocuk oyunlarına yer
verilmektedir.
Piyano ağırlıklı bir eğitim verilmektedir.
Melodika eğitimi verilmektedir.
Grupça müzik çalıĢmalarımızda vurmalı
çalgılardan yararlanmaktayız.
Çalgı türleri bilgisi konusunda teorik
düzeyde çalıĢmalar gerçekleĢtirilmektedir.

2
2
1
1
2
1

Bağlama eğitimi verilmektedir.

1

Keman eğitimi verilmektedir.

2

Okul müzik dağarcığından Ģarkı ve türkü
söyleme çalıĢmaları yapılmaktadır.

3

Ġki sesli ve dört sesli koro çalıĢmaları
yapılmaktadır.

3

Öğrencilerin ses sınırlarının elverdiği
ölçüde Ģarkı öğretimi yapılmaktadır.

1

Uyum ve destek dönemi öğrencilerine
toplu ses eğitimi verilmektedir.
Besteleme
Kapsamında
Yapılan
ÇalıĢmalar

4

Söz ve beste yaratma çalıĢmaları
yapılmaktadır.
Kendi ezgini ve ritmini yarat çalıĢmalarına
yer verilmektedir.

2
1
1

―Bilim ve Sanat Merkezleri‘nde Müzik Dersinin İçeriği‖ ile ilgili görüşler:
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K4: ―Önce hazır bulunuĢluklara bakılarak öğrencinin müzik birikimi tespit edilir. Orff eğitimi yaparak
yetenekli ve daha az yetenekli öğrenciler aynı anda müzik yapmıĢ olurlar. Bu çalıĢma uyum döneminden
baĢlayarak destek döneminin ilk haftalarına kadar sürer. Ayrıca Ģarkı dağarına bakılır ve repertuar geniĢletilir.
Destek döneminde müzik teorisine geçilir. Bunun yanı sıra öğrencinin istediği çalgıya yönelik eğitim verilir.‖
K5: ―Müzik dersi merkezdeki tüm öğrencilerin uyum ve destek dönemlerinde mutlaka aldığı derslerdendir.
Bireysel yetenekleri fark ettirme döneminde ilgisi ve yeteneği olan öğrenciler haftalık en az 2 ders alırlar. Bu
dersler özel yetenekleri geliĢtirici dönem ve proje döneminin sonuna kadar sürer. Öğrenci liseyi bitirene kadar
derslere devam eder. Bu derslerin kapsamı müzik teorisi, çalgı eğitimi, solfej eğitimidir. Bunların yanında
müzik türleri ve biçimleri de bu kapsamın içinde yer alır. ‖
K7: ―Öğrenciler daha çok müziği kendileri yapmaktan hoĢlandıkları için basit enstrüman çalıĢmalarına ağırlık
veriyorum. Üç veya dört kiĢilik gruplarla piyano, melodika, flüt, ritim gibi çalgılarla çalıĢmalar yaptırıp
küçük orkestralar kuruyorum. Bunun yanında müzik türlerini tanımaya yönelik etkinlikler düzenliyorum.
YaĢlarına uygun seviyede Ģarkılarla müzik türlerini kavrıyorlar. Destek dönemindeki öğrencilere solfej,
diyafram çalıĢması gibi çalıĢmalar yaptırıyorum. Çalgı eğitiminde ise piyano, bağlama, gitar, melodika ve flüt
kullanıyorum. Zaten müziğe ilgisi olan öğrenciler okul dıĢında da aldıkları kurslarla verdiğim eğitimi
destekliyorlar.‖
Bu bulgulara göre; bilim ve sanat merkezlerinde verilen müzik eğitiminin örgün eğitim kurumlarına oranla
daha kapsamlı olduğu ve çeĢitlilik gösterdiği saptanmıĢtır. Buna göre, bilim ve sanat merkezlerinin müzik
alanında yetenekli öğrencilerin geliĢimlerinde iĢlevsel bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir. Ancak bu
merkezlere sadece zihinsel alanda ölçüm yapılarak öğrenci seçilmesinin ve müzik öğretmenlerinin bu
öğrenciler arasından müzikal yeteneği yüksek öğrencileri belirlemek durumunda bırakılmalarının müzik
eğitiminin niteliksel iĢlevi bağlamında çeĢitli zorluklar yarattığı anlaĢılmaktadır.
3.2 Bilim ve Sanat Merkezleri‟nde Ne Tür Müziksel Etkinliklere Yer Verildiğine ĠliĢkin Bulgular ve
Yorumlar
Katılımcıların Bilim ve Sanat Merkezleri‘nde ne tür müziksel etkinliklere yer verildiğine iliĢkin görüĢleri,
verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları ġekil 4‘de gösterilmiĢtir.
ġekil 4. Bilim ve Sanat Merkezleri‟nde Ne Tür Müziksel Etkinliklere Yer Verildiğine ĠliĢkin Katılımcı
GörüĢleri
GÖRÜġLER

Bireysel
Müzik
Etkinliklerine
ĠliĢkin
GörüĢler

f
Bireysel olarak gitar dinletileri
gerçekleĢtirilmektedir.
Ileri düzeydeki öğrencilerle bireysel
piyano dinletileri yapılmaktadır.
Bireysel keman dinletileri
yapılmaktadır.

Besteci ve dans konulu belgesel ve film
gösterimi ile çeĢitli müzik ortamlarına
yönelik gezi ve gözlemler
yapılmaktadır.

Bilim ve Sanat
Merkezleri‟nde Ne Tür
Müziksel Etkinliklere Yer
Verildiğine ĠliĢkin
Katılımcı GörüĢleri
Toplu Müzik
Etkinliklerine
ĠliĢkin
GörüĢler

Koro ve orkestra düzeyinde olmasa da
disiplinler arası çalıĢmalarda küçük
çalgı ve ses toplulukları kurup çeĢitli
eserleri seslendirmekteyiz.
Küçük ölçekli çalgı gruplarıyla çeĢitli
etkinlikler yapılmaktadır.
Çalgı eĢlikli koro etkinlikleri
yapıyoruz.
Toplu çalıĢmalara yönelik seçilen
eserlere düzenlemeler yapılarak
seslendirilmektedir.

1

1
1

1

1

2
3
1
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K6: ―Öğrenciler mevcut okullarına devam ettiklerinden hepsini bir arada merkezimize toplamak imkansızdır.
Ders programları ve saatleri uyuĢmaz. Derse gelen öğrencilerle ancak ikili veya üçlü Ģeklinde topluluklarımız
olabiliyor. Eger yıl sonunda bir dinleti planlarsak plan dıĢında Ģartları zorlayarak çalıĢmalar yaparız ama o da
belki birkaç günü geçemez. Eğitim bireysel olarak yapılmaktadır. Repertuara göre bireysel çalıĢılır son
provalarda birlikte icra edilir.‖
K7: ―Koro yapma Ģansımız var ama çok sağlıklı olacağını düĢünmüyorum. Çünkü çocuklar farklı devrelerde
oldukları için bir araya toparlamamız da güç olabiliyor. O zaman hepsini bir araya toplamak için hafta
sonlarını almamız gerekiyor. Sabahçılar sabah gelemiyor, öğlenciler de öğlen gelemiyor, bir de dershaneler
var, sınav hazırlıkları vs. Ondan dolayı grup bazında çalıĢıyoruz. ġu Ģekilde belki olabilir; her gruba aynı koro
parçalarını öğretirsiniz ama iĢte dediğim gibi tam bir koro olmaz, çünkü birleĢtirip çalıĢma Ģansımız yok.
Sonra bir arada toparlarsınız ama kaç çalıĢma yapabilirsiniz ki? Her sene yıl sonu etkinliklerimiz oluyor.
Mesela bundan en son 2 yıl önce yaptık. Çünkü çocuklar ayda bir bize geldikleri için etkinlikler de bir anda
çıkmıyor, bir birikim oluyor, o birikimin sonunda yapılıyor. Yani her sene yapabiliriz, ama daha sağlıklı
olması için genelde 2 senede bir yapıyoruz. Bunda bireysel çalgılar da oluyor, melodika da çaldırabiliyoruz.
Toplu da olabiliyor.‖
K3: ―Müzikal yeteneği yüksek olan öğrenci sayısının çok az olması ve bunlarında farklı dönem öğrencileri
olmaları sebebiyle malesef toplu eğitim vermede güçlük çekiyorum.‖
Bu bulgulara göre; bilim ve sanat merkezlerinde verilen müzik eğitiminin bireysel müzik eğitimi ağırlıklı
olduğu saptanmıĢtır. Bu durumun son yıllarda müzik yeteneği ile ilgili tanılama yapılmaması ve müzik
yeteneği yüksek olan öğrencilerin farklı dönemler içerisinde yer almasından kaynaklandığı söylenebilir.
3.3 Bilim ve Sanat Merkezlerinin Müzik Eğitimi Alanı ile Ġlgili Ġhtiyaçların KarĢılanabilmesi
Bakımından Fiziki Ortam, Araç-Gereç ve Donanım Açısından Yeterlilik Durumuna ĠliĢkin Bulgular ve
Yorumlar
Katılımcıların Bilim ve Sanat Merkezlerinin Müzik Eğitimi Alanı ile ilgili ihtiyaçların karĢılanabilmesi
bakımından fiziki ortam, araç-gereç ve donanım açısından yeterlilik durumuna iliĢkin görüĢleri, verdikleri
yanıtlar ve frekans dağılımları ġekil 5‘de gösterilmiĢtir.
ġekil 5. Bilim ve Sanat Merkezlerinin Müzik Eğitimi Alanı ile Ġlgili Ġhtiyaçların KarĢılanabilmesi
Bakımından Fiziki Ortam, Araç-Gereç ve Donanım Açısından Yeterlilik Durumuna ĠliĢkin Katılımcı
GörüĢleri
GÖRÜġLER

Bilim ve Sanat
Merkezlerinin Müzik
Eğitimi Alanı ile Ġlgili
Ġhtiyaçların
KarĢılanabilmesi
Bakımından Fiziki Ortam
ve Araç-Gereç Açısından
Yeterlilik Durumuna ĠliĢkin
Katılımcı GörüĢleri

Fiziki
Ortamın
Yeterliliğine
ĠliĢkin
GörüĢler

Araç-Gereç
Yeterliliğine
ĠliĢkin
GörüĢler

f
Fiziki ortam tamamen yeterlidir.
Fiziki ortam kısmen yeterlidir.
Fiziki ortam yeterli değildir.

Müzik eğitimi ile ilgili araç-gereç sayısı
tamamen yeterlidir.

1

4
2
1

3
Müzik eğitimi ile ilgili araç-gereç sayısı
kısmen yeterlidir.
Müzik eğitimi ile ilgili araç-gereç sayısı
3
yetersizdir.
―Bilim ve Sanat Merkezlerinin Müzik Eğitimi Alanı ile İlgili İhtiyaçların Karşılanabilmesi Bakımından Fiziki
Ortam, Araç-Gereç Açısından Yeterlilik Durumu‖ ile ilgili görüşler:
K1: ―Fiziki donanım ve araç -gereç bakımından yeterli düzeyde olduğumuzu söyleyemem. Merkez adı
üstünde merkezde olması gerekirken Ģehir merkezine maalesef uzaktadır. Bu durum ulaĢım ve servis
problemini beraberinde getirmektedir. Tabi ki zincirleme olarak öğrenci devamsızlığına yol açmaktadır.
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Bununla beraber kanımca sanat merkezi misyonu yüklenmiĢ bir kurumun, bünyesinde farklı sanat türlerinin
olduğu, uygulayıcılarının ve fiziki koĢullarının tam olduğu bir sanat kompleksi haline dönüĢmesi
gerekmektedir.‖
K2: ―Fiziki ortam yeterli diyebilirim ancak araç gereçlerin yeterli olduğunu söyleyemem. Ayrıca değiĢik yaĢ
ve seviyedeki öğrencilerin aynı ders saati içinde olmaları, baĢka çalıĢma odalarının da bulunması ihtiyacını
doğurmaktadır.‖
K3: ―Fiziki donanım ve araç-gereç sayısı bakımından Ģahsi kanaatime göre büyükĢehirlerdeki bilim ve sanat
merkezlerinden yetersiz kaldığımızı söyleyebilirim.‖
K5: ―Bilim ve Sanat Merkezi‘mizin müzik alanında fiziki ortamı genel olarak iyi. Müzik birimine ait dört
derslik var. Ayrıca duvarları ses geçirmez özellikte yapılandırılmıĢ.‖
Bu bulgulara göre; bilim ve sanat merkezlerinde fiziki donanımın kısmen yeterli olduğu ancak araç-gereç
sayısının yetersiz olduğu saptanmıĢtır. Bilim ve sanat merkezlerinde müzik eğitimi sürecinin sağlıklı bir
biçimde iĢleyebilmesi, bu birimlerdeki fiziki donanımın ve araç-gereç sayısının yeterliliğiyle de doğru
orantılıdır. Bu bağlamda bilim ve sanat merkezlerinde verilen müzik eğitiminin verimli bir biçimde ele
alınabilmesi ve sürdürülebilmesi bakımından var olan mevcut eksikliklerin giderilmesi çabalarının ön plana
çıkması gerektiği anlaĢılmaktadır.
Yukarıda görüĢlerin dıĢında örneklem grubunda yer alan müzik öğretmenlerinin tamamı hizmet içi eğitime
ihtiyaç duyduklarını ve bilim sanat merkezleri arasında gerekli eĢgüdümün sağlanamadığını vurgulamıĢtır.
Ülkemizde MEB tarafından belirli bir periyodu olmadan düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri
öğretmenlerin branĢ farklılıkları ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları dikkate alınmadan plânlanmaktadır. Her yıl
hizmet içi seminerlerinin düzenleneceği yönergede belirtilmesine rağmen bu merkezlerdeki öğretmenler için
olması gerektiğinden az sayıda seminerler düzenlenmektedir (Gökdere&Küçük, 2003).
Akt.
(Gökdere&Çepni, 2004).
Bilindiği üzere eğitim öğretim sürecinin baĢarı düzeyinde öğrenci, öğretmen ve program gibi önemli faktörler
önemli rol oynamaktadır. Üstün yeteneklilerin eğitim programlarında görev alacak öğretmenlerin diğer
öğretmenlerden bilgi, kabiliyet ve yeterlilikler yönlerinden pozitif yönde farklı olmaları beklenmektedir
(Renzulli, 1985; Feldhusen, 1997; Chan, 2001). Akt. (Gökdere&Çepni, 2004). Bu nedenle bilim sanat
merkezlerinde çalıĢan müzik öğretmenleri niteliklerinin geliĢtirilmesi bağlamında hizmetiçi eğitim ve seminer
programlarının gerekliliği ve önemi ön plana çıkmaktadır.
Ayrıca, müzik öğretmenlerinin tamamı, ortak uygulanan bir programa sahip olmadıklarını, bilim ve sanat
merkezlerinde sanattan daha çok bilim boyutunun ön plana çıktığını, velilerin bilim ve sanat merkezlerinin
iĢlevi konusunda yeterli fikre sahip olmadıklarını ifade etmiĢlerdir.
4. SONUÇ
GeniĢ bir alanyazın araĢtırmasının yanında bilim sanat merkezlerinde görev yapan ve araĢtırmanın örneklem
gurubunda yer alan müzik öğretmenlerinin görüĢlerinden elde edilen bulgular neticesinde; bilim ve sanat
merkezlerinde verilen müzik eğitimi; genel müzik eğitimi, müzik teorisi, çalgı eğitimi ve ses eğitiminin
tümünü kapsayıcı bir özellik göstermektedir. Bilim ve sanat merkezlerinde uygulanan ortak bir müzik eğitimi
programı mevcut değildir. Bilim ve sanat merkezlerinde verilen müzik eğitimi örgün eğitim kurumlarına
oranla daha kapsamlı ve çeĢitlilik arz eden bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda müzik alanında yetenekli
öğrencilerin geliĢimlerinde iĢlevsel bir özelliğe sahiptir. Bilim ve sanat merkezlerine sadece zihinsel alanda
ölçüm yapılarak öğrenci alınmaktadır ve müzik öğretmenleri bu öğrenciler arasından müzik yeteneği yüksek
öğrencileri belirlemek durumunda kalmaktadır. Bir baĢka deyiĢle bilim ve sanat merkezlerinde son yıllarda
müzik alanında öğrenci tanılaması yapılmamaktadır. Bu durum ilgili kurumlarda müzik eğitiminin niteliğini
olumsuz yönde etkilemesinin yanısıra müzik alanında üstün yetenekli öğrencilerin keĢfini güçleĢtiren bir
unsur olarak belirmektedir. Bilim ve sanat merkezlerinde verilen müzik eğitimi bireysel müzik eğitimi
ağırlıklıdır. Bilim sanat merkezlerinde sağlıklı ve verimli bir müzik eğitimi sürecinin gerçekleĢtirilebilmesi ve
sürdürülebilmesi bakımından fiziki donanımın kısmen yeterli olduğu, araç-gereç sayısının ise yetersiz olduğu
anlaĢılmıĢtır. Bilim sanat merkezleri arasında gerekli eĢgüdümün sağlanamamaktadır ve bu kurumlarda
çalıĢan müzik öğretmenleri hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadır. Bilim ve sanat merkezlerinde bilim
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ağırlıklı bir eğitim süreci ön plana çıkmaktadır. Veliler, bilim sanat merkezlerinde müzik eğitiminin iĢlevi
konusunda yeterli fikre sahip değildir.
5. ÖNERĠLER
Ülkemizde üstün ve özel yetenekli öğrencilerin eğitim süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlayan bilim ve
sanat merkezleri modelinin ortaya konulmasıyla birlikte ülke genelinde yarattığı sonuçlar akılcı bir
yaklaĢımla değerlendirilmeli ve bu konuda yapılan bilimsel çalıĢmaların sayısı artırılmalıdır. Bilim ve sanat
merkezlerinde sanat boyutu ihmal edilmemelidir. Ġlköğretim öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağı
öğrencilerinin tanılama sürecinde, müzik yetenekleri de incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Yetkili kurum ve
kiĢiler bu konuya hassasiyetle yaklaĢmalı ve çözüm noktasında ivedilikle harekete geçilmelidir. Bilim ve
sanat merkezleri arasında program, öğretim süreci, öğretmen v.b. öğeler bakımından dağınık ve bağımsız bir
görünüm arz eden mevcut yapının olumlu getirileri korunarak eĢgüdüm halinde daha bütünleĢik ve sistematik
bir yapıya kavuĢturulması sağlanmalıdır. Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan müzik eğitimcilerinin
hizmet içi eğitim ihtiyaçları giderilmeli, düzenli aralıklarla bir araya gelmeleri ve fikir alıĢveriĢinde
bulunmaları sağlanmalıdır. Bu bağlamda hizmet içi eğitimi verecek olan uzmanların alanlarında tecrübeli ve
donanımlı kiĢilerden seçilmesine özen gösterilmelidir. Bilim ve sanat merkezlerinde verilen eğitimin amacına
ulaĢabilmesi, daha sağlıklı ve iĢler bir yapıya kavuĢturulması bakımından üniversitelerle iĢbirliği ve alan
uzmanlarının katkıları geniĢletilmelidir. Veliler, bilim ve sanat merkezlerinde müzik eğitiminin iĢlevi ve
önemi konusunda bilinçlendirilmelidir. Bilim ve sanat merkezleri fiziki ortam ve araç-gereç sayısı
bakımından zenginleĢtirilmelidir. Müzik öğretmeni yetiĢtirme sürecinde, gerek alan bilgisi, gerek meslek
bilgisi, gerekse genel kültür bakımlarından öğrencilerin donanımlı bir biçimde yetiĢmelerini sağlayabilecek
üstün yetenekli öğrencilere verilecek eğitim kapsamına giren dersler programlara eklenmelidir.
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BĠREYSEL ÇALGI I DERSĠ AKADEMĠK BAġARISININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN
ĠNCELENMESĠ1
Zeynep GERGĠN, Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. H. Seval KÖSE, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Özet
Bireysel çalgı dersleri müzik öğretmenliği eğitiminde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Bu durumun
göstergelerinden biri, Musiki Muallim Mektebi öğretim programlarından bu yana uygulanmış ve
uygulanmakta olan tüm programlarda yer alıyor olmasıdır. Diğer yandan, öğrencilerin alana özgü mesleki
biçimlenmelerinde bireysel çalgıya ilişkin birikimlerinin ne denli önemli olduğu da bir gerçektir. Bu durum,
müzik öğretmenlerinin mesleki başarıları bakımından Bireysel Çalgı derslerinin ve dolayısıyla bireysel çalgı
donanımının katkılarını da ortaya koymaktadır. Bu araştırmada, müzik öğretmenliği eğitiminde Bireysel
Çalgı I dersi başarısı, öğrencilerin bireysel çalgı seçim sürecine katılma durumu, mezun oldukları lise,
devam ettikleri üniversite ve cinsiyet değişkenleri açısından farklılık göstermekte midir? sorusu kapsamında,
öğrenci görüşlerine dayalı olarak incelenmektedir. Genel tarama modelinde yürütülen araştırmanın evreni,
Türkiye‘ de Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinin Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim
Dalı I. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 2009-2010
öğretim yılı güz yarıyılında İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi,
Adnan Menderes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi
Müzik Eğitimi Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören, Bireysel Çalgı I dersini alan I. Sınıf öğrencileridir.
Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen Bireysel Çalgıya İlişkin Tutum Ölçeği‘ nin
Kişisel Bilgiler bölümüne dayalıdır. Bulgular, bu verilerin Bireysel Çalgı I dersine ilişkin başarı puanlarının
yer aldığı not çizelgelerine dayalı olarak elde edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin
Bireysel Çalgı I dersi akademik başarıları arasında, bireysel çalgılarının seçim sürecine katılma durumu ve
devam ettikleri üniversite değişkenleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik öğretmenliği, bireysel çalgı seçim süreci, bireysel çalgı dersi, akademik başarı.
1.GĠRĠġ
Müzik öğretmenliği öğretim programlarında yer alan dersler arasında çalgı eğitimi, alan eğitimi bakımından
önemli bir iĢleve sahip bulunmaktadır. ―Çalgı eğitimi; bireyin davranıĢlarında, kendi yaĢantısı yoluyla ve
kasıtlı olarak istendik değiĢiklikler oluĢturma ya da yeni davranıĢlar kazandırma sürecidir ve insanın kendisini
yakından tanıması, var olan yeteneklerini geliĢtirip, yeni beceriler elde etmesi bu sayede kendini kanıtlama
fırsatı bulması açısından, müzik eğitiminin önemli bir dalını oluĢturmaktadır‖ (Uçan 1997, Uslu, 2006).
Schleuter‘ e göre çalgı eğitimi, müzik eğitiminin boyutlarından biridir. Bir çalgıyı öğrenme süreci, çalgıyı
çalma becerisini gösterebilmek için bir takım becerilerin sistematik olarak kazanılmasından oluĢmaktadır
(Akt. ÖzmenteĢ, 2005).
Mesleki amaçlı müzik eğitimi yapılan örgün eğitim kurumlarından eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği
anabilim dallarında verilen çalgı eğitimi Özay (2005)‘a göre temelde; çalgı çalmayı öğrenebilme, çalgıyı
etkin kullanabilme ve çalgı çalmayı öğretebilme basamaklarını kapsamaktadır (Özay, 2005).
Müzik eğitimi anabilim dallarında ―bireysel çalgı eğitimi‖ dersinin yürütülebilmesi için öğrencilerin tuĢlu,
yaylı, nefesli, mızraplı çalgılardan birini ya da Ģan alanını seçmeleri gerekmektedir. Öğrenciler bireysel çalgı
derslerinde, seçmiĢ oldukları çalgının eğitimini almaktadırlar. Ancak bu seçimde öğrencilerin ―seçim‖
sürecine etkin olarak katılıp katılmadıkları tartıĢılabilir.
Öte yandan müzik öğretmenliği eğitiminde bireysel çalgıya iliĢkin performans ve akademik baĢarı, birçok
değiĢkenle iliĢkilendirilebilir. Bunlar, genel akademik baĢarı ile iliĢkili olarak çeĢitli araĢtırmaların da sorunu
olarak incelenmiĢ değiĢkenlerdir. Dolayısıyla bu iliĢkinin Bireysel Çalgı derslerine iliĢkin olarak ortaya
konması bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.
1

Bu çalıĢma ―Bireysel Çalgı I Dersine ĠliĢkin Öğrenci Tutumlarının ve BaĢarılarının ÇeĢitli DeğiĢkenler
Açısından Ġncelenmesi‖ baĢlığıyla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından
kabul edilmiĢ olan Yüksek Lisans Tezine dayalıdır.

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

BaĢarı kavramı Wolman‘a göre (1973) ―Ġstenilen bir sonuca ulaĢma yönünde bir ilerlemedir.‖ BaĢarı bu kadar
geniĢ kapsamlı tanımlanmakla birlikte eğitimde baĢarı denildiğinde genellikle okulda okutulan derslerde
geliĢtirilen ve öğretmenlerce takdir edilen notlarla, test puanlarıyla ya da her ikisi ile belirlenen beceriler veya
kazanılan bilgilerin ifadesi olan ―akademik baĢarı‖ kastedilmektedir (Carter, Good,1973, Akt. Erdoğdu,
2006). Bir baĢka ifadeyle akademik baĢarı, öğrencinin bir dersteki çalıĢmalarını yansıtan, o dersten aldığı
sınıf geçme notunun aritmetik ortalamasıdır (Erdoğdu ,2006).
Akademik baĢarı, çocuğun bütün hayatı boyunca ilköğretimden, yüksek öğretimin sonuna kadar tüm öğretim
kademelerinde görülen bir olgudur. Hem çocuk hem de aile için büyük önem taĢır. Öğrencinin akademik
potansiyelini kullanabilmesi için çalıĢmaya teĢvik edilmesi gerekir. BaĢarılı olan öğrenci, öğrenmeye ilgi
duymakta, aldığı yüksek notlar onu mutlu etmektedir. Buna karĢılık, akademik amaçlara yönlendirilmemiĢ
öğrencinin, okulda kendini gerçekleĢtirme motivasyonu düĢük olmakta ya da hiç bulunmamaktadır (Yavuzer,
1993).
Cüceloğlu (1991) baĢarıyı; insanın mükemmellik standardına ulaĢıp, bu standartları aĢmayı amaçlaması
olarak tanımlamakta ve insan ihtiyaçları kapsamında yer alan baĢarı dürtüsünün davranıĢı etkilediği, baĢarı
gereksinimi yüksek olan bireylerin yaptıkları iĢe daha dikkat ettikleri ve herkesten daha iyi yapmaya
çalıĢtıklarını ifade etmektedir.
Problem Cümlesi
AraĢtırma; Bireysel çalgı I dersi baĢarısı, a) öğrencilerin bireysel çalgı seçim sürecine katılma durumuna, b)
mezun oldukları liseye, c) devam ettikleri üniversiteye ve e) cinsiyete göre farklılaĢmakta mıdır? Sorusunun
yanıtını bulmaya dönük olarak yürütülmüĢtür.
2.YÖNTEM
AraĢtırma, genel tarama modelinde, betimsel bir çalıĢmadır. Bu araĢtırmada, Bireysel Çalgı I dersine iliĢkin
baĢarının, öğrencilerin bireysel çalgı seçim sürecine katılma durumu, mezun oldukları lise türü, devam
ettikleri üniversite ve cinsiyet değiĢkenleri açısından değiĢip değiĢmediğine bakılmıĢtır. AraĢtırmanın veri
kaynakları, örneklemi oluĢturan öğrencilere ait Bireysel Çalgı I dersi notları ile araĢtırmacılar tarafından
oluĢturulan Bireysel Çalgıya ĠliĢkin Tutum Ölçeği‘ nin KiĢisel Bilgiler bölümüdür. AraĢtırmada akademik
baĢarıya iliĢkin betimsel istatistikler, CC ve üstü notlar ölçütünde incelenmektedir.
AraĢtırmanın evreni Türkiye‘ de Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Öğretmenliği Anabilim Dalı I. sınıfta öğrenim gören öğrencilerdir. AraĢtırma bu evren içinde yer alan; 20092010 Eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Adnan
Menderes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi
Müzik Eğitimi Öğretmenliği bölümlerinin I. Sınıf öğrencileri örnekleminde yürütülmüĢtür. Veriler, SPSS
11.5 paket programından yararlanılarak aritmetik ortalama, yüzde, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis
hesaplamaları ile çözümlenmiĢtir.
Tabço 2.1.1.Örneklemi OluĢturan Üniversiteler ve Öğrenci Sayıları
Örneklem Grubu
Üniversite

N

Toplam

Erzurum Atatürk Üniversitesi

25

25

Malatya Ġnönü Üniversitesi

25

25

Balıkesir Üniversitesi

30

30

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

25

25

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

39

39

Karadeniz Teknik Üniversitesi

30

30

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

30

30

Toplam

204

204

950
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3. BULGULAR ve YORUMU
Bu bölüm, araĢtırmanın problem ve alt problemlerinin çözümüne yönelik olarak, elde edilen verilere dayalı
bulguları ve bulgulara iliĢkin yorumları içermektedir.
Bireysel Çalgı I dersi baĢarısı, öğrencilerin bireysel çalgı seçim sürecine katılma durumuna, mezun oldukları
liseye, devam ettikleri üniversiteye ve cinsiyete göre farklılaĢmakta mıdır? sorusuna iliĢkin olarak baĢarı ile
diğer değiĢkenler sırasıyla karĢılaĢtırılmıĢ ve elde edilen sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir.
a) Bireysel Çalgı I dersi baĢarıları arasında, öğrencilerin bireysel çalgılarının seçim sürecine katılma durumu
bakımından fark var mıdır?
Tablo 3.1. Öğrencilerin Bireysel Çalgı I Dersi BaĢarıları ile Bireysel Çalgılarının Seçim Sürecine Katılma
Durumuna ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler
BaĢarı
CC
BC
7
2
19,4
5,6

Bireysel Çalgı Seçim Yöntemi
Ġstemeden Seçen

N
N
%

DZ
0
,0

FF
5
13,9

DD
6
16,7

DC
5
13,9

Kararsız

N
%

1
1,6

5
7,8

4
6,3

5
7,8

Ġsteyerek seçen

N
%

1

14

5

3

16

9

17

1,0

13,5

4,8

2,9

15,4

8,7

16,3

N
%

2
1,0

24
11,8

15
7,4

13
6,4

36
17,6

14
6,9

35
17,2

28
13,7

Toplam

13
20,3

3
4,7

BB
6
16,7

BA
2
5,6

AA
3
8,3

Toplam
36
100

12
18,8

9
14,1

12
18,8

64
100

17

22

104

16,3

21,2

100

37
18,1

204
100

Tablo 3.1.‘e göre öğrencilerin bireysel çalgılarının seçim sürecine katılma durumu ile ders baĢarıları
incelendiğinde, bireysel çalgılarını istemeden seçen öğrencilerin %57,6‘sının (19,4+5,6+16,7+5,6+8,3),
çalgılarını isteyerek seçen öğrencilerin %77,9‘unun (15,4+8,7+16,3+16,3+21,2) CC ve üzerinde bir baĢarı
gösterdikleri anlaĢılmaktadır. Kararsız olanların ise bu puan aralığında 76,7 (20,3+ 4,7+ 18,8+ 14,1+ 18.8)
oranında yer aldıkları görülmektedir.
Öğrencilerin ders baĢarılarının bireysel çalgılarını seçim yöntemlerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığına
iliĢkin Kruskal Wallis Testi sonuçları aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 3.2. Öğrencilerin Bireysel Çalgı I Dersi BaĢarıları ile Bireysel Çalgılarını Seçim Yöntemlerine ĠliĢkin
Kruskal Wallis Sonuçları
Bireysel Çalgı Seçim Yöntemi
1 Ġstemeden Seçen
2 Kararsız
3 Ġsteyerek Seçen
TOPLAM

Sıra

N
36
64
104
204

78.22
105.66
108.96

X2

P

Anlamlı
Fark

7.68

.02

2-1,
3-1

Tablo 3.2. incelendiğinde öğrencilerin baĢarılarının, çalgılarının seçim sürecine katılma durumu bakımından
anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir, X 2 (sd=2, n=204) = 7.68, p<.05 Bu farkın hangi gruplar
arasında olduğunun belirlenebilmesi için yapılan Mann Whitney U testi sonuçları aĢağıda yer almaktadır.
Tablo 3.3. Öğrencilerin Bireysel Çalgı I Dersi BaĢarıları ile Bireysel Çalgılarını Seçim Yöntemlerine ĠliĢkin
U-Testi sonuçları
Bireysel Çalgı Seçim Yöntemi
Ġstemeden seçen
Ġsteyerek seçen
TOPLAM
Ġstemeden seçen
Kararsız
TOPLAM

N
36
104
140
36
64
100

Sıra
Ortalaması
55.21
75.79
41.51
55.55

Sıra Toplamı

U

P

1987.50
7882.50

1321.50

.008

1494.50
3555.50

828.50

.019

U-Testi sonuçlarına bakıldığında çalgılarını isteyerek seçen öğrencilerin baĢarıları ile istemeden seçen
öğrencilerin baĢarıları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. U= 1321.50,P< .05.
Kararsız olan öğrenci baĢarılarının, istemeden seçen öğrenci baĢarılarına göre istatistiksel olarak anlamlı
olduğu dikkat çekicidir, U= 828.50, P< .05
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b) Öğrencilerin Bireysel Çalgı I dersi baĢarıları arasında, mezun oldukları lise türü bakımından fark var
mıdır?
Tablo 3.4. Öğrencilerin Bireysel Çalgı I Dersi BaĢarıları ile Mezun Oldukları Lise Türüne ĠliĢkin Betimsel
Ġstatistikler
Mezun Oldukları Lise Türü
Ags lisesi
Diğer Liseler
Toplam

FF
16
12,0
8
11,3

DD
11
8,3
4
5,6

BaĢarı
CC
BC
20
9
15,0
6,8
16
5
22,5
7,0

N
N
%
N
%

DZ
2
1,5
0
,0

DC
8
6,0
5
7,0

BB
24
18,0
11
15,5

N
%

2

24

15

13

36

14

35

1,0

11,8

7,4

6,4

17,6

6,9

17,2

AA
27
20,3
10
14,1

Toplam
133
100
71
100

28

37

204

13,7

18,1

100

BA
16
12,0
12
16,9

Tablo 3.4.‗e göre öğrencilerin Bireysel Çalgı I dersi baĢarıları ve mezun oldukları lise türü incelendiğinde;
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunlarının %72,1 (15,0+6,8+18,0+12,0+20,3) ‘inin CC ve üzerinde baĢarı
gösterdikleri, diğer liselerden mezun olanların ise %76 (22,5+7,0+15,5+16,9+14,1) ‘sının CC ve üzerinde
baĢarı gösterdikleri görülmektedir.
Tablo 3.5. Öğrencilerin Bireysel Çalgı I Dersi BaĢarıları ile Mezun Oldukları Lise Türüne ĠliĢkin Mann
Whitney U Sonuçları
Mezun Oldukları Lise Türü

N

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Diğer Liseler
TOPLAM

133
71
204

Sıra
Ortalaması
103.21
101.18

Sıra Toplamı
13726.50
7183.50

U

P

4627.50

.81

Tablo 3.5.‘e göre öğrencilerin Bireysel Çalgı I Dersi BaĢarıları arasında, mezun oldukları lise türleri
bakımından anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir. U= 4627.50, P> .05 Ġstatistiksel olarak anlamlı
bulunmamakla birlikte sonuçlar, genel görüĢ ve beklentinin tersine diğer lise mezunlarının baĢarı ortalamasını
daha yüksek göstermesi bakımından dikkat çekicidir.
c) Öğrencilerin Bireysel Çalgı I dersi baĢarıları arasında, devam ettikleri üniversite bakımından fark var
mıdır?
Tablo 3.6. Öğrencilerin Bireysel Çalgı I Dersi BaĢarıları ile Devam Ettikleri Üniversiteye ĠliĢkin Betimsel
Ġstatistikler
BaĢarı
Devam Ettikleri Üniversite

N
%

DZ

FF

DD

DC

CC

BC

BB

BA

AA

Toplam

Atatürk Ünv.

N
%

0
,0

0
,0

0
,0

4
16,0

5
20,0

1
4,0

9
36,0

2
8,0

4
16,0

25
100

Ġnönü Ünv.

N
%

0
,0

0
,0

3
12,0

2
8,0

7
28,0

2
8,0

4
16,0

1
4,0

6
24,0

25
100

Balıkesir Ünv.

N
%

0
,0

7
23,3

2
6,7

5
16,7

3
10,0

1
3,3

3
10,0

5
16,7

4
13,3

30
100

Cumhuriyet Ünv.

N
%

0
,0

1
4,0

1
4,0

0
,0

1
4,0

0
,0

6
24,0

9
36,0

7
28,0

25
100

Mehmet Akif Ersoy Ünv.

N
%

2
5,1

1
2,6

0
,0

2
5,1

10
25,6

5
12,8

5
12,8

6
15,4

8
20,5

39
100

Karadeniz Teknik Ünv.

N
%

0
,0

10
33,3

5
16,7

0
,0

5
16,7

3
10,0

7
23,3

0
,0

0
,0

30
100

Adnan Menderes Ünv.

N
%

0
,0

5
16,7

4
13,3

0
,0

5
16,7

2
6,7

1
3,3

5
16,7

8
26,7

30
100

Toplam

N
%

2
1,0

24
11,8

15
7,4

13
6,4

36
17,6

14
6,9

35
17,2

28
13,7

37
18,1

204
100

952

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

Tablo 3.6‘ e göre öğrencilerin CC‘nin üzerindeki baĢarılarının, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde %92
oranında en yüksek olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesinde %50 oranında en düĢük olduğu görülmektedir.
Tablo 3.7. Öğrencilerin Bireysel Çalgı I Dersi BaĢarıları ile Devam Ettikleri Üniversiteye ĠliĢkin Kruskal
Wallis Sonuçları
Devam Ettikleri Üniversite

Sıra

N

1. Atatürk Üniversitesi
2. Ġnönü Üniversitesi
3. Balıkesir Üniversitesi
4. Cumhuriyet Üniversitesi
5. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
6. Karadeniz Teknik Üniversitesi
7. Adnan Menderes Üniversitesi
TOPLAM

25
25
30
25
39
30
30
204

112.04
106.32
86.73
141.46
111.41
60.80
104.78

X2

P

30.34

.000

Tablo 3.7. incelendiğinde öğrencilerin Bireysel Çalgı I dersi baĢarılarının, devam ettikleri üniversiteler
bakımından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığı görülmektedir, X 2 (sd=6, n=204) = 30.34, p<.05
Bu farklılığın hangi üniversiteler arasında olduğunu belirlemek için Mann Whitney U Testi yapılmıĢtır. Test
sonuçları Tablo 4.1.8. de verilmiĢtir.
Tablo 3.8. Öğrencilerin Bireysel Çalgı I Dersi BaĢarıları ile Devam Ettikleri Üniversiteye ĠliĢkin Mann
Whitney U Sonuçları
Sıra
Ortalaması

Sıra Toplamı

U

25
25
50
25
39
64

20.62
30.38

515.50
759.50

190.50

.015

38.90
28.40

972.50
1107.50

327.50

.025

25
25
50
30
25
55
25
30
55
25
30
55
39
30
69
30
30
60

20.94
30.06

523.50
751.50

198.50

.024

22.12
35.06

663.50
876.50

198.50

.002

39.96
18.03

999.00
541.00

76.00

.000

36.50
20.92

912.50
627.50

162.50

.000

42.31
25.50

1650.00
765.00

300.00

.000

24.77
36.23

743.00
1087.00

278.00

.01

Devam Ettikleri Üniversite

N

1. Atatürk Ünv.
4. Cumhuriyet Ünv
TOPLAM
4. Cumhuriyet Ünv
5. Mehmet Akif Ersoy Ünv
TOPLAM
2. Ġnönü Ünv.
4. Cumhuriyet Ünv
TOPLAM
3. Balıkesir Ünv.
4. Cumhuriyet Ünv
TOPLAM
4. Cumhuriyet Ünv
6. Karadeniz Teknik Ünv.
TOPLAM
1. Atatürk Ünv.
6. Karadeniz Teknik Ünv.
TOPLAM
5. Mehmet Akif Ersoy Ünv
6. Karadeniz Teknik Ünv.
TOPLAM
6. Karadeniz Teknik Ünv.
7. Adnan Menderes Ünv
TOPLAM

P

Tablo 3.8 Ġncelendiğinde öğrencilerin Bireysel Çalgı I Dersi baĢarıları ile devam ettikleri üniversiteler
bakımından ortaya çıkan anlamlı fark;
Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin Atatürk Üniversitesi, Ġnönü Üniversitesi, Balıkesir
Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğrenim gören
öğrencilere göre daha baĢarılı olduğunu göstermektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören
öğrencilerin baĢarılarının Adnan Menderes Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi öğrencilerine göre daha düĢük olduğunu göstermektedir.
d) Öğrencilerin Bireysel Çalgı I dersi baĢarıları arasında, cinsiyet değiĢkenine göre fark var mıdır?
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Tablo 3.9. Öğrencilerin Bireysel Çalgı I Dersi BaĢarıları Ġle Cinsiyete ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler
BaĢarı
N
%

DZ

FF

DD

DC

CC

BC

BB

BA

AA

Toplam

Kız

N
%

1
,8

11
9,0

9
7,4

9
7,4

23
18,9

8
6,6

23
18,9

19
15,6

19
15,6

122
100

Erkek

N
%

1
1,2

13
15,9

6
7,3

4
4,9

13
15,9

6
7,3

12
14,6

9
11,0

18
22,0

82
100

Toplam

N
%

2
1,0

24
11,8

15
7,4

13
6,4

36
17,6

14
6,9

35
17,2

28
13,7

37
18,1

204
100

Cinsiyet

Tablo 3.9. incelendiğinde öğrencilerin Bireysel Çalgı I dersi baĢarıları ile cinsiyete iliĢkin sonuçlara göre kız
öğrencilerin yaklaĢık %71(18.9+6.6+18.9+15.6+15.6) ‘inin, erkek öğrencilerin de yaklaĢık 70,8
(15.9+7.3+14.6+11.0+22.0) baĢarılarının CC ve üzerinde olduğu betimlenmektedir.
Tablo 3.10. Öğrencilerin Bireysel Çalgı I Dersi BaĢarıları ile Cinsiyete ĠliĢkin Mann Whitney U Sonuçları
Cinsiyet

N

Sıra
Ortalaması

Sıra Toplamı

Kız

122

103.30

12603.00

Erkek

82

101.30

8307.00

TOPLAM

204

U

P

4904.00

.81

Tablo 3.10.‘a göre, öğrencilerin Bireysel Çalgı I Dersi BaĢarıları arasında cinsiyetler bakımından anlamlı fark
bulunmadığı görülmektedir. U= 4904,00 P> .05
4. SONUÇ, TARTIġMA ve ÖNERĠLER
Bu bölüm, çalıĢmada elde edilen sonuçları, sonuçlara dayalı tartıĢmaları ve çözüme dönük önerileri
içermektedir.
Öğrencilerin baĢarıları ile çalgılarını seçim yöntemi arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki ortaya
çıkmıĢtır. Çalgılarını isteyerek seçen öğrencilerin baĢarıları istemeyerek seçenlere göre daha iyi bulunmuĢtur.
Ayrıca çalgılarını seçmekte kararsız kalan öğrencilerin istemeden seçenlere göre baĢarılarının daha iyi olduğu
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu sonuç, derse iliĢkin baĢarı bakımından, kararsızlık tutumunun bile istemeden seçme
tutumuna oranla tercih edilebilir bir tutum olabileceğini düĢündürmektedir. Dolayısıyla, öğrencilerin
istemedikleri bir çalgıyı öğrenme durumunda kalmalarının/bırakılmalarının, belirtilen derse iliĢkin baĢarı
durumundaki etkileri dikkatlerinize sunulmaktadır.
Öğrencilerin baĢarıları, devam ettikleri üniversiteler bakımından anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır.
Bulgular, Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin Atatürk Üniversitesi, Ġnönü Üniversitesi,
Balıkesir Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğrenim gören
öğrencilere göre daha baĢarılı olduğunu göstermektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören
öğrencilerin baĢarıları, Adnan Menderes Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi öğrencilerine göre daha düĢük düzeydedir.
Bu sonuçların da aslında, çalgı seçim sürecinin nasıl planlanıp uygulandığıyla bağlantılı olduğu
düĢünülmektedir. Ayrıca bu durum, araĢtırmanın verileri arasında olmamakla birlikte, Müzik Eğitimi
Öğretmenliği Anabilim dalları akademik kadrolarının, çalgı alanları bağlamındaki nicel durumunu
düĢündürtmektedir. Buna bağlı bir gerçek de, bireysel çalgı seçiminin önemli bir etkeninin, öğretim
kadrosunun sayıca durumu olabileceğidir. Dolayısıyla bireysel çalgı seçimi, öğrenci açısından, etkin olarak
katılabildiği bir seçimi ifade edebilmekte midir?
Öğrencilerin baĢarıları mezun oldukları lise türüne ve cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak farklılık
göstermemektedir.
Probleme iliĢkin sonuçlara göre, bireysel çalgı seçimi ve devam ettikleri üniversiteler, öğrencilerin derse
iliĢkin baĢarıları bakımından etkilidir. Bu sonuç, üniversiteler bakımından farklı bireysel çalgı seçim
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yöntemleri uygulandığını ortaya koyan bulgularla iliĢkilendirildiğinde, bireysel çalgı seçim yöntemlerinin
ders baĢarısını doğrudan etkilediği söylenebilir.
Bireysel çalgı eğitiminde baĢarıyla, hatırlama düzeyi, benlik kaygısı, rekabetçi tutum, öğrenilmiĢ çaresizlik
vb. diğer değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi araĢtıran çalıĢmaların, müzik öğretmenliği eğitimi alanına katkı
sağlayacağı düĢünülmektedir.
Müzik öğretmenliği eğitiminde bireysel çalgı seçimi konusunda yapılacak araĢtırmalar yoluyla, öğrencilerin
tercih durumlarının nedenleri ile birlikte ortaya konulmasının, derse iliĢkin tutum ve baĢarıyla anlamlı iliĢkisi
bakımından etkili olacağı düĢünülmektedir.
AraĢtırmanın kapsamı dıĢında tutulan ve bireysel çalgı türünün, bireysel çalgı dersine iliĢkin tutum ve
baĢarıları üzerindeki etkilerini araĢtıran çalıĢmalar yapılmasının yararlı olacağı düĢünülmektedir.
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KORO EĞĠTĠMĠNDE ALTERNATĠF ÖLÇME-DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ
Zeynep KAYA, Ġnönü Üniversitesi
1. Müzik Öğretmeni YetiĢtiren Kurumlarda Koro Eğitimi ve Önemi
Korolar; ―Sayısal oluĢum, ses türü, ses kapasitesi ve tını bakımından dengeli, önceden belirlenen bir modele
uygun olarak tek ya da çoksesli müzik yapıtlarını seslendirme-yorumlama amacıyla oluĢturulan,
etkinlikleriyle toplumun kültür ve sanat yaĢamına katkıda bulunan ses topluluklarıdır. (Çevik, 1999)
Bir müzik öğretmeninin en çok ihtiyaç duyacağı çalgı kendi sesidir ve oluĢturabileceği en basit müzik
topluluğu da korodur. Müzik öğretmeni yetiĢtiren kurumlarda sekiz yarıyıl süren ‗Bireysel Çalgı
Eğitimi‘nden sonra, 2006–2007 Eğitim Yılı‘ndan itibaren yedi yarıyıla yayılan kredisi ile ders saati en fazla
olan ders, koro dersidir.
Tablo 1. 1998–1999 Eğitim Yılı‘ndaki ―Yeniden Yapılanma‖ ile birlikte koro derslerinin genel görünümü
III. yy

Toplu Ses Eğitimi

IV. yy

Toplu Ses Eğitimi II

V.yy

Koro I

VI. yy.

Koro II

VII. yy.

Koro III

VIII. yy.

Koro ve Yönetimi

Tablo 2. 2006–2007 Eğitim Yılı‘nda uygulanmaya baĢlayan yeni programa göre koro derslerinin genel
görünümü
II. yy
Koro I
III. yy

Koro II

IV. yy

Koro III

V.yy

Koro IV

VI. yy.

Koro V

VII. yy.

Koro VI

VIII. yy.

Koro ve Yönetimi

Görüldüğü gibi koro dersi, genel müzik eğitiminin olduğu gibi mesleki müzik eğitiminin de zorunlu ve
vazgeçilmez bir öğesidir.
Öğrencilerin koro dersindeki baĢarısı çeĢitli değiĢkenlere bağlıdır. Koro dersinde öğrencinin baĢarısını
etkileyen değiĢkenlerden biri de duyuĢsal ürünlerdir. Öğrencilerin koro derslerinde sorumluluk alarak grup
çalıĢmalarında aktif rol oynaması, akran öğretimi yoluyla kendi kendine ve arkadaĢına sorma anlayıĢıyla
çalıĢmasını sınıfa sunarak arkadaĢlarından ve öğretmeninden dönütler alması duyuĢsal ürünlerinin geliĢimini
desteklemektedir.
2) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
GeniĢ anlamda ölçme, belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse
sahip oluĢ derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade
edilmesidir (Tekin, 2004). ĠĢman‘a (2006) göre eğitimde değerlendirme, belirlenen hedeflere ulaĢılıp
ulaĢılmadığını ya da ne derece ulaĢıldığını gösterir. Değerlendirme, her ne içerikte olursa olsun, eğitim
alanındaki bütün çaba ve etkinliklerden elde ettiğimiz baĢarı derecesini tespit eden ve delillere dayanarak
sağlam bir hüküm veya neticeye varmaya çalıĢmak demektir (Bossing, 1953).
Eğitimde ölçme ve değerlendirme;
a. Öğretmenin öğrenciyi tanımasını,
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b. Öğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim,
c. Öğrenciye, davranıĢını nasıl değiĢtireceği veya geliĢtireceği konusunda geri bildirim,
d. Öğrencinin hangi dersleri almaya hazır olduğu, hangi tamamlayıcı çalıĢmaları yapmasına gerek bulunduğu,
kendisine hangi iĢ veya okula girmenin tavsiye edilebileceği gibi konular hakkında verilecek kararların
temelini hazırlar,
e. Öğretmen ve yöneticiye geleceğe iliĢkin planlar yapmasında kaynaklık eder,
f. Eğitim ve öğretim hizmetinin daha nitelikli yapılmasını,
g. Öğretmenin daha iyi bir Ģekilde rehberlik yapmasını,
h. Öğretmene kendini tanıması ve öğretim yöntemlerinin ne derece yeterli olduğu konusunda geri bildirim,
i. Öğrencinin durumu ve geliĢimi hakkında verilerin bilgilenmesine olanak sağlar (Ölçme ve Değerlendirme
Ġle Ġlgili Temel Kavramlar, b.t.).
3) Eğitimde Yeni (Alternatif) Değerlendirme Yöntemleri: Yeni değerlendirme anlayıĢı; güvenilir,
performans temelli, iĢbirliğine dayalı, etkin ve gerçek yaĢama iliĢkin öğrenmeleri yansıtan, gerçekçi ve
uygulanabilir özelliklere sahip bir yaklaĢımı tanımlamaktadır (Spady ve Marshall, 1991).
Haladyna (1997)‘ nın sınıflandırması temel alındığında biliĢsel alanda yer alan davranıĢlar, bilgi (knowledge),
beceri (skills) ve yetenek (ability) olarak sıralanabilir. Bilgi ve beceri kısa sürede, yetenek ise uzun sürede
öğrenilen davranıĢlardır. Bilgi, ezberlenen veya kavranan ders içeriğini (noktalama iĢaretlerini bilme, yazım
kurallarına sahip olma, ilke ve kuralları bilme vb.) gösterir. Beceriler ise, bilginin benzer veya farklı
durumlarda kullanılmasını (noktalama iĢaretlerine ve yazım kurallarına dikkat ederek yazma vb.) içeren daha
karmaĢık bir süreçtir. Bilgi ve beceri düzeyindeki davranıĢlar, alt düzey zihinsel becerileri ifade eder. Yetenek
ise, kazanılmıĢ bilgi ve becerilerin kullanılmasını gerektiren, geliĢtirilmesi uzun zaman alan, öğrencide
gözlenmesi zor olan ve tek bir doğru cevabı olmayan davranıĢları temsil eder. Bilgi ve becerilerin
ölçülmesinde kâğıt-kalem testleri etkili bir Ģekilde kullanılabilirken, yeteneklerin ölçülmesinde,
betimlenmesinde yeni değerlendirme yöntemlerinin daha etkili olduğu ifade edilebilir (Büyüköztürk, 2007).
3.1. Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme
Arter ve Spandell (1991)‘ e göre portfolyo, öğrenciye ve baĢkalarına öğrencinin bir veya daha fazla alandaki
baĢarılarını sunmak amaçlı olarak öğrenci çalıĢmalarının toplanmasıdır. Stinggins (1994), portfolyoları
öğrencilerin geliĢimini ya da baĢarılarını göstermek için bir araya getirilen öğrenci çalıĢmalarının bir
koleksiyonu olarak tanımlar.
Portfolyo, bir öğrencinin bir ya da daha fazla alanda harcadığı çabayı, ilerlemeyi ve varılan sonuçları gösteren
amaçlar doğrultusunda hazırlanmıĢ öğrenci çalıĢmalarının koleksiyonudur. Bu koleksiyon, konu seçiminde
öğrenci katılımını, seçim ölçütlerini, değerlendirme ölçütlerini ve öğrenci yorumlarını içermelidir (Paulson,
Paulson ve Meyer, 1991). Frazier ve Paulson (1992)‟ye göre portfolyolar çeĢitli amaçlar için kullanılabilen
esnek ve değerli bir araçtır.
3.2. Performansa Dayalı Durum Belirleme
Performans, ―edim‖ (Demirel, 2003); ―baĢarım‖ (TDK, 2005); iĢ baĢarımı, bireyin bir göreve iliĢkin neleri
yapabildiğinin nicel ve nitel anlatımı (Milli Eğitim Bakanlığı TeftiĢ Kurulu, 2005); ―bir iĢin
gerçekleĢtirilmesine yönelik tüm çabalar‖ (Eraslan ve Algün, 2005); ―bireyin bir iĢi yaparken gösterdiği
çaba‖ (Thorndike, 1971) olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlarda iki nokta dikkat çekmektedir. Birincisi,
performans görevini gerçekleĢtirmeye yönelik çabalar, ikincisi bu çabalar sonucunda performans görevinin
tamamlanması ya da ürünün ortaya konmasıdır. Bu iki temel nokta dikkate alınarak performans, ―bir öğrenme
görevine yönelik tüm çabalar ve ortaya konulan ürün‖ olarak tanımlanabilir (Büyüköztürk, 2007).
Önal (2005)‘ a göre, performans değerlendirme, öğrencinin çeĢitli problem durumları karĢısında gösterdiği
tepkilerin teĢhis edilerek eksiklik ve yeterliklerinin öğrenciyle birlikte belirlenmesini sağlayan bir
değerlendirme biçimidir.
Performans değerlendirme öğrencilerin öğrendiklerini göstermeleri için bir etkinlik yaptıkları veya bir ürün
ortaya koydukları zaman oluĢmaktadır (Kutlu, 2003). Dietel, Herman ve Knuth (1991), performansa dayalı
durum belirlemenin öğrencinin bilgisi ve yeteneğinin açık bir Ģekilde gözlenebilmesine olanak tanıdığı
görüĢüne sahiptirler.
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Büyüköztürk (2007), performansa dayalı durum belirlemeyi, ―karmaĢık yapıdaki öğrenme görevlerini yerine
getirmeyi kapsayan, değerlendirmeye ve geliĢtirmeye yönelik dinamik bir süreç‖ olarak tanımlar.
Tablo 3. Koro Dersi Performans Değerlendirme Ölçeği 2
SINAV PERPORMANSI DEĞERLENDĠRME FORMU

BaĢarısız (1)

Altında ( 2)

Ortanın

Ses Grubu

Orta (3)

Numarası

Ġyi (4)

Adı-Soyadı

Çok Ġyi (5)

Öğrencinin;

1.Entonasyon
2.Teknik ve Müzikalite
3.Homojenlik
4.Artikülasyon ve Diksiyon
5.Ritmik Birliktelik
6.Eserin Dinamikleri
7.Eserin Dönemine Göre SöyleyiĢ Özellikleri
8.Koro ve ġefe Genel Uyum
9.Derslere Devam ve Genel BaĢarı Durumu
10.Sahne Hakimiyeti ve Genel Konser BaĢarısı
3.3. Performansa Dayalı Durum Belirlemede Yöntemler:
3.3.1. Öz Değerlendirme
Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. Öz değerlendirme,
bireyin kendi yeteneklerini, güçlü ve zayıf yönlerini kendilerinin keĢfetmelerine yardımcı bir yaklaĢımdır. Öz
değerlendirmenin olumlu yanları;
1) Öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif olarak katılmalarını,
2) Kendilerini sürecin bir parçası olarak görmelerini sağlar.
3) Ayrıca öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına, kendilerine dıĢarıdan bakma becerilerinin
geliĢmesine katkıda bulunur. Öz değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır:
1) Öğrenciler kendi performanslarını değerlendirirken yanlı davranabilirler.
2) BaĢlangıçta kendini değerlendirme, öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir.
3) Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır (Ertürk, 2005).
3.3.2.Akran Değerlendirme
Bir grup içinde yer alan bireylerin akran veya akranlarını değerlendirme sürecidir. Yalnız bir puanlama iĢi
değil, aynı zamanda becerilerin geliĢtirildiği bir öğrenme sürecidir.
1) Okul ve iĢ yaĢamı boyunca bireyler diğerlerinin baĢarımlarını (edimlerini) değerlendirme gereksinimi
duyabilirler.
2) Akran değerlendirme, bireylerin bu tür özelliklerini geliĢtirirken, kendilerine güvenlerinin artmasını da
sağlayabilir.

2

Koro dersi için uzman görüĢleri dikkate alınarak geliĢtirilmiĢ performans değerlendirme ölçeği
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3) Diğer öğrencilerin değerlendirme sonuçları öz değerlendirmenin bir parçası gibi düĢünülebilir ve öz
değerlendirme becerilerinin geliĢtirilmesine birincil dereceden katkı sağlar.
4) Akran gruplarıyla diyalog içsel konuĢma becerilerinin geliĢimine katkı sağlar.
5) Akran değerlendirmesi kiĢinin öğretmenin dıĢında baĢka birilerinden de dönüt almasına yardımcı olur.
6) Akran değerlendirme, değerlendirmeye temel oluĢturan beceriler ve ölçütlerin saptanması konusunda
öğrenciye bir bakıĢ açısı sağlar.
Akranların değerlendirmelerinin adil olup olmayacağı sorunu, bu tür çalıĢmaların yapıldığı gruplarda akranlar
tarafından dile getirilen düĢünceler arasında yer alır. Arkadaşlık puanlaması, akranlar arasında arkadaĢlık
durumu arkadaĢların birbirlerine yüksek puan vermelerine neden olabilir. Danışıklı/hileli puanlama,
akranların aralarında anlaĢmaları mümkün olabilir, değerlendirmenin ayırıcılığını azaltır. Güç puanlaması,
gruba hâkim olan bireylerin olduğundan yüksek puan alma durumu. Parazit puanlama, grup çalıĢmalarına
katkısı olmadığı halde kimi akranlar diğerlerinin puanlarından yararlanabilir. Bu konuda akranın bir öğretmen
kadar yetkin olamayacağı endiĢesi, burada en önemli durum öğretmen zihniyetinin değiĢmesidir.
Öğretmenlerin akranların bir birlerini değerlendirmede yetkin olup olamayacakları konusuna değil bu konuda
becerilerin nasıl geliĢtireceği üzerine yoğunlaĢması gerekir. Akran değerlendirmesi konusunda ilerlemeler,
beceri analizi, ölçütlerin geliĢtirilmesi gibi konularda akranların beceri kazanmasına bağlıdır (Yurdabakan,
b.t.).
3.3.3.Ortak Değerlendirme
Bir diğer yöntem de birlikte veya iĢbirlikli değerlendirme olarak da bilinen ortak değerlendirmedir.
Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte değerlendirme ölçütlerini saptayarak akranlarını değerlendirmeleridir.
Burada değerlendirme hem üyeler hem de öğretmen tarafından gerçekleĢtirilir. Akran değerlendirme
konusunda gözlenen sorunlar, ortak değerlendirmeyle aĢılabilir (Yurdabakan, b.t.).
4. Yeni Değerlendirme Yöntemlerinde Rubrik (Dereceli Puanlama Anahtarı)
Dereceli Puanlama Anahtarı gözlemlere ait puanları tanımlanmıĢ kategorilerden (ölçüt ya da ölçütler) uygun
düsen boyuta kaydetmemizi sağlayan bir değerlendirme aracıdır (Haladyna,1997).
Değerlendirmede rubrik kullanmanın baĢlıca avantajları Ģunlardır:
1) Daha objektif ve tutarlı ölçmeye izin verir.
2) Öğretmenler belirli zamanlarda ölçütlerini açıklayabilirler.
3) Öğrenci çalıĢmasının nasıl değerlendirileceğini ve ne beklendiğini açıkça görür.
4) Öğrenci kendi performansında kullanılacak ölçüt hakkında bilgi sahibi olduğundan ilerleyebilir.
5) Eğitimin etkisine iliĢkin dönüt vermede yardımcı olur.
6) GeliĢmeyi ölçmek ve belgelemek için ölçütler sağlar (Deniz, 2003).
Rubrik uygulamasının daha verimli olabilmesi için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikle
öğrenciler, rubrik uygulamasını ve kullanım amacını anlamaya ihtiyaç duymaktadır. Sınıfta rubrik
uygulaması yapmadan önce rubriğin ne olduğu ve amacı açıklanmalı ve küçük bir uygulama yapılmalıdır.
Öğrencilerin, değerlendirme yaparken her zaman çok iyi olmadıkları görülmektedir. Kendi arkadaĢlarını
değerlendirirken acımasız, kendilerini değerlendirirken aldatıcı olabilmektedirler. Bunun önüne geçmek için;
öğrencilere çalıĢmanın değeri ve önemi iyi anlatılmalı ve pratik yapmaları sağlanmalıdır (Falchikov, 1986,
Yıldız, 2005).
5. Sonuç ve Öneriler:
1) Koro dersinde ölçme ve değerlendirme, performansa dayalı görsel ve iĢitsel gözleme dayanarak elde
edilen fikirlerle gerçekleĢtiğinden, bu derse yönelik ölçme ve değerlendirmenin daha kapsamlı, öğrencilerin
de aktif olarak katıldıkları bir sürece dayandırılması, daha esnek bir değerlendirmeyi beraberinde getirir.
2) Koro dersinde portfolyo değerlendirmeye yönelik olarak da, öğrencilerin geliĢmelerini takip etmek için,
performanslarını sergilerken çekilen video görüntüleri bir dosya haline getirilebilir. Bu dosya yardımıyla
öğrencinin geliĢimi görüntülere dayanarak takip edilir.
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3) Koro dersinde öz-değerlendirme yaparken öğrencinin kendisini, akranlarının ve öğretmenlerinin önünde
objektif olarak değerlendirmesi, onun performansına yönelik objektif bir bakıĢ açısına sahip olmasını
gerektirir. Bununla birlikte öz-değerlendirme öğrencinin derse yönelik özyeterlik algısını olumlu yönde
etkileyebilir.
4) Koro dersindeki akran değerlendirmede, öğrencilerin grup içindeki akranlarını değerlendirmesi, müzik
öğretmenliği yaĢantılarında kendi öğrencilerini değerlendirirken zorluk yaĢamamalarını, değerlendirme
kriterlerini göz önünde bulundurmalarını sağlar. Aynı zamanda değerlendirilen öğrenci de öğretmeninin
dıĢında baĢka birinden dönüt almıĢ olur, bu süreç öz değerlendirmeye de katkıda bulunur.
5) Koro dersindeki ortak değerlendirmede de, hem öğretmen hem de diğer grup üyelerinin ortak
değerlendirmesi söz konusu olduğundan, öz-değerlendirme ve akran değerlendirmeye göre daha çok
iĢbirliğine dayanan ve grup kararının hakim olduğu bir değerlendirme yöntemidir. Bu da öğrencilerin
değerlendirme konusunda iĢbirlikli bir anlayıĢa sahip olmasını ve ortak karar alırken birbirlerini dinlemelerini
sağlar.
KAYNAKLAR
ARTER, J., ve SPANDEL V. (1991) Using Portfolios of Student Work in Instruction and Assessment.
Portland, OR: Northwest Regional Educational Laboratory
BOSSING, N. L. (tarih) Orta Dereceli Okullarda Öğretim (Çev. Necmi Sarı) Cilt I Millî
Eğitim Basım Evi, Ġstanbul 1953. Ali Göçer, Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme.
BÜYÜKÖZTÜRK, ġ. (2007) ―Performansa Dayalı Durum Belirleme Nedir?‖, Yayım Yeri (b.d.)
BÜYÜKÖZTÜRK, ġ. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık
(7.Baskı).
COġKUN, G. ( 2007). Performansa Dayalı Durum Belirlemenin Öğrencilerin Matematik Dersindeki
Özyeterlik Algısına, Tutumuna ve BaĢarısına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, Ankara
ÇEVĠK, S. (1999). Koro Eğitimi Yönetimi ve Teknikleri. Ankara: Yurtrenkleri Yayınevi.
DEMĠREL, Ö. (2003). Eğitim sözlüğü (Ġkinci baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
DENĠZ
Z.
(2003).
―Alternatif
Değerlendirme
www.eod.hacettepe.edu.tr/seminerdosyalari/zulfikardeniz.doc>

Yöntemleri‖,

(ET:02.07.2004),

<

DIETEL, R-J, HARMANI J.L. ve KNURH, R.A.. (1991). What does research about assessment. NCREAL.
Oak Brook. Retrieved March 24, 2005 from [http://www.ncrel.org/sdrs/areas/rpl_esys/assess.htm
ERASLAN E. ve ALGÜN O. (2005). Ġdeal performans değerlendirme formu tasarımında analitik hiyerarĢi
yöntemi yaklaĢımı. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20 (1), 95–106.
ERTÜRK, S. (1982). Eğitimde Program GeliĢtirme. Ankara: Meteksan.
FALCHIKOV, N. (1986). Product comparisons and process benefits of colloborative peer gropu and self
assessments. Assessment and Evaluation in Higher Education 11 (2):146–66.
FRAZIER, D. M. & PAULSON, F. L. (1992). How Portfolios Motivate Reluctant Writers. Educational
Leadership, 49 (8): 62-65.
HALADYNA, T.M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. Boston: Allyn and Bacon.
ĠġMAN, A. (2006).Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Ankara: Pegema Yay.
KUTLU, Ö. (2003). Tek Soruyla Öğrenci Performansının Belirlenmesi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı
(17.1.2004), Sabancı Üniversitesi.
MEB (b.t.). ―Ölçme ve Değerlendirme Ġle Ġlgili
<iogm.meb.gov.tr/files/size_ozel/olcme_ve_degerlendirme.pdf>

Temel

Kavramlar‖

(ET:16.04.2007),

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEFTĠġ KURULU. (2005). Ortaöğretimde/ilköğretimde denetim ve
performans değerlendirme esasları.
ÖNAL Ġ. (2005). Ġlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Performans Dayanaklı Durum Belirleme Uygulaması
Üzerine Bir ÇalıĢma, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, Ankara

960

IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
15-17 ARALIK 2010 Marmara Üniversitesi

PAULSON, L. F., PAULSON P.R., ve MEYER C. (1991). „‟What Makes a Portfolio a Portfolio‟‟
Educational Leadership, 48, 5, February, 1991: 60–63.
SPADY, W., ve MARSHALL, K. (1991). Beyond traditional outcomes-based education. Educational
Leadership, 49, 67-72
STIGGINS, Richard J. (1994) Student-Centered Classroom Assessment. New York: Merrill Publishing Co.
TEKĠN, H. (2004). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Gözden GeçirilmiĢ 16. Baskı), Ankara: Yargı
Yayınları
TÜRK DĠL KURUMU (2005). ―Türkçe sözlük‖. Ankara
THORNDIKE, R. L. (1971). Educational measurement. USA: American Council on Education.
YILDIZ, N. (2005). ―6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Rubrik Yöntemiyle Özdeğerlendirme ÇalıĢması‖ Eğitimde
İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi.
YURDABAKAN
Ġ.
(b.t.).
―Alternatif
Değerlendirme
http://www.geocities.com/irfanyurdabakan/ALTDEGER.htm

YaklaĢımları‖

(ET:25.01.2007)

961

PĠYANO EĞĠTĠMĠNDE KULLANILAN ETÜDLERĠN ĠNCELENMESĠ
Dr. Zeynep Oya ÜNAL, Marmara Üniversitesi
GĠRĠġ
Müzik eğitiminde belirli zorlukları, güçlükleri yenmek üzere hazırlanan çalıĢma parçalarına etüd denir.
Piyano etüdleri, içinde çalgı tekniğinin değiĢik güçlüklerini barındıran baĢlangıç seviyelerindeki
egzersizlerden oluĢabileceği gibi, ustalık düzeyinde çalma becerisi gerektiren eserlerden de oluĢabilir.
''Etüdün belli bir formu yoktur. Ġki ya da üç bölümlü Ģarkı, bazen de Rondo formunda yazılmasına karĢın
çoğunluğu özgün formdadır.'' (Say, 2009:189)
''Piyano eğitiminin daha baĢlangıcından itibaren teknik becerilerin doğru olarak geliĢtirilmesi, öğrencilerin
etkili ve duyarlı çalmalarını sağlayacak bir yaklaĢım olarak görülmektedir. Çünkü piyano eğitiminin temel
amacı uygun teknik yardımla eserlerin kendi temposunda ve doğru bir ifadeyle çalınmasını sağlamak
olmalıdır. Diğer bir deyiĢle, elde edilen piyano tekniği, müzikal ifade için anahtar, yorum için ise bir araç
olarak kabul edilmelidir.' ' (Fink, 1992:4, aktaran, Ekinci, 2004:50)
''Öğrenme ilkelerinde alıĢtırma (egzersiz), özellikle beceri konularının öğrenilmesi için büyük bir değer taĢır.
AlıĢtırma olmadan, hemen hemen hiçbir beceri kazanılmaz.'' (BinbaĢıoğlu, 1995:363)
Piyano çalma becerisinin kazanılabilmesi için de alıĢtırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek piyanoya yeni
baĢlayan öğrencilerin, gerekse ileri seviyelerdeki öğrencilerin, piyano çalarken karĢılaĢtıkları güçlüklere göre
uygun egzersizleri içeren teknik çalıĢma parçalarına ihtiyaçları vardır.
"Technique sözcüğü Yunancadaki Tekhnikos sözcüğünden Fransızcaya geçmiĢtir. Bu sözcük de tekhne
sözcüğünden gelir ki anlamı sanattır. (ġen, s.21)
Piyano tekniğiyle ilgili tanımları incelediğimizde Pamir; piyano tekniğinin fiziksel, ruhsal ve sinirsel
koĢulların uyum gösterebilmesi bilimidir Ģeklinde ifade etmiĢtir. Leber ve Stark'a göre piyano tekniği;
enstrümandan doğru yapıda, güzel zengin ton ve nüansın sağlanması yeteneğidir. Küçük ise piyano tekniğini
tanımlarken, piyano çalma eylemine doğrudan katılan piyanistlik elemanların uyumudur Ģeklinde ifade
etmiĢtir.
Tekniği güçlü bir piyanist çaldığı eseri doğru yorumlayıp dinleyici ve besteci arasındaki köprü kurabilir.
Piyano çalarken karĢılaĢılan teknik güçlüklerin giderilebilmesi için etüdlere ihtiyaç duyulmaktadır. ''Düzgün
icra edilen bir etüd, dinleyicide, ilerlemiĢ bir yeteneği ve kontrollü bir parlaklığı çağrıĢtırmaktadır. Etüd
piyanistin parmak becerisini, koordinasyonunu ve fiziksel dayanıklılığını geliĢtirmeyi amaçlamaktadır.
19.yüzyıl boyunca piyanoyu ciddi ve profesyonelce çalan, ya da öğreten pek çok besteci ve öğretmen, on ikili
yirmi dörtlü, ya da ellili etüd setleri yayınlamıĢtı. Bu alanda en yüksek sayıya ulaĢan kiĢi Viyana'lı carl
Czerny'di. Piyano konserlerindeki gösteri unsuru da, etüdlerin geliĢmesinde önemli rol oynamıĢtır.'' (Gültek,
2007:183)
''Piyano tekniği ile ilgili, geçmiĢte yaĢanan tüm deneyimlerden, ileri sürülen tüm yaklaĢım ve düĢüncelerden
günümüzde yararlanıldığı görülmektedir. Bu düĢünce ve yaklaĢımlar, esasında tarih boyunca her alanda hep
görülen, en iyiyi, en güzeli ve en yararlıyı bulma çabalarıdır. Çalgının teknolojik olarak geliĢmesi, eserlerin
büyümesi, ifade anlayıĢındaki dönem dönem görülen farklılıklar, çalma tekniklerindeki geliĢme, değiĢme,
hatta geçmiĢ çağlara dönüp geri gelmeler hep aynı paralelde olup biten arayıĢlardır.'' (Küçük, 2003:199)
ARAġTIRMANIN AMACI
Piyano eğitiminde kullanılan etüd kitaplarının incelenmesi.
Literatürde farklı bestecilere ait, çeĢitli seviyeler için yazılmıĢ çok sayıda piyano etüdü bulunmaktadır. Ancak
etüd kitapları incelendiğinde çoğu kez teknik çalıĢmaların sistemli bir biçimde ardı ardına sıralanmadığı
gözlemlenmektedir. Yapılan çalıĢmayla etüdler içerdikleri teknik çalıĢmalar bakımından incelenmiĢtir.
AraĢtırmada piyano eğitiminde kullanılan Czerny op.599, Czerny op.299, Czerny op.136, Czerny op.636,
Duvernoy op.176, Berens op.61, Burgmüller op.100 incelenmiĢ ve araĢtırma belirlenen etüd kitapları ile
sınırlı tutulmuĢtur.
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Piyano etüdlerini incelediğimiz zaman etüdlerin bir kısmının özellikle belirli teknik güçlükler için
hazırlandığı, bazılarının ise birden fazla farklı teknik güçlükleri kapsadığı gözlemlenmiĢtir. Bu teknik
güçlükler için hazırlanan çalıĢmaları Ģöyle sıralayabiliriz:
1. Üçlü aralıklar için yapılan çalıĢmalar
2. Altılı aralıklar için yapılan çalıĢmalar
3. Akor çalıĢmaları
4. 3 zamanlı kırık arpej çalıĢmaları
5. Alberti bası ile ilgili çalıĢmalar
6. Staccato çalıĢmaları
7. Tutulan notalar ile ilgili çalıĢmalar
8. EĢitlik ve hız kazandıran çalıĢmalar
9. Sağ el ile ilgili çalıĢmalar
10. Sol el ile ilgili çalıĢmalar
11. Ġki elin bağımsızlığı ile ilgili çalıĢmalar
12. Gam çalıĢmaları
13. 4.ve5. Parmaklar için yapılan çalıĢmalar
14. Süslemeler ile ilgili çalıĢmalar
15. Arpej çalıĢmaları
16. Kromatik çalıĢmalar
17. Oktav çalıĢmaları
18. Ton değiĢimi ile ilgili çalıĢmalar
19. Triole çalıĢmaları
AraĢtırmada toplam 354 etüd incelenmiĢtir. AraĢtırmaya etüd kitaplarındaki eserlerin tonlarına göre
ayrılmalarıyla baĢlanmıĢtır. Daha sonra etüdler içerdikleri teknik güçlüklere göre gruplandırılmıĢtır. Bu
gruplandırmadan sonra her etüd bulunduğu teknik güçlüğe göre, baĢlangıç (1), orta (2) ve ileri (3) olmak
üzere üç seviyeye ayrılmıĢtır. Bu seviyelendirme yapılırken, Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim
Dalında'ki piyano eğitimi dersi seviyeleri baz alınmıĢtır. Bazı etüdlerin birden fazla teknik güçlüğü içerdiği
gözlemlenmiĢ bu tip etüdlerde yoğunluk hangi çalıĢma üzerindeyse etüd o çalıĢma grubuna dâhil edilmiĢtir.
AraĢtırmada Etüdlerin içinde bulunan tenik güçlüklere göre veri tabanı oluĢturulmuĢtur. Daha sonra her etüd
içinde hangi tür çalıĢmalar uygulanıyorsa o çalıĢma grubuna dahil edilmiĢtir.
ARAġTIRMANIN SONUCU
AraĢtırmada etüdler seviyelerine göre incelendiğinde Ģu sonuçlar elde edilmiĢtir.
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Tablo 1. Etüd Kitaplarının Seviyelerine Göre Gruplanması

Czerny op 139 kitabındaki toplam 100 eserden birinci seviyedeki eserlerin sayısı 20, ikinci seviyedeki
eserlerin sayısı 46, üçüncü seviyedeki eserlerin sayısı ise 34 adettir. Czerny op. 299 kitabındaki toplam 40
eserden birinci seviyede uygulanabilecek esere rastlanmamıĢtır. Bu kitaptaki ikinci seviye eserlerin sayısı 2,
üçüncü seviye eserlerin sayısı ise 38 adettir. Czerny op.599 kitabındaki toplam 100 eserden, birinci
seviyedeki eserlerin sayısı 34 ikinci seviyedeki eserlerin sayısı 57, üçüncü seviyedeki eserlerin sayısı ise 9
adettir. Czerny op.636 kitabındaki toplam 24 eserden hepsi üçüncü seviyede bulunmaktadır. Duvernoy op.
176 kitabındaki toplam 25 eserden 1 tanesi üçüncü seviyede, 24 tanesi ikinci seviyede olup, birinci seviyede
eser bulunmamaktadır. Burgmüller op. 100 kitabındaki toplam 25 eserden 7 tanesi birinci, 18 tanesi ikinci
seviyede olup, üçüncü seviyede esere rastlanmamıĢtır. Berens op.61 kitabındaki 40 eserden 2 tanesi ikinci
seviye, 38 tanesi üçüncü seviye olup birinci seviyede eser bulunmamıĢtır. Sonuç olarak Czerny op. 139 etüd
kitabında her seviyeden eserlere yer verirken, op.299 ve op.636 kitaplarında ileri seviyede eserlere yer
vermiĢ, op.599 kitabında orta seviyede yoğunlaĢmıĢtır. Duvernoy op.176 ve Burgmüller op.100 kitapları orta
seviyedeki etüdlere yer verirken, Berens op.100 ise ileri seviyeli etüdlere yer vermiĢtir.
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Tablo 2. Birinci Seviye Etüdlerin Ġçinde Bulunan ÇalıĢmalar

Tablo 3. Ġkinci Seviye Etüdlerin Ġçinde Bulunan ÇalıĢmalar
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Tablo 4. Üçüncü Seviye Etüdlerin Ġçinde Bulunan ÇalıĢmalar

Birinci seviyedeki 61 eseri incelediğimizde, kullanılan tonların Do majör, Sol majör ve Fa majör olduğunu
görüyoruz. Ġkinci seviyedeki 149 eseri incelediğimizde ise kullanılan tonlar; Do majör, Sol majör, Re majör,
La majör, Mi majör, Si majör, Fa majör, Sib majör, Mib majör, Lab majör, Reb majör, la minör, mi minör, si
minör, sol minör ve do minör. Üçüncü seviyedeki 144 eserde kullanılan tonlar ise; Do maj, Do min, Do# maj,
Do# min, Fa maj, Fa min, Fa# min, Lab maj, La maj, La min, Mib maj, Mib min, Mi maj, Mi min, Reb maj,
Re maj, Re min, Sib maj, Sib min, Si maj, Sol maj, Sol minördür.
Ġncelenen her 3 seviyede sağ el için hız kazandıran etüdler çoğunluktadır. 1. seviyedeki etüdler
incelendiğinde en çok kullanılan teknik çalıĢmanın 3'lü aralık, akor ve stac. çalıĢmaları olduğu
gözlemlenmiĢtir.
2. seviye etüdlerde en çok kullanılan teknik çalıĢmalar sırasıyla 58 eserle akorlar, 53 eserle 3'lü aralıklar, 48
eserle tutulan sesler, 44 eserle stac. çalıĢmaları, 40 eserle sağ el hız kazandıran çalıĢmalar ve 38 eserle
süslemeler ile 25 eserle gam çalıĢmalarıdır.
3. seviye etüdler incelendiğinde en çok kullanılan teknik çalıĢmaların sağ el hız kazandıran çalıĢmalar, tutulan
sesler, akor çalıĢmalar, sol el hız kazandıran çalıĢmalar ve oktav çalıĢmaları olduğu gözlemlenmiĢtir.
Üç seviye arasında oktav ve kromatik çalıĢmalarının en çok 3. Seviye etüdlerde olduğu gözlemlenmektedir.
Tablo 5. En Çok Teknik ÇalıĢmayı Ġçinde Barındıran Etüdler
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Ġncelenen etüdlerden en çok teknik çalıĢmayı içinde barındıran eserin Czerny op.299 no.38 olduğu tespit
edilmiĢtir. Bu etüd, 3. seviye olup içinde üçlü aralık, akor, staccato, tutulan sesler, süslemeler, oktav
çalıĢmaları, iki el hız kazandıran çalıĢmalar, sağ el ve sol el çalıĢmalarını barındırır.
Tablo 6. Ġçinde Gam ÇalıĢması Bulunan Etüdlerin Tonlarına ve Seviyelerine Göre Ġncelenmesi

Ġçinde gam çalıĢması bulunan etüdler tonlarına göre incelendiğinde en çok kullanılan tonun 15 eserle do
majör olduğu saptanmıĢtır. Ayrıca fa majör, la majör, la minör, lab majör, Mib majör, mi minör, mi majör, re
majör, simajör, si minör, sib majör, sol majör, sol minör tonlarında eserler bulunmaktadır.
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Tablo 7. Ġçinde Arpej ÇalıĢması Bulunan Etüdlerin Tonlarına ve Seviyelerine Göre Ġncelenmesi

Ġncelenen eserlerde içinde arpej çalıĢması barındıran etüdler tonlarına göre araĢtırıldığında en çok Do majör
tonunda eser olduğu gözlemlenmiĢtir.
Piyano eğitimi sırasında öğrenciler kiĢisel farklılıklarından dolayı, değiĢik teknik çalıĢmalarda güçlük
çekerler. Kimi öğrenci sağ el eĢitliğinde, kimi öğrenci sol el eĢitliğinde güçlük çekerken, bir diğeri staccato
pasajlarda zorlanabilir. Bu güçlükler öğrenilen tüm yeni teknikler için geçerli olabilir. Yapılan çalıĢma ile
etüdler teknik güçlüklerine göre gruplanıp seviyelendirildiği için çalıĢmanın piyano eğitiminde sıkça
kullanılan kaynak çalıĢması olacağı, gerek öğrenciler gerekse öğretmenler için kolaylık sağlayacağı
düĢünülmektedir.
KAYNAKLAR
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Yılında Müzik Sempozyumu, Malatya, s.199.
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MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ OKUL MÜZĠK EĞĠTĠMĠNDE SES EĞĠTĠMĠ
PROGRAMININ ĠġLEVĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ
Dr. Zuhal ÖZCENGĠZ, Marmara Üniversitesi
Türkiye Cumhuriyetinin kurulma aĢamasında müzik eğitiminin etkin okul anlayıĢına dayalı kurumsal bir
yapı içinde, kültürel-toplumsal, sosyal yaĢamda önemli bir misyon üstlenmesi hedeflenmiĢtir. Bu kapsamda
"15 Temmuz 1923'te Ankara'da toplanan Birinci Heyet-i Ġlmiye eğitim iĢlerinin bütün yönleri ile ele alındığı,
sorunların tartıĢıldığı ilk ciddi çalıĢma olarak bilinir. 26 maddeden oluĢan gündemin konuları içinde milli
kültür, milli müzik'te yer almaktadır." (Sakaoğlu, 1992) "Tevhid-i Tedrisat Kanunun yürürlüğe girmesi ile
müzik eğitimi sağlam bir temele oturtulmuĢtur. Türk Müzik Ġnkılabı olarak adlandırılan sürecin temeli,
çağdaĢlık-ulusallık ve evrenselliktir" (Uçan, 1997)
Müzik oluĢumu, geliĢimi ve yaygınlaĢması ilkesinden hareketle müzik öğretmeni yetiĢtiren ilk kurum 1
Kasım 1924'te açılan Musiki Muallim Mektebi'dir. Bu kurumsal yapı diğer kurumların açılmasında zemin
oluĢturmuĢtur. Tarihsel süreçte "1937-38 Eğitim yılında Gazi Orta Öğretmen ve Terbiye Enstitüsünde Müzik
ġubesi, 1942-1947 yıllarında etkinlik gösteren Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Güzel Sanatlar Dalında
müzik öğretmeni yetiĢtirme denemeleri, 1970'lerde üç ve dört yıllık Eğitim Enstitüleri, 1980'ler Türkiye'sinin
müzik öğretmeni yetiĢtiren kurumları olarak yer almaktadır. (Uçan, 1982)
Öğretmen yetiĢtiren kurumsal yapılar içinde ses eğitimi dersi ayrıcalıklı bir yere sahiptir. "Müzik Duygu ve
düĢüncelerin uyumlu ve ölçülü seslerle anlatıldığı bilim/sanat dalıdır. Ses eğitimi, sesi konuĢurken ve Ģarkı
söylerken doğru, güzel ve etkili kullanmaya yönelik verilen bir eğitim olduğu için, sesiyle müzik yapan
bireylere seslerini müziğinde gerekliliklerine göre oluĢturup, kullanmaları konusunda eğitim verilir. Seslerini
temiz bir tonla, doğru tartım ve ritmle, doğru frekanslar da kullanarak güzel ve etkili Ģarkı söylemek her tür
ses eğitiminin asıl amacıdır. Ses eğitiminde, müziğin eserlerinin seslendirilmesindeki iĢlevi yanında, herhangi
ses ve konuĢma bozukluklarının tedavisindeki ses terapilerinde kullanılmasından kaynaklanan eğitim alanı"
olma durumu vardır. Bu açıdan müzik, ses eğitiminin en bilimsel temellerindendir." (Töreyin, 2008)
Sesin doğru kullanılması ve buna bağlı olarak ses eğitiminin sınıf müzik öğretmenliğinde ne kadar gerekli
olduğu tartıĢılmaz bir gerçektir. Bu kapsamda öğretmen yetiĢtiren kurumlardaki ses eğitimi dersinin amacı ve
içeriği, okul müziği eğitiminin ilkelerinin ve amaçlarının gerçekleĢmesini ve programlarının geliĢmesini
sağlayacak bilimsel temellere zemin hazırlaması yönünde önemli bir iĢlevi üstlenmiĢtir. Genel hedefi 8 yıllık
temel eğitime ve orta öğretime öğretmen yetiĢtirmek olan güzel sanatlar bölümü müzik eğitimi ana bilim
dalındaki ses eğitimi dersinin amacı, kuramsal ve uygulama boyutuyla birlikte, insan sesinin eğitimine
yönelik bilimsel yöntem ve tekniklerin kazanılmasını sağlamaktır. ġarkı söylerken doğru ses ve nefes
tekniğine dayalı artikülasyon, diksiyon eğitimine paralel olarak, anatomik ve fizyolojik yapıya uygun
eserlerin yorumlanması, ses eğitiminin temelini oluĢturmaktadır. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Ses eğitimi ders programı, sesin eğitimi ve öğretimi kapsamında,
öğrencilerin öğretmenlik yetilerini kazanması yönünde yapılan çalıĢmaların tümünü içerir. Bireyin sesi ve ses
üretme organını tanıması, daha etkili ve verimli biçimde sağlıklı ses üretebilmesi, sesin kalitesini arttırarak
geliĢtirebilmesi yönünde öğretmen adaylarının okul müziği eğitiminde gereken davranıĢları kazanması
sağlanır. Bireyin sesinin belirli bir zaman dilimindeki geliĢimi ve eğitilmesinden sonra, meslek olarak
eğitimde her yaĢ dilimindeki bireyleri yetiĢtirme bilgi ve beceresine sahip olma amaçlanan hedeflerdendir.
Bu doğrultuda müzik öğretmeni yetiĢtiren kurumlardaki öğretmen adaylarının ses eğitimi dersinin içeriğine
yönelik plan ve programları değerlendirmeleri, seçilen eserlerin yorumları ve bu süreçte uzmanlaĢması,
yeterli donanıma sahip olması, mesleğin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi açısından gereklidir. Bu
bağlamda, yükseköğretim kurumlarındaki ses eğitimi dersinin teorik ve uygulamalı programlarının, okul
müziği eğitimindeki yansımaları ve iĢlevi, öğrenci algılarına dayalı olarak saptanması araĢtırmanın
problemini oluĢturmaktadır. Öğrenci görüĢleri doğrultusunda ses eğitimi dersinin, okul müzik eğitiminde
üstlendiği rolün kapsamı ve öneminin vurgulanması araĢtırmanın ana eksenini teĢkil etmektedir.
AMAÇ
Okul Müzik Eğitiminde ses eğitimi programının iĢlevinin, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalındaki, öğretmen adayı 4 sınıf öğrencilerinin
görüĢleri doğrultusunda değerlendirmek amacıyla aĢağıdaki sorulara yanıt aranmıĢtır.
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1) Öğretmen adaylarının Ses Eğitimi Dersine ait görüĢleri nelerdir?
2) Öğretmen adaylarının ses eğitimi programının, okul müziğindeki iĢlevine yönelik görüĢleri nelerdir?
3) Öğretmen adaylarının ses eğitiminin okul müziğinde amaçlarına ve içeriğine yönelik uygulamalar
hakkındaki görüĢleri nelerdir?
YÖNTEM
AraĢtırmanın temelini genel tarama yöntemi oluĢturmaktadır. Müzik öğretmen adaylarının okul müzik
eğitiminde ses eğitimi programının iĢlevine yönelik değerlendirmeleri yüzde ve frekans analizleri yapılarak
incelenmiĢtir.
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı 4. Sınıf
öğrencileri araĢtırmanın evrenini teĢkil etmektedir. Son sınıf öğrencilerinin öğretmenlik uygulamasını
yaptıktan sonra, ses eğitimi dersinin okul içi belirlenen programlarının uygulamada okul müzik eğitimi içinde
hedefine ulaĢma derecesi tayin edilip belirlenmesi amacıyla örneklem grubunu (28) kız ve (17) erkek
öğrenciden oluĢan 45 kiĢilik bir grup oluĢturmaktadır. Kız öğrenciler uygulama grubunun %62,2‘sini, Erkek
öğrenciler ise %37.8‘ini oluĢturmaktadır.
AraĢtırmada, araĢtırmacı tarafından anket formu geliĢtirilerek, bu doğrultuda ses eğitiminin okul müzik
eğitimindeki amaçları ve bu amaçların uygulaması ile içeriğine yönelik görüĢleri kapsayan 29 önerme yer
almıĢtır. Öğrencilerden her önermede ifade edilen fikre katılım dereceleri beĢli dereceleme ölçeğinde
iĢaretlemeleri istenmiĢtir. AraĢtırma 2009–2010 öğretim yılında gerçekleĢtirilmiĢtir. ( Deniz Jale, 2000)
BULGULAR VE YORUM
Tablo 1: Uygulama Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Frekansları
Cinsiyet

f

%

Kız

28

62,2

Erkek

17

37,8

Toplam

45

100

AraĢtırmanın 1. problemini oluĢturan Ses Eğitimi Dersinin Okul müziğinde amaçlarına yönelik
değerlendirmeleri kapsamında 19 bağımsız önerme sunulmuĢ ve analiz edilerek Tablo 2'de verilmiĢtir.

1.Ses
Eğitiminin
müziğindeki amacına
yeterli bilgiye sahibim

okul
yönelik

2.İnsan sesinin oluşumunu tam
olarak bildiğimi düşünüyorum

3.Sesin
özelliklerinin
olduğunu biliyorum

neler

Tamamen
Katılıyorum

Çok Katılıyorum

Kararsızım

Soru

Çoğunlukla
Katılmıyorum

Hiç Katılmıyorum

Tablo 2: Uygulama Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Ses Eğitimi Dersinin Okul Müziğinde
Amaçlarına Yönelik GörüĢlerine Göre Frekansları

Cinsiyet

f

%

f

%

F

%

f

%

f

%

Kız

1

3.6

6

21.4

10

35.7

8

28.6

3

10.7

Erkek

0

0.0

3

17.6

6

35.3

7

41.2

1

5.9

Karma

1

2.2

9

20.0

16

35.6

15

33.3

4

8.9

Kız

1

3.6

5

17.9

7

25.0

10

35.7

5

17.9

Erkek

0

0.0

2

11.8

7

41.2

6

35.3

2

11.8

Karma

1

2.2

7

15.6

14

31.1

16

35.6

7

15.6

Kız

3

10.7

1

3.6

10

35.7

10

35.7

4

14.3

Erkek

0

0.0

3

17.6

7

41.2

5

29.4

2

11.8

Karma

3

6.7

4

8.9

17

37.8

15

33.3

6

13.3
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4.Sesi
oluşturan
organlar
hakkında bilgi sahibiyim
5.Şarkı söylerken anatomik ve
fizyolojik
yapıya
uygun
davranışları
kazandığımı
düşünüyorum
6.Doğru ses üretme ve kullanma
becerisine sahibim
7.Ses eğitiminde yer alan doğru
nefes ve teknikleri konusunda
bilgi sahibiyim
8.Sesin gelişimini sağlayan ses
egzersizleri
hakkında
bilgi
sahibiyim
9.Diksiyon
ve
artikülasyon
alıştırmalarının neler olduğunu
biliyorum
10.Sesimi doğru kullanma ve
koruma alışkanlığına sahibim
11.Ses
eğitimi
dersinde
söylediğim her bir eserin bana
hangi teknikleri kazandırdığını
biliyorum
12.Ses eğitimi dersi okul müzik
eğitiminde gerekli olan çeşitli
dönem eserleirnden oluşan bir
dağarcık geliştirmiştir.
13.Ses eğitimi dersi eserleri
yorumlama
becerimi
geliştirmiştir
14.Sesi
yanlış
kullanma
sonucunda
sık
rastlanan
hastalıkları biliyorum
15.Ses
eğitimi
dersinde
kazandığım becerilerin diğer
derslerime katkısı olmuştur

Kız

2

7.1

2

7.1

8

28.6

11

39.3

5

17.9

Erkek

0

0.0

2

11.8

7

41.2

7

41.2

1

5.9

Karma

2

4.4

4

8.9

15

33.3

18

40.0

6

13.3

Kız

1

3.6

4

14.3

4

14.3

14

50.0

5

17.9

Erkek

0

0.0

2

11.8

3

17.6

11

64.7

1

5.9

Karma

1

2.2

6

13.3

7

15.6

25

55.6

6

13.3

Kız

1

3.6

3

10.7

7

25.0

12

42.9

5

17.9

Erkek

0

0.0

2

11.8

7

41.2

7

41.2

1

5.9

Karma

1

2.2

5

11.1

14

31.1

19

42.2

6

13.3

Kız

0

0.0

1

3.6

9

32.1

12

42.9

6

21.4

Erkek

0

0.0

2

11.8

5

29.4

9

52.9

1

5.9

Karma

0

0.0

3

6.7

14

31.1

21

46.7

7

15.6

Kız

0

0.0

2

7.1

5

17.9

15

53.6

6

21.4

Erkek

0

0.0

2

11.8

5

29.4

9

52.9

1

5.9

Karma

0

0.0

4

8.9

10

22.2

24

53.3

7

15.6

Kız

1

3.6

2

7.1

6

21.4

16

57.1

3

10.7

Erkek

1

5.9

1

5.9

5

29.4

10

58.8

0

0.0

Karma

2

4.4

3

6.7

11

24.4

26

57.8

3

6.7

Kız

1

3.6

4

14.3

8

28.6

13

46.4

2

7.1

Erkek

0

0.0

3

17.6

6

35.3

7

41.2

1

5.9

Karma

1

2.2

7

15.6

14

31.1

20

44.4

3

6.7

Kız

2

7.1

4

14.3

6

21.4

11

39.3

5

17.9

Erkek

1

5.9

0

0.0

10

58.8

5

29.4

1

5.9

Karma

3

6.7

4

8.9

16

35.6

16

35.6

6

13.3

Kız

3

10.7

2

7.1

9

32.1

11

39.3

3

10.7

Erkek

0

0.0

1

5.9

5

29.4

9

52.9

2

11.8

Karma

3

6.7

3

6.7

14

31.1

20

44.4

5

11.1

Kız

2

7.1

1

3.6

4

14.3

16

57.1

5

17.9

Erkek

0

0.0

2

11.8

4

23.5

10

58.8

1

5.9

Karma

2

4.4

3

6.7

8

17.8

26

57.8

6

13.3

Kız

2

7.1

3

10.7

9

32.1

12

42.9

2

7.1

Erkek

0

0.0

2

11.8

9

52.9

6

35.3

0

0.0

Karma

2

4.4

5

11.1

18

40.0

18

40.0

2

4.4

Kız

2

7.1

6

21.4

4

14.3

9

32.1

7

25.0

Erkek

0

0.0

1

5.9

8

47.1

6

35.9

2

11.8

Karma

2

4.4

7

15.6

12

26.7

15

33.3

9

20.0
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16. Ses eğitimi dersi müzik
zevkimin gelişmesine katkıda
bulunmuştur
17.Ses
eğitminin
okul
müziğindeki amaçlarına yönelik
öğretmenlerim
tarafından
yeterince bilgilendirildim
18.Ses eğitminin okul müzik
eğitiminde çok gerekli ve yararlı
olduğunu düşünüyorum
19.Okuldan aldığım ses eğitimi
dersinin, okul müzik eğitiminde
yeterli olduğunu düşünüyorum

Kız

2

7.1

3

10.7

4

14.3

13

46.4

6

21.4

Erkek

0

0.0

1

5.9

8

47.1

6

35.3

2

11.8

Karma

2

4.4

4

8.9

12

26.7

19

42.2

8

17.8

Kız

2

7.1

3

10.7

9

32.1

13

46.4

1

3.6

Erkek

1

5.9

1

5.9

5

29.4

9

52.9

1

5.9

Karma

3

6.7

4

8.9

14

31.1

22

48.9

2

4.4

Kız

1

3.6

3

10.7

2

7.1

14

50.0

8

28.6

Erkek

0

0.0

0

0.0

3

17.6

8

47.1

6

35.3

Karma

1

2.2

3

6.7

5

11.1

22

48.9

14

31.1

Kız

2

7.1

3

10.7

5

17.9

12

42.9

6

21.4

Erkek

1

5.9

0

0.0

5

29.4

9

52.9

2

11.8

Karma

3

6.7

3

6.7

10

22.2

21

46.7

8

17.8

Tablo 2‘de yer alan önermeler incelendiğinde; 1. (Ses Eğitiminin okul müziğindeki amacına yönelik yeterli
bilgiye sahibim) ve 3. (Sesin özelliklerinin neler olduğunu biliyorum) önermelerine karma grubun büyük
çoğunluğunun ―Kararsızım‖ cavabı verdiği, 11. (Ses eğitimi dersinde söylediğim her bir eserin bana hangi
teknikleri kazandırdığını biliyorum) ve 14. (Sesi yanlıĢ kullanma sonucunda sık rastlanan hastalıkları
biliyorum) önermelerine de karma grubun azımsanamayacak kadar yüksek bir bölümünün (Çok Katılıyorum
cevabına eĢit oranda) de Karasızım seçeneğini iĢaretlediği görülmektedir.
2. (Ġnsan sesinin oluĢumunu tam olarak bildiğimi düĢünüyorum), 4. (Sesi oluĢturan organlar hakkında bilgi
sahibiyim), 5. (ġarkı söylerken anatomik ve fizyolojik yapıya uygun davranıĢları kazandığımı düĢünüyorum),
6. (Doğru ses üretme ve kullanma becerisine sahibim), 7. (Ses eğitiminde yer alan doğru nefes ve teknikleri
konusunda bilgi sahibiyim), 8. (Sesin geliĢimini sağlayan ses egzersizleri hakkında bilgi sahibiyim), 9.
(Diksiyon ve artikülasyon alıĢtırmalarının neler olduğunu biliyorum), 10. (Sesimi doğru kullanma ve koruma
alıĢkanlığına sahibim), 12. (Ses eğitimi dersi okul müzik eğitiminde gerekli olan çeĢitli dönem eserleirnden
oluĢan bir dağarcık geliĢtirmiĢtir.), 13. (Ses eğitimi dersi eserleri yorumlama becerimi geliĢtirmiĢtir), 15. (Ses
eğitimi dersinde kazandığım becerilerin diğer derslerime katkısı olmuĢtur), 16. (Ses eğitimi dersi müzik
zevkimin geliĢmesine katkıda bulunmuĢtur), 17. (Ses eğitminin okul müziğindeki amaçlarına yönelik
öğretmenlerim tarafından yeterince bilgilendirildim), 18. (Ses eğitminin okul müzik eğitiminde çok gerekli ve
yararlı olduğunu düĢünüyorum) ve 19. (Okuldan aldığım ses eğitimi dersinin, okul müzik eğitiminde yeterli
olduğunu düĢünüyorum) önermelerinde (toplam 15 önerme) ise karma grubun ağırlıklı olarak ―Çok
Katılıyorum‖ seçeneğini tercih ettiği görülmektedir.
Öğrencilerin Ses Eğitimi Dersinin Okul Müziğinde Amaçlarına Yönelik GörüĢleri önermelerinde yalnızca 15.
önermeye (Ses eğitimi dersinde kazandığım becerilerin diğer derslerime katkısı olmuĢtur) kız öğrencilerin
azımsanamayacak kadar bir bölümünün (%21.4) ―Çoğunlukla Katılmıyorum‖ cevabı verdikleri
görülmektedir.
Uygulama grubunda yer alan öğrencilerin Ses Eğitimi dersinin okul müziğinde amaçlarına yönelik
görüĢlerine göre frekans tabloları (Tablo 2) incelendiğinde, genel olarak karma grubun önermelere
―Kararsızım‖ ya da ―Çok Katılıyorum‖ cevabı verdiği görülmektedir. Buradan hareketle grubun ya kendini
tanımlayamadığı ya da ses eğitimi dersi programının okul müziğinde amaçlarına yönelik uygulamaları
hakkında fikirlerinin ya da farkındalık düzeylerinin oluĢmamıĢ olabileceği söylenebilir.
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1.Ses eğitimi derslerinde, okul
müziğinde gerekli olan kuramsal
bilgiler yeterli niteliktedir
2.Ses eğitimi dersi okul müziğinde
uygulamada kullandığım eserler
açısından yeterli çeşitliliğe sahiptir
3.Ses eğitimi dersi, okul müziği
uygulamalarımda teknik donanımı
kazanmamı sağlamıştır.

Tamamen
Katılıyorum

Çok Katılıyorum

Kararsızım

Soru

Çoğunlukla
Katılmıyorum

Hiç Katılmıyorum

Tablo 3: Uygulama Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Ses Eğitimi Programının Okul Müziğindeki
ĠĢlevine Yönelik GörüĢlerine Göre Frekansları

Cinsiyet

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Kız

3

10.7

2

7.1

12

42.9

8

28.6

3

10.7

Erkek

0

0.0

2

11.8

6

35.3

9

52.9

0

0.0

Karma

3

6.7

4

8.9

18

40.0

17

37.8

3

6.7

Kız

2

7.1

3

10.7

9

32.1

10

35.7

4

14.3

Erkek

0

0.0

3

17.6

4

23.5

10

58.8

0

0.0

Karma

2

4.4

6

13.3

13

28.9

20

44.4

4

8.9

Kız

1

3.6

4

14.3

5

17.9

12

42.9

6

21.4

Erkek

1

5.9

2

11.8

6

35.3

6

35.3

2

11.8

Karma

2

4.4

6

13.3

11

24.4

18

40.0

8

17.8

Tablo 3 deki ―Ses eğitimi derslerinde, okul müziğinde gerekli olan kuramsal bilgiler yeterli niteliktedir‖
önermesine cevap olarak verilen en yüksek frekansa sahip seçenek 18 frekans ve %40 oranla ―Kararsızım‖
seçeneği olmuĢtur. Kızlarda en fazla frekansa sahip seçenek 12 frekans ve %42,9 oranla ―Kararsızım‖ olarak
görülürken, erkeklerde ise 9 frekans %52,9 oranla ―Çok Katılıyorum‖ seçeneği olmuĢtur. Önerme sonucuna
göre, %40,0 kararsız seçeneği ile %37,8 çok katılıyorum seçeneği birbirine çok yakındır. ÇeĢitli seviyelerdeki
(Hiç katılmıyorum, Çoğunlukla katılmıyorum, Kararsız) %55,6 öğrenci fikre katılmadığını belirtmiĢtir.
Tablo 3 deki ―Ses eğitimi dersi okul müziğinde uygulamada kullandığım eserler açısından yeterli çeĢitliliğe
sahiptir‖ önermesine cevap olarak verilen en yüksek frekansa sahip seçenek 20 frekans ve %44,4 oranla ―Çok
Katılıyorum‖ seçeneği olmuĢtur. Kızlarda en fazla frekansa sahip seçenek 10 frekans ve %35,7 oranla ―Çok
Katılıyorum‖ olarak görülürken, erkeklerde de 10 frekans %58.8 oranla ―Çok katılıyorum‖ seçeneği
olmuĢtur. Önermeden elde edilen verilere göre, ‗‘çok katılıyorum ‗‘ seçeneğinin yanı sıra % 28,9 oranındaki
‗‘kararsız‘‘ grubun yer alması düĢündürücüdür.
Tablo 3 deki ―Ses eğitimi dersi, okul müziği uygulamalarımda teknik donanımı kazanmamı sağlamıĢtır‖
önermesine cevap olarak verilen en yüksek frekansa sahip seçenek 18 frekans ve %40 oranla ―Çok
Katılıyorum‖ seçeneği olmuĢtur. Kızlarda en fazla frekansa sahip seçenek 12 frekans ve %42.9 oranla ―Çok
Katılıyorum‖ olarak görülürken, erkeklerde ise 6 frekans %35.3 oranla ―Çok Katılıyorum‖ ve ―Kararsızım‖
seçenekleri olmuĢtur. Önerme sonucuna göre, erkek öğrencilerin net bir fikre sahip olmadıkları
anlaĢılmaktadır.
Tablo 2'de yer alan birinci, ikinci ve üçüncü önermeden elde edilen verilere göre, öğrenciler tarafından ses
eğitimi ders program içeriğinin, okul müzik eğitiminde yeterliliği hakkında Ģüpheli olduğu sonucu
çıkarılabilir.
AraĢtırmanın 3. Problemini oluĢturan öğretmen adaylarının Ses Eğitiminin okul müziğinde amaçlarına ve
içeriğine yönelik uygulamaları değerlendirmesi kapsamında 7 bağımsız önerme sunulmuĢ ve analiz edilerek
Tablo 4'te verilmiĢtir.
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1.Staj döneminde öğrencileri ses
eğitiminin
amacına
yönelik
bilgilendirdim
2.Ses eğitiminin okul müziğindeki
yararları öğrencilere aktarılmıştır
3.Öğrencilere
sesin
oluşumu
hakkında
yeterli
bilgiyi
kazandırdığımı düşünüyorum
4.Öğrencilere
sesin
gelişimini
sağlayan ses egzersizleri uygulaması
yaptığımı düşünüyorum
5.Öğrencileri doğru nefes teknikleri
konusunda bilgilendirdim
6.Ses eğitimi öğrencilerin
zevkinin
gelişmesinde
sağlamıştır

müzik
katkı

7.Okul müziği eğitiminde gerekli olan
çeşitli eserlerden oluşan ses eğitimi
dağarcığını
aktardığımı
düşünüyorum.

Tamamen
Katılıyorum

Çok Katılıyorum

Kararsızım

Soru

Çoğunlukla
Katılmıyorum

Hiç Katılmıyorum

Tablo 4: Uygulama Grubunda Yer Alan Öğrencilerin Ses Eğitiminin Okul Müziğinde Amaçlarına ve
Ġçeriğine Yönelik Uygulamaları Hakkındaki GörüĢlerine Göre Frekansları

Cinsiyet

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Kız

4

14.3

6

21.4

4

14.3

13

46.4

1

3.6

Erkek

1

5.9

7

41.2

4

23.5

4

23.5

1

5.9

Karma

5

11.1

13

28.9

8

17.8

17

37.8

2

4.4

Kız

4

14.3

5

17.9

3

10.7

13

46.4

3

10.7

Erkek

1

5.9

3

17.6

8

47.1

4

23.5

1

5.9

Karma

5

11.1

8

17.8

11

24.4

17

37.8

4

8.9

Kız

2

7.1

4

14.3

8

28.6

11

39.3

3

10.7

Erkek

1

5.9

4

23.5

5

29.4

7

41.2

0

0.0

Karma

3

6.7

8

17.8

13

28.9

18

40.0

3

6.7

Kız

3

10.7

4

14.3

5

17.9

10

35.7

6

21.4

Erkek

2

11.8

3

17.6

6

35.3

6

35.3

0

0.0

Karma

5

11.1

7

15.6

11

24.4

16

35.6

6

13.3

Kız

1

3.6

4

14.3

7

25.0

12

42.9

4

14.3

Erkek

2

11.8

1

5.9

8

47.1

5

29.4

1

5.9

Karma

3

6.7

5

11.1

15

33.3

17

37.8

5

11.1

Kız

3

10.7

4

14.3

3

10.7

13

46.4

5

17.9

Erkek

0

0.0

0

0.0

8

47.1

7

41.2

2

11.8

Karma

3

6.7

4

8.9

11

24.4

20

44.4

7

15.6

Kız

2

7.1

3

10.7

8

28.6

9

32.1

6

21.4

Erkek

0

0.0

2

11.8

9

52.9

4

23.5

2

11.8

Karma

2

4.4

5

11.1

17

37.8

13

28.9

8

17.8

Tablo 4‘te öğrencilerin ses eğitiminin okul müziğinde amaçlarına ve içeriğine yönelik uygulamaları
hakkındaki görüĢlerine göre frekansları incelendiğinde, öğrencilerin 1. (Staj döneminde öğrencileri ses
eğitiminin amacına yönelik bilgilendirdim), 2. (Ses eğitiminin okul müziğindeki yararları öğrencilere
aktarılmıĢtır), 3. (Öğrencilere sesin oluĢumu hakkında yeterli bilgiyi kazandırdığımı düĢünüyorum), 4.
(Öğrencilere sesin geliĢimini sağlayan ses egzersizleri uygulaması yaptığımı düĢünüyorum), 5. (Öğrencileri
doğru nefes teknikleri konusunda bilgilendirdim) ve 6. (Ses eğitimi öğrencilerin müzik zevkinin geliĢmesinde
katkı sağlamıĢtır) önermelerine ağırlıklı olarak ―Çok Katılıyorum‖ cevabı verildiği görülmektedir.
7. (Okul müziği eğitiminde gerekli olan çeĢitli eserlerden oluĢan ses eğitimi dağarcığını aktardığımı
düĢünüyorum) önermeye verilen cevaplarda en fazla tercih edilen cevabın (%37.8) ―Kararsızım‖ olduğu, 2.
(Ses eğitiminin okul müziğindeki yararları öğrencilere aktarılmıĢtır), 3. (Öğrencilere sesin oluĢumu hakkında
yeterli bilgiyi kazandırdığımı düĢünüyorum) 4. (Öğrencilere sesin geliĢimini sağlayan ses egzersizleri
uygulaması yaptığımı düĢünüyorum), 5. (Öğrencileri doğru nefes teknikleri konusunda bilgilendirdim) ve 6.
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(Ses eğitimi öğrencilerin müzik zevkinin geliĢmesinde katkı sağlamıĢtır) önermelerine verilen cevaplardan
―Kararsızım‖ seçeneğin de azımsanamayacak kadar çok olduğu görülmektedir.
3. (Öğrencilere sesin oluĢumu hakkında yeterli bilgiyi kazandırdığımı düĢünüyorum) önermesine erkek
öğrencilerin vermiĢ olduğu cevaplarda ise %23.5 kadar bir kısmının ―Çoğunlukla Katılmıyorum‖ seçeneğini
iĢaretlediği görülmektedir.
SONUÇ
Müzik Eğitimi öğretmen adaylarının çoğunluğunun ses eğitimin amaçlarına yönelik yeterli bilgiye sahip
olmadıkları, araĢtırma kapsamındaki 29 bağımsız önerme aracılığıyla saptanmıĢtır. Ġnsan sesinin oluĢumu,
sesin özellikleri, sesi oluĢturan organlar,sesi doğru kullanma ve koruma alıĢkanlıkları, sesi yanlıĢ kullanma
sonucunda rastlanan hastalıklar konusunda net bir fikre sahip olmadıkları onların görüĢleri doğrultusunda
ortaya çıkmaktadır. Ses eğitimi dersinde öğretmenleri tarafından yeterince bilgilendirildiklerini ifade
etmelerine rağmen, kararsız grubun yüksek oranlarda olması, öğretmen faktörünün de göz önüne alınmasının
gerekliliğini ve ders programlarının üzerinde düĢünülebileceğini ortaya koymaktadır.
Bulgular, ses eğitimi derslerinin, okul müziği de gerekli olan kuramsal bilgileri, uygulamada kullandığı
eserler açısından yeterli çeĢitliliğe sahip olmadığını ve anatomik ve fizyolojik yapıya uygun, doğru ses üretme
ve kullanma, doğru nefes teknikleriyle birlikte, diksiyon, artikülasyon çalıĢmalarıyla, okul müziği
uygulamalarındaki teknik donanımı kazanmasında yeterli olmamıĢ olabileceğini göstermektedir.
Bu sonuca paralel olarak da öğrencilerin staj dönemi uygulamalarındaki okul müziği eğitiminde gerekli olan
donanıma sahip olmadıkları düĢünülebilir.
ÖNERĠLER
1) Öğretmen adaylarına okul müzik eğitimi uygulamalarına yönelik kuramsal bilgilerin yanısıra, doğru nefes
ve ses egzersizleri ile diksiyon artikülasyon alıĢtırmalarının tümünü kapsayan, çalıĢma yöntemlerinin
kazandırılması yönünde etkin çalıĢmalar yapılmalıdır.
2) Ses eğitiminin, okul müzik ders programları içinde daha iĢlevsel hale gelmesi yönünde, ses eğitimi
öğretim elemanları tarafından çalıĢma yapılması gereklidir.
3) Ses Eğitimi dersinin, okul müziğindeki amaçları ve içeriğine yönelik bilgiler öğretim elemanları
aracılığıyla öğrencilere aktarılmalıdır.
4) Okul müzik eğitimi staj programlarında, öğretmen adaylarının derslerde pasif olarak uygulama yapacağı
sınıfta oturarak gözlem yapması, onun akademik baĢarısı üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Derslerde
aktif rol üstlenerek mesleki deneyim kazanması yönünde çalıĢmalar yapması sağlanmalıdır.
5) Ses Eğitimi programlarında, okul müzik eğitiminde gerekli olan teknik donanımın öğrencilere
kazandırılması sağlanmalıdır.
6) Okul deneyimi programında görev alan öğretim elemanlarının kendi yaptıkları rehberlik hakkında
değerlendirme yapmaları ve bu değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak, öğretmen adaylarının okul
deneyiminde baĢarılı kılacak donanım ve ilerleme olanaklarının yaratılmasına katkı sağlaması gereklidir.
7) Ses Eğitimi dersinin okul müzik eğitimi içinde istenilen baĢarıyı elde edememesinin en önemli
nedenlerinden birisi, dersin sadece 1-2 sınıf ders programlarıyla sınırlandırılmasıdır. 3-4 sınıflarda da bu
dersin öğrenim süresinin uzatılması, öğrenme / öğretme etkinliği kapsamında bir geliĢme kaydedecektir.
KAYNAKLAR
Deniz Jale, Piano Eğitimi Programının Müzik Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin GörüĢleri Doğrultusunda
Değerlendirilmesi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2000.
Sakaoğlu Necdet, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 1992.
Töreyin AyĢe Meral, Ses Eğitimi Temel Kavramlar - Ġlkeler - Yöntemler, Sözkesen Matbaacılık Tic. Ltd. ġti.,
Ankara, 2008.
Uçan Ali, Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü Müzik Alanı Birinci Yıl Programının
Değerlendirilmesi, Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 1982.
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IX. ULUSAL MÜZĠK EĞĠTĠMĠ SEMPOZYUMU SONUÇ BĠLDĠRGELERĠ
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından 15-17 Aralık 2010 tarihleri arasında düzenlenen
―Türkiye‘de Bugünden Yarına Müzik Eğitimi‖ temalı IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu‘nun kapanıĢ
oturumu MÜZED Genel BaĢkanı Sn. Refik SAYDAM yönetiminde gerçekleĢtirilmiĢtir. KapanıĢ oturumunda
IX. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu‘na iliĢkin Prof. Dr. Ali UÇAN ve Prof. Filiz KAMACIOĞLU‘nun
sonuç bildirgeleri sunulmuĢtur.

IX. ULUSAL MÜZĠK EĞĠTĠMĠ SEMPOZYUMU SONUÇ BĠLDĠRGESĠ I
Prof. Dr. Ali UÇAN
Marmara Üniversitesi (MÜ) Atatürk Eğitim Fakültesi (AEF) Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı tarafından 15-17 Aralık 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Türkiye‟de Bugünden Yarına
Müzik Eğitimi” konulu 9 Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu geniĢ bir katılım, yoğun bir çalıĢma ve büyük
bir baĢarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
Sempozyum Türkiye‘de müzik eğitiminin bütün aĢamalarında öncelikle günümüzdeki durumu ve yaĢanan
sorunları ortaya koyup paylaĢarak geleceğe dönük etkili çözümler üretmeyi ve böylece bugünden yarına
ülkemiz müzik eğitiminin niteliğini geliĢtirmeye katkı sağlamayı amaçlamıĢtır. Bu amaç doğrultusunda
Örgün Genel Müzik Eğitimi, Yaygın Müzik Eğitimi ve Mesleki Müzik Eğitimi alanlarında Kurumsal Yapılar ve
Sistem İçindeki Yerleri, Öğretmen Eğitimi, Eğitim Programları, Öğretme-Öğrenme Süreçleri (Bu Süreçlerde
İzlenen Yeni Yaklaşımlar, Uygulanan Öğretim Yöntemleri, Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri) ve
müzik eğitimi ile ilgili çeĢitli konuları ele alan Disiplinler Arası Çalışmalar sempozyumun kapsamını
oluĢturmuĢtur. Bunların yanı sıra alanla ilgili bunlardan farklı çalıĢmaların sunulmasına da olanak
sağlanmıĢtır.
Bu bağlamda sempozyumda Müzik Eğitimi, Ses Eğitimi, Koro Eğimi, Çalgı Eğitimi, Gitar Eğitimi; Müzik
Öğretmeni YetiĢtirme, Müzik Öğretmenliği Programı, Müzik Öğretim Yöntemleri, Müzik Öğretmenliğine
Psikolojik YaklaĢım, Müzik Öğretmeni Adaylarının Yeterlilikleri-Tutumları ve Özyeterlik Algıları, Müzik ve
Psikoloji, Müzik ve Sosyoloji, Müzik ve Teknoloji, Müzik Literatürü, Eğitim Müziği, Okul Öncesi Müzik
Eğitimi, Ġlköğretim Müzik Eğitimi, Ġlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı, Özel Eğitim ve Müzik, Türk
Müziği, Türk Müzik Eğitimine Tarihsel BakıĢ konularında açılıĢ konferansı ve değerlendirme oturumuyla
birlikte toplam 29 oturumda 104 bildiri sunulup tartıĢılmıĢtır. Bu sunum ve tartıĢmalar sonunda aĢağıdaki
saptama ve öneriler öne çıkmıĢtır.
(1) Müzik eğitimi hakkı temel insan haklarından biridir. Bu nedenle genel müzik eğitimi ön, ilk ve orta öğretim
okullarında tüm öğrenciler için gerekli ve zorunludur. Bunun yerine getirilebilmesi için söz konusu okulların
tümünde tüm sınıflarda Müzik dersi haftada en az 2 saat olmalıdır.
(2) Müzik öğretmenlerinin eğitim ve okul kademelerinin özelliklerine uygun programlarla yeterli nitelik ve
nicelikte yetiĢtirilmesi gereklidir. Bunun için önokul (anaokulu) müzik eğitimciliği (öğretmeliği), ilköğretim
okulu müzik öğretmenliği, ortaöğretim okulları müzik öğretmenliği ve güzel sanatlar liselerine müzik
alanında dal öğretmenlikleri lisans programları hazırlanıp uygulanmalıdır.
(3) Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dallarının yeniden Bölüm hâline getirilmesi; önokul, ilköğretim okulu
ve ortaöğretim okulları ile güzel sanatlar liselerinin gereksindiği nitelik ve nicelikte müzik öğretmenleri
yetiĢtirmek üzere yeniden yapılandırılması; bu yapı içerisinde müzik eğitimciliği ile ilgili çeĢitli
anabilim/anasanat dalları lisans programlarının hazırlanıp uygulanması gerekmektedir.
(4) Türkiye‘mizin gerçek müzik öğretmeni gereksinimi resmen belirtilenlerin çok üstündedir. Bu nedenle
müzik öğretmenliği lisans programlarını baĢarıyla bitirmiĢ tüm müzik öğretmenleri bir an önce okullarda
kendilerini bekleyen görevlere atanmalıdır; erken emekli olanlar göreve çağrılmalıdır; yurt genelinde yeni bir
düzenlemeyle tüm okullarımız en az bir müzik öğretmenine kavuĢturulmalıdır.
(5) Türkiye‘mizin dünden bugüne bin bir çaba ve emekle oluĢturup geliĢtirdiği, ancak bugün çeĢitli
nedenlerle yeterince kullanamayıp yararlanamadığı ve bu hâliyle koruma veya bugünden yarına aktarma
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durumunda olduğu köklü, güçlü ve zengin bir müzik eğitimi donanımı, birikimi ve deneyimi vardır. Bu
donanım, birikim ve deneyim yeniden gözden geçirilmeli ve çok iyi değerlendirilmelidir.
(6) Türkiye‘mizin müzik eğitimi durumunu, sorunlarını ve çözümlerini görüĢmek üzere Eğitim Fakülteleri
Müzik Eğitimi Anabilim Dalları BaĢkanları ile Akademik Kurullarınca seçilmiĢ Öğretim Üyelerinin uygun
bir zamanda toplanarak yeniden düzenli ortak çalışmalar yapmaları sağlanmalıdır.

IX. ULUSAL MÜZĠK EĞĠTĠMĠ SEMPOZYUMU SONUÇ BĠLDĠRGESĠ II
Prof. Filiz KAMACIOĞLU
Üç gün süren sempozyumda, müzik hayatımız geniĢ ve yoğun bir biçimde ele alındı. Yapılan çalıĢmalar farklı
konu baĢlıkları altında sunuldu, sonuçlar tartıĢıldı.
Müzik eğitimindeki yeni eğilimler anlatıldı. Sunulan yeni öğrenme modellerinde, disiplinler arası yaklaĢımla
ritim ve hareket birlikteliğinden ortaya çıkan, kendi deyimimle ĠNSAN‘ın DOĞA‘ya dönüĢü görülmektedir.
Ben burada ülkemizde müzik eğitiminde yeni bir yapılanmanın gerektiği görüĢüyle tespit ve önerilerimi
aktarmak istiyorum
MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN LĠSANS PROGRAMLARINI ĠNCELEDĠĞĠMĠZDE;
Ana okulu öğretmenlerinin müzik eğitiminde yetkin oldukları kabul edildiğinden, öğretmen adaylarının bu
yetkinliği nasıl kazandıklarına bakalım.
Bu programdaki müzikle ilgili dersleri incelersek;
V. yarıyılda Müzik Eğitimi I ve VI. yarıyılda Müzik Eğitimi II, olmak üzere bir yıl ders almaktalar.
Üniversite sınavı ile bölümlerine giren öğretmen adaylarının yetenekleri sınanmamaktadır. Dolayısıyla bu
programla bir yılda ancak müzik konusunda fikir sahibi olabilir ve birkaç Ģarkı repertuarı edinebilirler.
Halbuki ciddi müzik eğitiminin baĢlangıç yaĢı 3 dür. Bu dönemde çocuk ciddi müzik eğitimi ile dinlemeyi,
uygulamayı, organlarını çalıĢtırmayı öğrenir, algılaması ve zeka düzeyi yükselir. Bu konuda dünyaca ünlü
metotlar kullanılmaktadır. Bizde de kullanılmalıdır. (Kodaly, Orff, Dalcrose vs.metotları) . Yedi yaĢ müzik
eğitimine baĢlamak için çok geç olmaktadır.
Sınıf öğretmenliği lisans programına bakarsak;
Ġlk Öğretimin ilk üç yılında sanatla ilgili derslere sınıf öğretmenleri girmektedir. Dolayısıyla bu konuda
yetkin sayılmaktadırlar . Öğretmen adaylarının yeterlik kazandıkları
programda müzikle ilgili derslere bakacak olursak:
Ġkinci sınıfta III.ncü yarıyılda Müzik , IV.ncü yarıyılda Müzik Öğretimi, olarak sınırlanmıĢtır. Yetenekleri
bilinmeyen bu öğretmen adaylarının müzik öğretimleri de yüzeysel olacaktır.
Eğitim Fakülteleri programlarında Güzel Sanatlar Eğitimi bölümleri Resim ĠĢ Öğretmenliği ve Müzik
Öğretmenliği olmak üzere iki ana daldan oluĢmuĢtur.
Eğitim fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik A.B.D nı bitirenler Ġlk öğretim 6-7-8. sınıf öğretmenliği
formasyonu almaktalar.
Sonuç olarak;
Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı Müzik Eğitimi programları çağdaĢ eğitim sistemlerine göre
hazırlanmıĢtır. Ders kazanımları üst düzeyde tutulmuĢtur. Öğretmenlik programlarında ise bu kazanımlara
temel teĢkil edecek dersler kısa süreli ve yüzeysel bir Ģekilde ele alınmıĢtır.
Uygulamanın baĢarısı sorgulanmamaktadır.
Program kazanımlarına ulaĢabilmek için sunduğumuz öneriler Ģunlardır;
Güzel Sanatlar Eğitimi baĢlığı altında ele alınan eğitimi Görsel Sanatlar( resim, heykel, mimari, grafik
sanatlar, vb ) , Müzik ve Sahne sanatları ( tiyatro, bale, opera, ) ve yazın olarak ayırmak gerekmektedir.
Genel olarak sanat eğitimi, özellikle de müzik eğitimi bilimsel ve sanatsal alanları olan köklü ve uzun eğitim
gerektiren ciddi eğitimi olan alanlardır. Önemi kavranmalı ve eğitiminde yapısal değiĢimler sağlanmalıdır.
Ders saati ve sınıf dersi sistemi ile özlenen sonuca ulaĢılamaz. Her konuda olduğu gibi burada da kağıt
üzerinde çağdaĢ ve ideal programlar yapılmakta fakat uygulamanın nasıl olacağı ve Ģartların ne Ģekilde
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değiĢmesi gerektiği üzerinde durulmamaktadır. Ders saati sistemi yerine yarım gün sanat ve iĢ eğitimi, yarım
gün teorik dersler uygulanarak özlenen sonuca ulaĢılabilir.
Öğretmen yetiĢtirmeye gelince;
Müzik dersi Ģarkı söyleyerek geçiĢtirilen eğlence dersi gibi algılanmaktan kurtulmalıdır.
Müzik eğitimi, algılamayı, zekayı geliĢtiren, somut düĢünmeyi sağlayan çok önemli bir eğitim alanıdır. Ciddi
ve uzun süreli eğitim gerektirmektedir.
Müzik eğitimi artık geniĢlemelidir. Özellikle okul öncesi ve ilk öğretimin ilk 3 yılı eğitim açısından en
önemli yıllardır. Kesinlikle bu yıllar yüzeysel yapılan birkaç etkinlikle geçmemelidir. Dağarcık çalıĢmaları
arttırılmalı, programı uygulayabilecek Ģekilde öğretmeni yetiĢtirilmelidir. ÇağdaĢ metotlar, korolar bu
konuda çok önemlidir.
Ġlk öğretim 6,7,8. sınıf müzik dersi için öğretmen, eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümleri müzik
anabilim dallarından yetiĢmektedir. Eğitim fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi bölümleri ayrılmalıdır.
Resimle müziğin metodoloji açısından çok farklılıkları vardır. Aynı bölüm içinde olması birçok sorunu
beraberinde getirmektedir.
Orta öğretim 9,10,11.ci sınıflar için ve enstrüman öğretmenliği için Güzel Sanatlar Fakülteleri ve
Konservatuarlar düĢünülüyorsa Ģöyle bir çıkmaz vardır. Ülkemizde Güzel Sanatlar fakülteleri müzik
bölümleri oldukça çoğalmıĢ, çoğaldığı kadar da programları çeĢitlenmiĢtir. Bu okullar sadece müzik
teknolojisi ile ilgili ara eleman yetiĢtirmelidirler. Konservatuarlar enstrüman öğretmeni yetiĢtireceklerse,
öğretim metotları ve enstrüman pedagojisi konusunda eğitilmelidirler.
Son olarak kesinlikle Müzik Eğitimi geniĢlemeli, eğitimi branĢlara ayrılmalı, öğretmenliği, performans
bölümleri, müzikoloji, müzik mühendisliği, Ģeflik, kompozisyon vs bölümleri aynı çatı altında toplanarak
Müzik Fakültesi, Müzik Üniversitesi haline gelmelidir.
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