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SEMPOZYUM PROGRAMI
25 Nisan 2012 Çarşamba
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS BİNASI
08:30-09:30

Kayıt

KONFERANS SALONU
09:30-10:30

Açılış Töreni
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Orkestra ve Korosu
Şef: Yrd. Doç. Dr. Ali DELİKARA
Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Adnan GÖRÜR
Niğde Üniversitesi Rektörü

10:30-11:00

Ara
“Niğde Ü. GSEB Resim-İş Eğitimi ABD Özgün Baskı Sergisi”

11:00-14:30

Çağrılı Konuşmacılar

KONFERANS SALONU
11:00-11:30

Prof. Suna ÇEVİK “Çocuk Sanat Atölyeleri”

11:30-12:00

Prof. Dr. Necati GEDİKLİ “Popüler Kültür ve Müzik Yaşamımızın Temel Sorunları”

12:00-12:10

Toplu Fotoğraf Çekimi

12:10-12:30

Ara

12:30-13:30

Öğle Yemeği

13:30-14:00

Prof. Dr. Ali UÇAN “Atatürk ve Türk Müzik Eğitimi Devrimi: Genel Durum, Sorunlar ve
Çözümler”
25.04.2012 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM (14:30-16:00)

KONFERANS SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necati GEDİKLİ
14:30-14:45

Doç. Dr. Belir TECİMER (Gazi Ü.)
21. Yüzyıl Türkiyesi’nde Müzik Eğitimi Kurumlarının Yeniden Yapılanması

14:45-15:00

Yrd. Doç. Dr. E.Erdem KAYA (Nevşehir Ü.)
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Müzik Eğitimi

15:00-15:15

Yrd. Doç .Dr .E. Funda TÜRKMEN (Afyon Kocatepe Ü.)
Hizmetiçi Seminer Çalışmaları Kapsamında Afyon Müzik Eğitimi Çalıştayının
Değerlendirilmesi

15:15-15:30

Dr. Hakan EKMEN (Hacettepe Ü.)
Bireyleri Mesleki Çalgı Eğitimine Yönlendirmede ve Hazırlamada Türkiye'deki Duruma Genel
Bir Bakış ve Bir Sistem Önerisi
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15:30-15:45

Tolga GÜLER (Niğde MEB.) -Yasemin GÜLSOY (Yozgat MEB)-Yrd. Doç. Dr. Ferit BULUT
(Niğde Ü.)
Ortaöğretim Kurumlarında Müzik Dersinin Günümüzdeki Durumuna İlişkin Müzik
Öğretmenlerinin Görüşleri (Niğde İli Örneği)

15:45-16:00

Tartışma

16:00-16:30

Ara
25.04.2012 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM (14:30-16:00)

AMFİ 1
Oturum Başkanı: Prof. Şeyda ÇİLDEN
14:30-14:45

Arş. Gör. Murat GÖK-Doç. Enver TUFAN (Gazi Ü.)
Müzik Öğretmenlerinin 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri
(Ankara Örneği)

14:45-15:00

Arş. Gör. Gürsel YURTSEVEN (Yıldız Teknik Ü.)
Müzik Kurumlaşmamız ve Kimlik Değişimi

15:00-15:15

Doç. Dr. M. Kayhan KURTULDU (Karadeniz Teknik Ü.)-Yrd. Doç. Dr. Zeki NACAKÇI
(Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Popüler Kültür ve İlköğretim Okul Şarkıları Etkileşimine Yönelik Bir Deneysel Çalışma

15:15-15:30

Öğr. Gör.Yaşar ÖZELMA (Erzincan Ü.)-Doç. Dr. S. Cem ŞAKTANLI (Mehmet Akif Ersoy
Ü.)
İlköğretim Müzik Derslerinde Çok Sesli Şarkıların Yeri ve Önemine İlişkin Bir İnceleme

15:30-15:45

Öğr. Gör. Aylin MENTİŞ KÖKSOY (Niğde Ü.)
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Dinleme Tercihleri

15:45-16:00

Tartışma

16:00-16:30

Ara
25.04.2012 Çarşamba
İKİNCİ OTURUM (16:30-18:00)

KONFERANS SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Suna ÇEVİK
16:30-16:45

Arş. Gör. Ozan BELGE (Gazi Ü.)
Müzik Eğitiminde Eşlik Çalgısı Olarak Akordiyonun Yeri ve Önemi

16:45-17.00

Dr. Timur VURAL-Yrd. Doç. Dr. Feyzan GÖHER VURAL (Konya Ü.)
Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Piyano Eğitimi Açısından Gssl İle Genel Liselerden
Mezun Öğrencilerin Kıyaslanması

17:00-17:15

Arş. Gör. M. Ulaş ATASOY (Erciyes Ü.)
Ülkemizde Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Geleneksel Nefesli Çalgılarımızdan Kaval’ın
Yeri ve Önemi

17:15-17:30

Arş. Gör. A. Semih BİREL (Gazi Ü.)
Viyolonsel Eğitiminde Müzikal Bir İfade Olarak Vibrato ve Vibrato Becerisini Geliştirmeye
Yönelik Çalışma Önerileri
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17:30-17:45

Zeynep DEMİR YILDIZ (MEB)
Karışık Desenli, Basit ve Anlamlandırıcı Tekrar Stratejilerinin Keman Eğitimde Etkililik
Düzeyi

17:45-18:00

Tartışma

18:00-18:30

Ara

18:30-19:30

Akşam Yemeği

20:00

Konser - Çilden Yaylı Çalgılar Topluluğu
Yer: Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
25.04.2012 Çarşamba
İKİNCİ OTURUM (16:30-18:00)

AMFİ 1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih AKKAŞ
16:30-16:45

Okt. Özlem KILINÇER (İnönü Ü.)-Yrd. Doç. Dr. Mehtap AYDINER UYGUN (Niğde Ü.)
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Öğrencilerinin Piyano Repertuvarını Öğrenmede
Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi

16:45-17:00

Serenat İSTANBULLU (Niğde GSSL)
Piyano Eğitimcilerinin Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Mezunu Öğrencilerin Piyano Eğitiminde
Hazırbulunuşluklarına Yönelik Görüşleri

17:00-17:15

Yrd. Doç. Dr. Y. Alper VARIŞ (Ondokuz Mayıs Ü.)
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Toplu Çalgı Eğitiminde Yaşanan Sorunlara Yönelik
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

17:15-17:30

Rüstem KILINÇ (Niğde GSSL)-Yrd. Doç. Dr. Damla BULUT (Niğde Ü.)
GSSL Viyola Öğretim Programının Türk Müziği İçeriği Yönünden İncelenmesi

17:30-17:45

Tartışma

17:45-18:30

Ara

18:30-19:30

Akşam Yemeği

20:00

Konser - Çilden Yaylı Çalgılar Topluluğu
Yer: Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
26.04.2012 Perşembe
ÜÇÜNCÜ OTURUM (09:30-11:00)

KONFERANS SALONU
Oturum Başkanı: Doç. Dr. M. Kayhan KURTULDU
09:30-09:45

Doç. Dr. Cengiz ŞENGÜL- Öğr. Gör. Levent ÜNLÜ (Atatürk Ü.)
Piyano Akordu İçin Yazılmış Bilgisayar Programlarının İncelenmesi

09:45-10:00

Öğr. Gör. Mustafa KABATAŞ (Cumhuriyet Ü.)
Müzik Üretiminde Bilgisayar Teknolojisinin Kullanılması

10:00-10:15

Yrd. Doç. Dr. Gökalp PARASIZ-Tuncay ARAS (Atatürk Ü.)
Teknolojinin Müzik ve Müzik Eğitimi Alanındaki Yeri Ve Önemi
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10:15-10:30

Yrd. Doç. Dr. Ali DELİKARA- Yrd. Doç. Dr. Hazan KURTASLAN (Niğde Ü.)
Bilgisayar Teknolojisinin Lisansüstü Müzik Eğitiminde Kullanımına Yönelik Oluşturulan Ders
Programı Önerisi

10:30-10:45

Tartışma

10:45-11:00

Ara
26.04.2012 Perşembe
ÜÇÜNCÜ OTURUM (09:30-11:00)

AMFİ 1
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Efe AKBULUT
09:30-09:45

Arş. Gör. Eren LEHİMLER (Atatürk Ü.)
Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Bilgisayar Derslerinde Öğretilen Müzik
Yazılımlarının Kullanımının Piyano Eğitiminde Ritim Algılama, Ezgi Algılama, Nüans
Terimleri Açısından Katkılarının İncelenmesi

09:45-10:00

Yrd. Doç. Dr. Şehriban KOCA (Mersin Ü.)
Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğrencilerin Çalgı (Blokflüt) Çalma
Becerilerine Yönelik Yeterliklerinin Belirlenmesi (Mersin İli Örneği)

10:00-10:15

Yrd. Doç. Dr. Esra DALKIRAN (Mehmet Akif Ersoy Ü.)-Yrd. Doç. Dr. Özlem AKIN
(Pamukkale Ü.)
Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri Keman Dersi Öğretim Programına Yönelik İçerik Analizi Ve
Keman Öğretmenlerinin Programa İlişkin Görüşleri

10:15-10.30

Yrd. Doç. Dr. Ersan ÇİFTÇİ- Arş. Gör. Taner ULUÇAY (Erzincan Ü.)
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Müzik Dinleme Alışkanlıklarına
Göre Şiddet Eğilim Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme

10:30-10:45

Tartışma

10:45-11:00

Ara
26.04.2012 Perşembe
DÖRDÜNCÜ OTURUM (11:00-12:30)

KONFERANS SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali UÇAN
11:00-11:15

Ayten AKTAŞ (Bitlis MEB)- Yrd. Doç. Dr. Damla BULUT (Niğde Ü.)
İlköğretim 1. Kademe 2. Devre Müzik Dersine Yönelik Öğretmen Görüşleri: Niğde İli Örneği

11:15-11:30

Doç. Dr. Nilgün SAZAK (Kocaeli Ü.)
İlköğretim İkinci Kademe 7. Sınıf Müzik Dersi Öğretiminde Kullanılmak Üzere Geliştirilen
“Müzik Yolu Masa Oyunu”nun Uzman Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi

11:30-11:45

Prof. Dr. Turan SAĞER- Betül KARAGÖZ (İnönü Ü.)
İlköğretim Müzik Öğretmen Kılavuzlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

11:45-12:00

Yrd. Doç. Dr. Öznur ÖZTOSUN (Kırıkkale Ü.)- Doç. Dr. Dolunay AKGÜL BARIŞ (Abant
İzzet Baysal Ü.)
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Cumhuriyetten Günümüze Ortaokul/İlköğretim Müzik Öğretim Programları
12:00-12:15

Tartışma

12:15-12:30

Ara

12:30-13:30

Öğle Yemeği

13:30-14:30

Piyano Workshop
Dr. Hakan EKMEN (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı)
Yer: Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
26.04.2012 Perşembe
DÖRDÜNCÜ OTURUM (11:00-12:30)

AMFİ 1
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dolunay AKGÜL BARIŞ
11:00-11:15

Okt. Arzu KAN (Rize Ü.)-Doç. Dr. M. Kayhan KURTULDU (Karadeniz Teknik Ü.)
Piyano Eğitiminde Planlı Örgütleme Stratejisinin Öğrenci Başarısına Etkisi

11:15-11:30

Yrd. Doç .Dr. Güler DEMİROVA (Ankara Ü.)
Dünya Piyano Edebiyatında Çocuk Albümleri ve Süitlerine Bir Örnek Olarak Azerbaycan
Bestecisi Z. Bağırov’un “Kukla Gösterisi” Adlı Piyano Süitinin İncelenmesi

11:30-11:45

Çağlar BAKIOĞLU (Akçaabat AOTML)- Doç. Dr. M. Kayhan KURTULDU (Karadeniz
Teknik Ü.)
Konservatuar ve Müzik Öğretmenliği Bölümü Piyano Öğrencilerinin Tutumlarının Çeşitli
Değişkenlere Yönelik Karşılaştırılması

11:45-12:00

Öğr. Gör. Şener DEMİR (Karadeniz Teknik Ü.)
Müzik Eğitimcisi Yetiştiren Kurumlardaki Eğitim Müziği Besteleme Dersine İlişkin Tanım Ve
Kavramlara Yeni Yaklaşımlar

12:00-12:15

Tartışma

12:15-12:30

Ara

12:30-13:30

Öğle Yemeği

13:30-14:30

Piyano Workshop
Dr. Hakan EKMEN (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı)
Yer: Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
26.04.2012 Perşembe
BEŞİNCİ OTURUM (14:30-16:00)

KONFERANS SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin KARKIN
14:30-14:45

Arş. Gör. Gökhan ÖZDEMİR- Prof. Gökay YILDIZ (Mehmet Akif Ersoy Ü.)
İlerici Armonisi ve Uygulamaları

14:45-15:00

Öğr. Gör. Turgay TUNÇ (Zonguldak Karaelmas Ü.)
Piyano İcrasında Homofonik ve Polifonik Yazım Stillerinin Deşifre Edilebilme Becerilerinin
Karşılaştırılması

ix

15:00-15:15

Yrd. Doç. Dr. S. Ercan BAĞÇECİ (Niğde Ü.)
Armoni Eğitiminde Uygulamalı Bir Boyut: Akor Çözümü

15:15-15:30

Yrd. Doç. Dr. Murat YAKIN (Başkent Ü.)
Türkiye’de Kompozisyon Eğitiminin Problemleri

15:30-15:45

Dr. Zafer KURTASLAN-Yrd. Doç. Dr. Sema SEVİNÇ- Yrd. Doç. Dr. Nurtuğ BARIŞERİYrd. Doç. Dr. Aynur SULTANOVA (Konya Ü.)
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Öğrenci
Görüşleri

15:45-16:00

Tartışma

16:00-16:30

Ara
26.04.2012 Perşembe
BEŞİNCİ OTURUM (14:30-16:00)

AMFİ 1
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cengiz ŞENGÜL
14.30-14:45

Yrd. Doç. Dr. Gökhan YALÇIN (Kırıkkale Ü.)
Türkiye’de Lisansüstü Düzeyde Yapılan Gitar Konulu Tezlerin Analizi

14:45-15:00

Yrd. Doç. Dr. Gülten CÜCEOĞLU ÖNDER (Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Flüt ve Flüt Eğitimi Alanlarında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Konuları Yönünden İncelenmesi

15:00-15:15

Yrd. Doç. Dr. Barış DEMİRCİ-Arş. Gör. Ozan GÜLÜM (Atatürk Ü.)
2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Başarı
Durumlarının Değerlendirilmesi (Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Örneği)

15:15-15:30

Prof. Dr. Turan SAĞER- Arş. Gör. Engin GÜRPINAR-Arş. Gör. Onur ZAHAL (İnönü Ü.)
Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavlarında YGS-P İle Müzik Alanı Puanları
Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

15:30-16:00

Tartışma

16:00-16:30

Ara
26.04.2012 Perşembe
ALTINCI OTURUM (16:30-18:00)

KONFERANS SALONU
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nilgün SAZAK
16:30-16:45

Zeynep DEMİR YILDIZ (Trabzon Akoluk İÖO)
Anlamlandırma Stratejilerine Dayalı İmaj Oluşturma Yönteminin Keman Dersinde Etkililik
Düzeyi

16:45-17:00

Öğr. Gör. Murat GÜREL (Gazi Ü.)
Türk Müziği Devlet Konservatuvarlarında Keman Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

17:00-17:15

Pelin ÇELENK-Yrd. Doç. Dr. Öznur ÖZTOSUN (Kırıkkale Ü.)
Öğretim Yöntemleri ve Keman Eğitimi

17:15-17:30

Yalçın YILDIZ (Trabzon Akçaabat Demirci İÖO)
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Flüt Eğitiminde Planlanmış Metronom Destekli Çalışma Yönteminin Öğrencilerin Başarısı
Üzerine Etkileri
17:30-17:45

Yrd. Doç. Dr. A. Suat KARAHAN (Harran Ü.)
Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Piyano Derslerinin Bireysel Olarak Yapılma
Durumu

17:45-18:00

Tartışma

18:00-18:30

Ara

18:30-19:30

Akşam Yemeği

20:00

Konser - Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları
Yer: Derbent Kültür Merkezi
26.04.2012 Perşembe
ALTINCI OTURUM (16:30-18:00)

AMFİ 1
Oturum Başkanı: Doç. Dr. S. Cem ŞAKTANLI
16:30-16:45

Yrd. Doç. Dr. Ferit BULUT (Niğde Ü.)
Müzik Öğretmeni Adaylarının Nota Yazısı Bilgisine Yönelik Performanslarının Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi (Niğde Üniversitesi Örneği)

16:45-17:00

Doç. Dr. Cengiz ŞENGÜL-Okt. Şebnem GÜLERYÜZ (Atatürk Ü.)
Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda “Müzik” ve “Müzik Öğretimi” Derslerinin İlköğretim
1-2-3. Sınıfların Müzik Ders Programı İle Örtüşme Düzeyi

17:00-17:15

Prof. Dr. Turan SAĞER- Arş. Gör. Engin GÜRPINAR- Arş. Gör.Onur ZAHAL (İnönü Ü.)
Müziksel İşitme-Okuma-Yazma Dersi İle Diğer Alan Dersleri Arasındaki İlişkilerin
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

17:15-17:30

Öğr. Gör. Dr. İlknur ÖZAL GÖNCÜ (Gazi Ü.)
36-72 Aylık Çocuklar İçin Hazırlanan 2006 Okul Öncesi Eğitim Programının Müzik Alanı
Açısından İncelenmesi

17:30-17:45

Arş. Gör. Gülbahar KARABULUT (Aksaray Ü.)
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin ve İlgili Öğretim Elemanlarının
Üniversitede ve İl İçinde Yapılan Sanat Etkinliklerine İlişkin Görüşleri (Aksaray İli Örneği)

17:45-18:00

Tartışma

18:00-18:30

Ara

18:30-19:30

Akşam Yemeği

20:00

Konser - Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları
Yer: Derbent Kültür Merkezi

27.04.2012 Cuma
YEDİNCİ OTURUM (09:30-11:00)
KONFERANS SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Meral TÖREYİN
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09:30-9:45

Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN (Afyon Kocatepe Ü.)
Hüzünle Sevginin Harmanlandığı Bir Yürek Din Adamı, Müzikolog, Derlemeci, Bestekâr ve
Eğitimci Vartabed Gomidas

09:45-10:00

Yrd. Doç. Dr. Gökmen ÖZMENTEŞ (Akdeniz Ü.)
Müzik Eğitimi Araştırmalarında Disiplinlerarasılık ve Müzik Psikolojisinin Ayrıcalıklı Durumu

10:00-10:15

Dr. Orhan BABA ( Türk Silahlı Kuvvetleri)
Hastane Müzisyenliği

10:15-10:30

Yrd. Doç. Dr. Bahar GÜDEK (Ondokuz Mayıs Ü.)
Sosyolojik Açıdan: Ergenlerde Müzikal - Kültürel Kimlik

10:30-10:45

Tartışma

10:45-11:00

Ara

27.04.2012 Cuma
YEDİNCİ OTURUM (09:30-11:00)
AMFİ 1
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sibel KARAKELLE
09:30-09:45

Öğr.Gör.Emre PINARBAŞI (Gaziosmanpaşa Ü.)
Sibelius, Finale ve Lilypond Nota Yazım Programlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

09:45-10:00

Yrd. Doç. Dr. S. Ercan BAĞÇECİ (Niğde Ü.)
Cümle İçinde Ve Kadansta Ekaltılı Dominant Grubu Akorlar

10:00-10:15

Doç. Dr. Efe AKBULUT (Pamukkale Ü.)
Müzik Öğretmeni Yetiştirmeye Yönelik Bir Model Önerisi

10:15-10:30

Zeynep GERGİN (Adnan Menderes Ü.)
Müzik Öğretmenliği Adaylarının Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi (Adnan Menderes Üniversitesi Örneği)

10:30-10:45

Tartışma

10:45-11:00

Ara

27.04.2012 Cuma
SEKİZİNCİ OTURUM (11:00-12:30)
KONFERANS SALONU
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seval KÖSE
11:00-11:15

Gülşah BAŞARAN TANRIÖVER (Kayseri GSSL)
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Türk Ve Batı Müziği Koro Eğitimi Dersi Öğretim
Programlarının İncelenmesi

11:15-11:30

Mehmet Şahin AKINCI-Yrd. Doç. Dr. Nurdan KIZILDELİ SALIK-Doç. Dr. Sibel
KARAKELLE (Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. Sınıf Öğrencilerinin Ses Müziği Yapıtlarını
Yorumlamada Müzik Biçimleri Dersine Ait Kazanımlarını Kullanabilme Durumları
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POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK YAŞAMIMIZIN TEMEL SORUNLARI

Prof. Dr. Necati GEDİKLİ1

Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili Gençler!
Konuşmama geçmeden önce, bizleri bu çatı altında toplayan ve artık gelenekselleşmiş,
müzik eğitimi simpozyumlarının devamı olan, “X. Müzik Eğitimi Simpozyumu”nun
öngörülen amacına ulaşmasını dileyerek, hepinizi saygı ve sevgiyle selâmlıyorum.
Böylesi bilimsel bir simpozyuma, “Onur Kurulu Üyesi” seçilmiş olmamdan da gurur
ve mutluluk duyduğumu, ayrıca ve özellikle belirterek; emeği geçenleri; başta Rektörümüz
simpozyum onursal başkanı Sn. Prof. Dr. Adnan GÖRÜR ve Eğitim Fakültesi Dekanı,
Sempozyum Başkanı Sn. Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT olmak üzere; Simpozyum Bilim
Kurulu, Simpozyum Düzenleme Kurulu ve Simpozyum Sekreteyası’nı yürekten kutlayarak,
en içten şükranlarımı sunuyorum.
Bu simpozyumla bağlantılı olması nedeniyle, eğitim simpozyumlarının başlangıcına
ve kısaca tarihçesine değinmekte yarar görüyorum.
Müzik eğitimini konu alan ilk müzik simpozyumunu 1984 yılı, Mayıs ayında; o
yıllarda çalıştığım kurum olan D. E. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü
olarak İzmir’de biz gerçekleştirmiştik. “I. Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu” nun benim
önermiş olduğum konusu – MMM’nin 60. Yılı olması nedeniyle - : “Türkiye’de Müzik
Eğitimi’nin 60. Yılı” idi. 42 bildirinin sunulduğu simpozyumun onur konuğu da rahmetli
Ahmed Adnan Saygun’du!
Benim de aralarında olduğum 5 kişilik düzenleme kurulunun üçü, artık maalesef
aramızdan ebediyen ayrılmış bulunuyor. Aramızda birçoğunun da muhtemelen hocası olmuş
olan bu değerli meslektaşlarımız, müzik eğitimine büyük emek vermiş olan rahmetli Fehamet
Özgüç, Nurhan Cangal, ve Prof. Dr. Edip Günay’dı. Bu vesileyle hepsini saygı, şükran ve
rahmetle anıyoruz.

1

Besteci- Müzikbilimci; Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Emekli Öğretim Üyesi.
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Tarafımızdan yayına hazırlanmış olan bildiriler kitabı, D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi
yayınları arasında çıkmış ve Sevda – Cenap And Vakfı tarafından bastırılmıştır. Ayrıca bu on
simpozyumun 5 – 6 tanesi de aktif olarak katılmıştım.
Efendim, konferansımın konusu: “Popüler Kültür ve Müzik Yaşamımızın Temel
Sorunları” dır. Müzik Eğitimimizin sorunlarını, müzik yaşamımızın sorunlarının bir parçası
olarak gördüğüm için, konuyu bütüncül ve daha geniş bir çerçevede ele alıp, tartışma ortamı
yaratmanın daha yararlı olacağını düşündüm. İşte bu nedenle de,
Konuya ünlü Çinli düşünür, Konfiçyüs’den bir alıntıyla girmek istiyorum.
“Eğer bir ülkede müzik bozulmaya başlamışsa, orada pek çok şey bozulmuş
demektir!” diyor Konfiçyüs. Büyük düşünür, bu vecize hakkında nesnel ve net bir fikir
verebileceğini belirtmiş olmaktadır. Demek ki bu durumda müziğin –daha doğrusu müzik
yaşamının- bozulması, sebep değil, sonuçtur. İster gelişmiş Batı toplumlarına, ister gelişme
sürecindeki toplumlara bu açıdan bakıldığında, bu tezin ne kadar doğru ve geçerli olduğu
kolayca görülebilir. Esasen fizikteki “Bileşik Kaplar Kanunu” da, bu saptamayı
doğrulamaktadır.
Demek oluyor ki, müzik yaşamımızı, mesleksel ve amatör seslendirme kurumlarıyla,
eğitim kurumlarıyla, örgütlenmeleriyle, bütçeleriyle, araştırma kurumlarıyla, çalgı ve
donatımıyla izlenecek politika ile bir bütün olarak ele almadıkça, sağlıklı çözümler üretmek
mümkün değildir. Sağlıklı çözümün ilk koşulu, sorunlara doğru tanılar (teşhisler) koymayı
gerektirir. Onun ilk koşulu, sorunlara nesnel ve önyargısız, yani kısacası bilimsel yöntemle
yaklaşmaktır. Bilimsel toplantıların temel amacı ve görevi de zaten budur.
Ülkemizin, Müzik ve Sahne Sanatları yaşamına, nesnel bir yaklaşım ve eleştirel bir
gözle bakıldığında, en göze çarpan olgu, bu alandaki dağınıklık ve başıboşluktur. Hepimizin
bildiği gibi, Ulu Önder Atatürk’ün Türk toplumunun çağdaşlaşması için başlattığı büyük
devrim ve reformlardan birisi de “Müzik Devrimi” dir. (Gedikli, 1999: 59).
Özetle; Batı tekniği ile “çok sesli yeni bir Türk sanat müziği” oluşturmaya yönelik bu
müzik devrimi için gerekli altyapıyı oluşturabilmek amacıyla, devletimiz tarafından üst yapı
kurumları oluşturuldu. P. Hindemith’in önerileri doğrultusunda, önce Ankara Devlet
Konservatuarı (1936), sonra öteki seslendirme kurumları (senfoni orkestrası, opera– bale,
tiyatro, vb.) kuruldu. (Gedikli, 1999: 79). Kısaca, pek çok yenilik gibi, Batılı anlamda
kurumsal bir müzik yaşamı da Cumhuriyetimiz ile başlamış oldu. Atatürk’ün büyük önem
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verdiği müzik devrimi, onun döneminde devletin resmi müzik politikası olarak da benimsendi
ve titizlikle uygulandı. Özellikle kurumlaşma ve “çoksesli yeni bir sanat müziği”
oluşturulması yönünde önemli başarılar elde edildi. 1950’lere kadar hemen aynı çizgide ve
heyecanla sürdürülen bu müzik politikası, ne yazık ki daha sonraki yıllarda tavsamaya
başladı. Yeterince sahip çıkılmayan ve benimsenmeyen müzik devrimi, tabana yayılmada
hedeflenen ve arzu edilen ölçüde etkili olamadı (Gedikli, 1999: 66– 67).
Tepkisel Yeni Kurumlaşma Çabaları:
1970’li yıllara bu anlayış ile gelindikten sonra, 1975’den itibaren geleneksel
musikilerimizin de –devlet çatısı altında- kurumlaşmaya başladığına tanık oluyoruz. O
zamana değin oluşturulmuş müzik kurumları ile politikalarından kendilerinin dışlandığını
düşünen bu kesimler, biraz da bu anlayışa bir tepki olarak ve yeterince hazırlanmadan
kurumlaşmaya başladılar. 1975 yılında MEB Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü’ne bağlı
olarak İstanbul’da açılan “Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı”, kısa süre sonra, “Kültür
Bakanlığı Klasik Türk Musikisi Korosu” ile öteki “Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı” ve
çeşitli illerde açılmış olan ve halen etkinlik gösteren “Teksesli, geleneksel Türk sanat ve Halk
Musikisi Koroları” izledi. Bu hızlı kurumlaşmanın görünen amacı ise belliydi:
Unutulmaya (veya unutturulmaya) ve yozlaşmaya başlayan geleneksel halk ve sanat
musikilerimizin eğitimini vermek, ayrıca kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan geleneksel
musikilerimizi korumak ve yaşatmaktı. Bu, elbette doğru bir saptama, yadsınamayacak bir
amaçtı. Ancak ne var ki, tepkiyle ve aceleyle açılmış olan bu kurumlar, öngörülen amaçlara
ulaşmaktan çok uzak kaldıkları gibi, müzik yaşamımıza etkileri de fazla olmadı. “Müzik
Devrimi” adına, eğitim veren müzik kurumlarında geleneksel musikilerimize yer vermemek,
hatta geleneksel sanat musikimizin bize ait olmadığı önyargısına kapılmak, ne kadar hatalı
sonuçlara sebep olmuşsa, (Gökalp, 1976: 30– 31), “Türk Müziği” adı altında, apar topar
açılmış olan konservatuvar, koro v.b. kurumların yapılanması da, aynı şekilde yetersiz ve
yanlış olmuştur.
Bugünkü Dağınık Görünüm:
Müzik yaşamımızın sağlıklı ve toplum yararına işlemesi her şeyden önce, müzik ve
sanat kurumlarımızın işlevlerini yerine getirebilmeleriyle mümkündür. Bugün ülkemizdeki
müzik kurumlarına şöyle, alıcı – titiz bir gözle bakacak olursak, büyük bir dağınıklık ve
eşgüdümsüzlük içinde olduklarını görürüz. Bu kurumlardan eğitim verenler: 1982’den
itibaren üniversitelere bağlı fakülte, yüksekokul, bölüm ya da Anabilim- sanat dalı olarak,
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işlevlerini yerine getirmeye çalışırken; “orkestra, opera ve bale ile koro” gibi seslendirme
kurumları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurumlar olarak, etkinlik göstermektedirler.
Ülkemizde şu anda, 10 senfoni orkestrası, 6 opera ile 1’i çoksesli, 5’i teksesli olmak üzere, 6
tane de devlet koromuz bulunmaktadır. Ayrıca, 6’sı Türk Musikisi, 14’ü uluslararası sanat
müziği eğitimi veren 20 tane devlet konservatuvarı ile 1 tane de “Müzik ve Sahne Sanatları
Fakültemiz” vardır. Bunlara, her yıl yenileri eklenirken, özel üniversiteler ile belediyelerde
konservatuvar adı altında, müzik bilimleri açmaya başlamıştır. Bunlara yine –Niğde
Üniversitemizde olduğu gibi- çeşitli devlet üniversiteleri bünyesinde açılmış olan yaklaşık 40
dolayındaki müzik eğitimi bölümleri (ya da A.S. dalları) ile; tahmini 20 dolayındaki
Müzikbilim (Müzikoloji) bölümlerini de eklersek, bu alandaki büyümeyi ve dağınıklığı açıkça
görebiliriz! Müzikbilim birimleri, bir bölüm olarak, GSF’lerinde ve konservatuvarlarda yer
alırken; Eğitim Fakülteleri içinde yapılanmış olan, “Müzik Eğitimi Birimleri”, bölüm
düzeyinden ABD ya da ASD düzeyine indirilmiştir. (Bu da üzerinde durulması gereken,
olumsuz yönde bir gelişme kabul edilmelidir).
Belirli bir geçmişe ve birikime sahip kurumlarımız bile, yeni bir yapılanma ve gelişim
ihtiyacı içindeyken, bunlara alt yapısı oluşturulmadan yenilerinin eklenmesi, yeni sorunlar
yaratmakta, sorunun çözümünü daha da güçleştirmektedir. Ayrıca, 1930’lu yılların anlayışına
göre kurulmuş olan “Konservatuvar” modeli de, bu uzun zaman süreci içinde demode olmuş
ve gereksinimleri karşılayamaz duruma gelmiştir. 1997’de çıkan 8 yıllık Temel Eğitim Yasası
da, erken yaşta eğitimi esas alan müzik eğitimindeki bütünlüğü zedelemiştir. Çünkü bu yasa
ile müzik öğrenimine başlama yaşı, 11’den 14’e çıkmaktadır ki, bu elbette çok geçtir.
Konservatuvarların biraz geç idrak ettikleri bu mahzur, -çok da verimli olmayan- yarı zamanlı
kurslarla ve mekan sorunu daha uygun olan bazı konservatuvarlarımızın bünyesinde açtıkları
“İlköğretim Okulları” ile giderilmeye çalışılmışsa da; hiçbir zaman tam zamanlı bir “müziksanat eğitimi” nin yerini tutmamıştır. Bu ay içinde yasalaşan, 4+4+4=12 yıllık, zorunda temel
eğitiminin, bu alana ne getirdiği ise henüz belirsizdir! İlk dört yıllık temel eğitiminden sonra,
konservatuvarlara yönlendirme yapabilecekse, müzik ve sanat eğitimine olumlu yansıyabilir.
Yukarıda saydığım eğitim kurumları arasında ciddi hiçbir eşgüdüm bulunmadığı gibi,
aynı üniversiteye bağlı müzik kurumları arasında bile, doğru dürüst bir işbirliği ve eşgüdüm
yoktur. Üstelik bu eğitim kurumlarını denetleyecek, böylelikle “rasyonel ve verimli”
çalışmasını sağlayacak bir üst kuruluş da henüz mevcut değildir!
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Aynı durum, maalesef K. ve T. Bakanlığı’na bağlı, seslendirme kurumları için de
geçerlidir. Ülkemizde bu kurumlara olan gerçek gereksinimin doğru dürüst bir envanteri bile
çıkarılmadan, standartları belirlenmeden, altyapısı asgari düzeyde bile oluşturulmadan; politik – ideolojik konjonktüre göre – yenileri gündeme gelmektedir. Üstelik kuruluş, işleyiş
ve amaçları birbirinden çok farklı olan bu kurumlar, sanki aynı standartta imiş gibi, aynı yasal
statüye alınmışlardır. (Örneğin; üç büyük şehrimizdeki devlet senfoni orkestraları, haftada en
az iki konser verirken, Devlet teksesli Türk müziği koroları 2, hatta bazen 3 haftada bir konser
vermektedir). Yine sözgelimi, Urfa Devlet Halk Musikisi Korosu ile Ankara CSO aynı
statüde kabul edilerek, İzmir Klasik Türk Musikisi Korosu ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi
sanatçıları, aynı statüde istihdam edilmektedir. Bu çağdışı personel politikası ise, her şeyden
önce Anayasamızın “eşit işe, eşit ücret” ilkesine aykırıdır.
Nasıl Bir Yapılanma?
Gerek üniversitelere bağlı çalışmakta olan eğitim kurumlarında, gerekse K. ve T.
Bakanlığı’na bağlı etkinlik gösteren seslendirme kurumlarındaki bu dağınıklık ve
verimsizliğin kanımca 5 temel nedeni bulunmaktadır.
a) Yanlış örgütlenme
b) Eşgüdüm (koordinasyon) noksanlığı
c) Denetimsizlik (özellikle mesleki denetim eksikliği)
d) Yarışma (rekabet) ortamının olmayışı
e) Bilimsel eleştiri eksikliği
Ülkemizdeki müzik ve sahne sanatları kurumları, bu ölçütlere göre bir bütün olarak
değerlendirildiğinde, bunların belirli bir düzeyde ulaşmış olmalarına karşın, önemli yapısal
sorunlarının olduğu görülmektedir. Bu kurumların kuruluşundan işleyişine, kadrolaşmasından
meslek içi eğitimine kadar planlayıp, denetleyecek bir “Üst Meslek Örgütü”nden yoksun
olması, en büyük eksikliğidir. Bu nedenle, gerek Türkiye genelinde, gerekse bölgesel düzeyde
bir mesleki örgütlenmeye gidilerek, tıpkı bir müzik ülkesi kabul edilen Almanya’dakine
benzer bir örgütlenme modeli benimsenerek, özerk statüde bir “Türk Müzik Konseyi”
oluşturulması, en ivedi çözülmesi gereken temel sorunumuzdur.1 1998 yılından beri

1

Almanya’da bu görevi Alman Müzik Konseyi (DMR) adlı bir meslekli üst birlik yürütmekte olup,
“Musikforum” adlı bir de aylık bilimsel müzik dergisi çıkarmaktadır. Bu örgütün 15 milyon dolayında üyesi
bulunmaktadır!
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geliştirdiğim ve başta K ve T Bakanlığı olmak üzere, ilgili kuruluşlara da “bilimsel bir rapor”
olarak sunduğum, bu önerilerimin üzerinde ısrarla duruyorum.
Alanlarının önde gelen uzmanlarından, demokratik katılım ile oluşturulacak böyle bir
konsey, ülkemizin müzik yaşamını A’dan Z’ye yeniden örgütleyerek, onların daha verimli ve
rasyonel; ülkemizin sanatsal kalkınmasını hedef alan bir eşgüdüm içinde çalışmasını
sağlayacaktır. Bir tür üst meslek örgütü olan böyle bir konsey, özerk bir kuruluş olarak
ülkemizin müzik kurumları ile müzik ve sanat yaşamından birinci derecede sorumlu ve yetkili
olmalıdır. Ayrıca, politik müdahale ve tercihleri önlemenin yolu da, yine böyle akılcı ve
demokratik örgütlenme modelinden geçmektedir. Konsey, “Bölge Müzik ve Sanat
Konseyleri” ile yurt düzeyinde örgütlenmeli, ayrıca dünyadaki benzer örgütler de işbirliğine
giderek, uluslararası müzik ve sanat ilişkilerini güçlendirmeli ve yaygınlaştırmalıdır.
Yeniden Yapılanma Modeli İçin Öneriler:
Bu bilimsel saptamaların ışığında, müzik ve sahne sanatları yaşamımızın kalkınması
için yapılması gerekli somut öneriler de kendiliğinden netleşmektedir:
1. Müzik ve sanat kurumlarımızın sağlıklı bir yapılanmaya kavuşabilmesi için, her
şeyden önce Kültür Bakanlığı’nın girişimi ile özerk statüde bir “Türk Müzik
Konseyi” kurulmalıdır.
Yeni sanat kurumlarının oluşturulması, kadrolaşma, yükselme ve ödüllendirme,
verimliliğin ve işleyişin denetlenmesi, yarışmalar düzenlenmesi vb. gibi müzik ve sanat
yaşamımıza ilişkin tüm kararlar söz konusu konsey ve bölge konseyleri tarafından alınmalıdır.
Ayrıca, sanat kurumlarının özelliklerine göre yeni bir personel politikası geliştirmek; sanat
dallarına göre yaş sınırlarını belirlemek2, sanatçıları yaptıkları işin niteliğine göre
sınıflandırmak gibi teknik konular da yine bu konseyin yetki ve sorumluluğunda olmalıdır.
Sanat kurumlarımızın yöneticileri de yine bu konseyler tarafından belirlenmeli ve
denetlenebilmelidir.
2. Bugünkü personel sistemi, sanat kurumlarımızı maalesef KİT’leştirmiştir. Çalışan
ile çalışmayanın, yetenekli ile yeteneksizin, başrol oynayan ile figüranlık yapanın
aynı parayı aldığı bugünkü “memur sanatçı” sistemi; tembelliği, nemelazımcılığı
ve sıradanlığı yüceltmiş, hatta söz sahibi yapmıştır.
2

3

Bu sistemden, birinci

Örneğin; bale ve üfleme çalgı sanatçılarının yaş sınırları, öteki sanat dallarından daha az olmalıdır.
Bakın, ülkemizin önde gelen yetkili müzik adamlarımızdan devlet sanatçısı, profesör, orkestra yönetkeni ve
şuanda da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen, bu durumdan nasıl yakınmaktadır: “Özellikle
3
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önerideki yol izlenerek bir an önce vazgeçilmelidir. Ayrıca, sanat kurumlarımıza
katma bütçenin yanı sıra kendilerine kaynak yaratma ve harcama yetkisi
verilmelidir. Sözgelimi son dönemlerde üniversitelerde yapıldığı gibi, vakıf
işletmeleri aracılığıyla ek bütçe yaratılarak, hem devletin yükü azaltılmalı hem de
kurumlar verimlilik esasına göre çalışmaya özendirilmelidir.
3. Rekabetin esas alınacağı bu yeni yapılanmada sanatçılar, periyodik aralıklarla (2
ya da 3 yılda bir olabilir) mesleki sınavdan geçirilerek, yeni durumuna göre ücreti
belirlenebilmelidir. Verimi düşen sanatçılar, önce daha düşük bir statüye
kaydırılmalı, sonra da emekli edilmelidir4. Bu işleri de yine şimdiki gibi kurum
yöneticileri değil, Türk Müzik Konseyi veya ona bağlı Bölge Müzik Konseyleri
yürütmeli, kurum yöneticileri de bu kuruluşa karşı mesleki yönden sorumlu
olmalıdır. Çünkü bugünkü verimsiz sistemin en önemli nedenlerinden birisi de,
daha önce denildiği gibi, mesleki denetimin olmayışıdır. Unutulmamalıdır ki,
denetim olmadan “kaliteye ve çağdaş verimliliğe” ulaşmak hayaldir.
4. Sanat kurumlarımız gelişmiş Batı ülkelerinde olduğu gibi yaptıkları işin niteliğine
göre sınıflandırılmalı; örneğin şimdi olduğu gibi amatör topluluk görünümdeki
teksesli korolar ile opera ve senfoni orkestraları, kesinlikle aynı statüye
alınmamalıdır. Ayrıca, bu kurumlardaki sanatçılar da yine yaptıkları işin niteliğine
ve güçlük derecesine (belki eğitim düzeyine de) göre gerçekçi ölçütlerle
sınıflandırılmalı ve ona göre eleman alınmalıdır. Sanatçılar, kesinlikle memur
statüsünde istihdam edilmemelidir. Çünkü sanatçı ile memur kavramları
bağdaşmaz!
5. Sanat kurumlarındaki kadro tıkanmasını önlemek için de, daha önce de belirttiğim
gibi,

yaş

sınırları

sanat

dallarına

göre

belirlenmeli;

verimsiz

olanlar

ayıklanabilmelidir. Böylece genç ve yetenekli sanatçıların önü açılmış olur.
Ayrıca, asıl işinden çok piyasada para kazanmaya yönelenlerin de kurumla ilişiği
kesilmelidir.

şunu da belirtmemiz lazım ki, sanat kuruluşlarımızda kötü sanatçıların hegemonyası vardır. Çünkü kötü
sanatçılar her zaman daha çoktur, iyi sanatçıların üzerine baskı kurarlar ve her zaman iyi sanatçılar ezilirler,
Onlar o kurumları taşırlar, hamalı olurlar, seslerini çıkartamazlar. Ama en çok konuşanlar da çıkıp şarkı
söyleyemeyen, sazını doğru dürüst çalamayanlardır (Gökmen, 2003: 247).
4
Şimdi olduğu gibi, herkese en yüksek baremden maaş, ikramiye ve teşvik ikramiyesi verilerek tembellik ve
verimsizlik özendirilmemelidir.
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6. Sanat kurumlarımızdaki halen geçerli olan “sanatçı”, “sanat uygulatıcısı”,
“repetitör”, “sahne uygulatıcısı”, “notist”, “akordör” vb. gibi unvanlar kaldırılarak,
yerine tanımı daha açık seçik yapılmış sanatsal unvanlar konmalıdır.
7. Eğitim veren müzik kurumlarının tek çatı altında toplanması, Batı müziği, Türk
müziği, sanatçı eğitimi, müzik eğitimi ayrımı yapılmaksızın; tüm birimlerin aynı
kurum içinde örgütlenmesi aklın gereğidir. Bu kurumların adı ABD’de olduğu gibi
“Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi” olarak üniversitelerde yer almaya devam
edebileceği gibi; Almanya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi,
bağımsız bir “Müzik Üniversitesi” de olabilir. Bu kurumları bir “Müzik ve Sahne
Sanatları Üniversitesi” ne ya da bir başka adlandırmayla “Güzel Sanatlar
Üniversitesi” ne dönüştürmek, nihai hedef olmalıdır.
8. Eğitim veren müzik kurumlarında, olanaklar ölçüsünde müziğin tüm türleri yer
almalı, ayrıca bilimsel araştırma yapacak müzik bilim bölümleri ya da araştırma
enstitüleri de mutlaka bulunmalıdır5.
9. Sanat kurumlarına alınacak sanatçı elemanlar şimdi olduğu gibi ilgili sanat
kurumlarına bırakılmamalıdır. Bu sınavlar, konsey tarafından oluşturulacak özel ve
yetkili jürilerce (Ankara’da) merkezi sistemle yapılmalıdır. Böylelikle sınavlara
“Standart ve Güvenilirlik” getirilmiş olacaktır.
10. “Devlet Sanatçılığı” gibi, artık çağdışı kalmış unvanlar kaldırılmalıdır. Bunun
yerine, uluslararası başarılar elde eden sanatçılar, maddi ve manevi yönden
ödüllendirilerek, sanatçıların yaratma ve üretme hırsları özendirilmelidir (Gedikli,
2003: 252– 253).
Popüler Kültür ve Müzik Yaşamımız:
Popüler Kültürü, kısaca “seçkinler için oluşturulmuş olan kültürün çeşitli araç ve
yöntemlerle geniş kitlelere ulaşacak bir üslupla sunulmasıdır” diye tanımlayabiliriz. Bunu,
sanat ve müziğe uyarlarsak, nitelikli ve sanatsal değeri kanıtlanmış müzik yaratılarının
(eserlerinin) kitlelerin algılama düzeyine göre sunulması ya da sanatsal değeri fazla olmayan,
fakat kitlelerin beğenisine daha uygun düşen, müzik yaratılarının yeğlenmesi olarak
özetleyebiliriz. Çünkü “nitelikli müzik ve sanat yaratıları, belirli bir eğitim ve kültür düzeyi
gerektirdiğinden, bu tür değerli eserlere ilgi sınırlı kalmakta; bugünkü moda deyişle, reytingi
düşük olmaktadır. Bu da, popüler kültür- sanat politikasının doğasına aykırıdır. Çünkü bu işin
5

Bugün artık Almanya’daki bazı müzik üniversitelerinde “Müzik İşletmeciliği/ Musik Menagement” bölümleri
bile açılmıştır. (Örneğin; Hochschule für Musik Hamburg’da böyle bir bölüm mevcuttur).
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gerisinde, en önemli ticaret sektörlerinden biri haline gelen “müzik endüstrisi” söz konusudur.
Dolayısıyla, kitlelerin müzik tüketim eğilimi ve alışkanlıklarını maniple ederek cirolarını
artırmak için her yol denenmektedir**. Şu anda, yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada bir
popüler kültür egemenliği vardır. Nitelikli müzik yaratıları, hatta bestecilerin büyük emeklerle
yarattıkları “baş yaratıları (şaheserleri)” bile “popüler kültür” e kurban edilebilmektedir.
Halkın kültür düzeyini yükseltmek zor ve sabır gerektirdiği bir iş olduğundan, ayrıca
da ciddi yatırım gerektirdiğinden, kolay yol seçilerek, sözde halkın düzeyine inilmiş
olmaktadır. Gerekçe de, hep aynı ve hazırdır: “Azizim, böylesi halkın çok hoşuna gitti,
coştular! Halk demek ki böyle istiyor!” gerekçesine sığınılıp, hep kolay, nitelik yönü zayıf
yaratılardan oluşan dağarlar seslendirilmektedir (ya da yeğlenmektedir).
Daha iyi anlaşılması için, bu olguyu size iki canlı örnekle açıklamak istiyorum: Genç
orkestra yönetmenlerimizden Orhan Şallıel’in Bursa Devlet Senfoni Orkestrası’nı popüler
müzik kültürüne nasıl araç yaptığı, yakın geçmişte ciddi eleştiri konusu olmuştur. O. Şallıel
bu tutumuyla, orkestraların kuruluş amaç ve felsefesine ters düştüğü için, söz konusu
orkestranın başından uzaklaştırılmıştır. Çünkü ödenekli devlet orkestralarının asıl amacı,
nitelikli senfonik ve orkestra eserlerini, nitelikli sanatçılar aracılığıyla halka ulaştırarak,
kentlerin kültür- sanat düzeyini yükseltip, ülkemizin müziksel kullanmasına katkıda
bulunmaktır. Özel kurulmuş orkestra ve toplulukların böylesi etkinliklerde bulunması, olağan
karşılanabilir ama devlet orkestraları ile diğer müzik kurumlarının bu ucuz reyting hesabıyla
istismar edilmeleri, kabul edilemez! Mesleki denetimin önemi, bu olayla daha iyi
anlaşılmaktadır sanırım.
Popüler kültür modasına bir örnek de, İzmir’den vermek isterim: Hepsi de yakından
tanıdığım müzikçilerin oluşturduğu “Türkiye’nin Renkleri” adlı oda müziği topluluğu, çok
farklı müzik türlerinden oluşan dağarını, aynı üslupla seslendirerek; ayrıca, aynı program
içinde klasik ve romantik eserlerin yanı sıra, halk oyunu, bale ve hatta tek kişilik sema
gösterisi de koyarak, dinleti turnesi yaptılar. (Yani karışık menü gibi, seç seç ye)! Gerekçe
yine benzer: “Halkın böyle şeyler hoşuna gidiyor, çok alkış aldık, beğenildik vs.! Tabii daha
çok ilgi, daha çok getiri demek! Yeni davetler almak demek! Ciddi sanatsal dinleti ve
gösterilerde çok önemli olan “nitelik, üslup/ stil ve tutarlılık” artık önemsenmiyor. Zaten
Mevlevi Ayinlerinin bir parçası olan “Sema Gösterileri” de çoktan popüler kültürün emrinde;

**

Buna seks ve erotizm da dahildir!
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“yerli- yersiz, uysa da uymasa da” hemen her ortamda turistik amaçla kullanıldığından, içeriği
boşaltılıp, amacından uzaklaştırıldı.
İletişimin dev boyutlara ulaşmasıyla, Dünyada popüler müzikler, sanat müziklerini
nasıl büyük ölçüde egemenliği altına aldıysa; Türkiye’de de “Arabesk Müzik” diye
adlandırılan müzik türü de geleneksel halk ve özellikle de geleneksel sanat musikimizi,
çoktan etkisi altına almış bulunmaktadır. Bu elbette, her iki musiki türümüzün de aleyhine bir
gelişme süreci oluşturmuştur.
Genellikle içkili lokantalarda “Fasıl Müziği” adı altında, fasılla hiçbir ilgisi
bulunmayan “Eğlence Müziği” sunulmaktadır. Bu tür müzik ise, fasıl musikisinde var olan
“sanatsal nitelik” ten yoksundur. Benzer bir olgu, uluslararası sanat müziği türünde
yaşanmaktadır: Bu türü oluşturan önemli yaratıların, belli başlı konu (tema) ve kesimleri,
“reklam ve tanıtım müziği” adı altında “sulandırılarak ve aslından soyutlanarak”
sunulmaktadır. Örneğin Vivaldi’nin ünlü “Mevsimler” adlı keman konçertolarının “İlkbahar”
adını taşıyan en tanınmış “Nissan- Kaşgari” otomobil reklamında “vokal” seslendirmeyle
sunulmaktadır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz: sözgelimi, bir zamanlar Ziraat Bankası’nın reklam
müziği olarak kullandığı Rossini’nin ünlü Sevil Berberi Operası açımlığının (uvertür) giriş
müziği gibi! Ya da Beethoven’in gençlik yaratılarından, “Elise için/ Für Elise” adlı küçük
piyano parçasının okullarda zil yerine, cep telefonlarında “sinyal müziği” olarak kullanılması!
Mozart’ın ünlü Türk Marşı’nın -ki aslında La Majör Piyano Sonatı’nın Son Bölümüdür- zaten
neredeyse kullanılmadığı yer kalmadı.
Tüm bunlar, halkta ya da geniş kitlelerde “doğru ve sağlıklı” bir müzik algısı
oluşmasını engellemekte, kitlelerin kafasından “çok yanlış ve eksik bir müzik imajı”
oluşturmaktadır. Ama müzik endüstrisi ve pazarlamacılık sektörü için bunların hiçbirinin
önemi yoktur. Onlar için tek önemli şey, çarkların dönmesi ve cirolarının yükselmesidir.
Bunun sonucunda da, “Müzik yaşamımızda bir nitelik sorunu” gündeme gelmektedir (Okyay,
2003:277). Çünkü müzik, kısaca bir tüketim malına (maddesine) dönüşmüştür. Oysa, ünlü
Alman Orkestra Yönetkeni Enoch zu Guttenberg’in çok yerinde vurguladığı gibi: “Musik darf
nie zum Konsum werden! /Müzik hiçbir zaman tüketim malzemesi (malı) olmamalıdır!”
(Guttenberg, 2011:41). Bunun yolu da elbette, ciddi ve erken başlanan ve yaşam boyu süren
bir müzik eğitiminden geçmektedir.
Bakın Almanya gibi bir müzik ülkesinde, bu sorun nasıl ele alınmakta ve müziğin
insan yaşamındaki önemi nasıl vurgulanmaktadır: Alman Müzik Konseyi’nin aylık yayın
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organı, “Musikforum” adlı müzik dergisinin 2010/ Aralık sayısında, derginin şef redaktörü
Christian Höppner, “Ohne Musik keine Bildung/ Müziksiz Eğitim- Öğretim Olmaz!” başlığı
altında, yetkili ve sorumluları şöyle uyarmaktadır: “Müziksel eğitim, kültürel eğitimin
ayrılmaz bir parçasıdır. Kültürel eğitim de, yine genel eğitim- öğretimin ayrılmaz bir alanıdır.
Burada söz konusu olan, yaşama eşlik eden bir süreç olarak, müziksel eğitimdir ki, bu sürecin
önceden, “erken eğitim” ve okulda nitelikli ve sürekli bir “müzik dersi” ile başlaması
zorunludur. Alman Müzik Konseyi (DMR), şimdi tüm Almanya genelinde bir “kampanya”
başlatmaktadır. Konsey, bu kampanya ile “her vatandaş, müziksel eğitim alma şansına sahip
olmalıdır!” talebinde bulunarak, anaokullarında, okullarda ve müzik okullarında, söz konusu
nitelikli bir müzik eğitimi için yetkili ve sorumlu kurumlara çağrı yapmaktadır (Höppner,
2010:33- 34). Tabii bu uyarı ve çağrı, durup dururken yapılmamıştır. Alman Federal
Bütçesinin, son yıllarda açık vermeye başlaması ve bunun bir sonucu olarak da, ilk önce
kültür ve sanata ayrılan ödeneklerde kısıtlamaya gidilmesinin yanlışlığı vurgulanarak,
kamuoyu oluşturulmaktadır.
Ülkemizdeki müzik eğitim- öğretim durumuna baktığımızda ise, böyle benzer
kampanyalarla işin mücadelesini üstlenerek, kamuoyuna doğru yönde bilinçlendirecek, bir üst
örgütten yoksunuz! “Müzik Eğitimcileri Derneği” bu işi kısmen, bir ölçüde yapmaya
çalışmaktaysa da, yetkisi olmadığından, etkisi de çok sınırlı olmaktadır. Yalnızca şu olguyu
belirtmek bile, sanırım müzik eğitimimizin bugün geldiği durumu açıklamaya yetecektir.
2004 yılında Ankara G.Ü Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü’nün
düzenlemiş olduğu MMM Simpozyumu’nda vurguladığım gibi, Atatürk’ün 1924’de
Ankara’da başlı başına bir okul olarak açtığı “Müzik Öğretmenliği”, 1938’de Gazi Eğitim
Enstitüsü’nde bir bölüme, YÖK’le birlikte eğitim fakültesinde bir “Bölüm” olarak yer
almışken, son dönemde nedendir bilinmez, Güzel Sanatlar Bölümü’nün bir Anabilim/ Sanat
Dalı’na dönüştürülmüş ya da daha doğru bir terimle “İndirgenmiş” durumdadır.
Üniversitelerimizde, müzik eğitimi veren birimlerin nicelik olarak artması, “olumlu bir
gelişme”

olarak

görülebilirse

de

örgütlenme

ve

temsil

zayıflığı,

eğitim-öğretim

programlarının eğitim bilimcilerin ağırlıkta olduğu, “Karma Komisyonlarda” oluşturulması
gibi nedenlerle, yeterli olmaktan uzaktır. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, müzik
yaşamımızın sorunları, ciddiyetle ve bir bütün olarak ele alınmadıkça, müzik eğitimi ya da
müzik

öğretmenliği

sorununu,

sağlıklı

bir

görünmemektedir.
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çözüme

kavuşturmak,

pek

gerçekçi

SONUÇ:
Dünyada ve ülkemizde bilim, teknoloji ve iletişim alanındaki baş döndürücü
gelişmeler, 21. Yüzyılın bir “Bilgi Çağı” olması; tüm devlet müzik ve sahne sanatları
kurumlarımızda, daha fazla zaman ve kaynak kaybetmeden, hızlı bir yeniden yapılanmayı
zorunlu

kılmakta,

hatta

dayatmaktadır.

“X.

Müzik

Eğitimi

Simpozyumu”nun

meslektaşlarımız arasında, ortak bir “Bilinçlenme ve Dayanışma” sağlayarak, kamuoyu
oluşturması, bu bilimsel toplantının, amacına ulaşmasını sağlayacaktır. Emeği geçenleri
yürekten bir kez daha kutluyorum.
Tıpkı, müzik ve sanatın topluma öncülük etmesi gibi, sanat ve eğitim kurumlarımızın
da, devlet kurumlarımızın yeniden yapılanmasına öncülük etmesini diliyor; beni sabırla
dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
Saygılarımla!
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ATATÜRK VE TÜRK MÜZĠK EĞĠTĠMĠ DEVRĠMĠ:
GENEL DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
Durumlar paylaşılınca anlaşılır,
Sorunlar paylaşılınca çözülür,
Çözümler paylaşılınca gerçekleşir.

Prof. Dr. Ali UÇAN
1. Giriş
Konuşmama başlarken hepinizi saygıyla ve sevgiyle esenliyorum. Önce bu çok anlamlı Onuncu
Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu‟muzu düzenleyen Niğde Üniversitesi Rektörümüzü, Eğitim Fakültesi
Dekanımızı, GSEB Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı Başkanımızı ve öğretim elemanlarımızı yürekten
kutluyorum. Bu sempozyum Niğde Üniversitemizin Kuruluşunun 20. Yılı Etkinlikleri kapsamında yer
alıyor; bu bağlamda kimi ulusal, kimi uluslararası düzeyde büyük ölçekli sekiz bilimsel etkinliğin ilkini
oluşturuyor. Bu demektir ki üniversitenin 20. yıl kutlamaları 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu‟yla
başlıyor ve Türkiye‟nin ulusal müzik eğitimi nabzı üç gün burada atıyor. Bu durum sempozyumu daha da
anlamlı ve önemli kılarken ona tarihsel bir nitelik de yüklüyor. Bu tarihsel sempozyumun tüm ilgililer için
çok verimli ve yararlı olacağını umuyorum. Bu umuyla sempozyuma yönetsel görevli, konuşmacı-bildirici,
seslendirici-yorumcu ve dinleyici-izleyici olarak katılan tüm katılımcılara üstün başarılar diliyorum.
Bu sempozyumu düzenleyen Niğde Üniversitemiz 1992’de, Müzik Eğitimi Bölümü‟müz 1995’te
kuruldu. Buna göre bu üniversitemiz, kuruluşundan üç yıl gibi kısa bir süre sonra sanat alanına da yönelip
Müzik Eğitimi Bölümümüzü açmış oluyor. Bu durum, Niğde Üniversitemizin bilimin yanı sıra sanata ve
onun başlıca kollarından biri olan müzik alanına büyük önem ve değer verdiğini gösteriyor. Bunu çok
önemsiyorum. Çünkü birçok üniversitemiz kuruluşundan ancak uzun yıllar sonra Müzik Eğitimi Bölümü
açabildi. Birçoğu ise aradan onyıllar geçmesine karşın hâlâ açmadı, açamadı. Oysaki bütünsel kültürel
çağdaşlaşmada üniversitelere çok geniş kapsamlı işlevler yükleyen ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
1 Kasım 1937’de TBMM‟nin Beşinci Dönem Üçüncü Toplanma Yılını Açış Söylevi‟nde şöyle demişti:
Ülkeyi şimdilik üç büyük kültür bölgesine ayırarak Batı Bölgesi için İstanbul Üniversitesi‟nde başlanmış
olan düzenleme programını daha köklü biçimde uygulayarak Cumhuriyete gerçekten çağdaş bir üniversite
kazandırmak, Merkez Bölgesi için Ankara Üniversitesi‟ni az zamanda kurmak gerekir. Doğu Bölgesi için
Van Gölü kıyılarının en güzel bir yerinde, her bölümden ilk okullarıyla ve en sonunda üniversitesiyle çağdaş
bir kültür kenti yaratmak yolunda şimdiden harekete geçilmelidir (ASD 2006).

Bir yıl sonra, yaşama gözlerini yummadan dokuz gün önce 1 Kasım 1938’de, dönemin Başbakanı
tarafından okunan TBMM‟nin Beşinci Dönem Dördüncü Toplanma Yılının Açış Söylevi‟nde şöyle diyordu:
Yükseköğrenim gençliğini, istediğimiz ve gereksinim duyduğumuz gibi ulusal bilinç sahibi, çağdaş kültürlü
olarak yetiştirmek için İstanbul Üniversitesi‟nin gelişmesi, Ankara Üniversitesi‟nin tamamlanması ve Doğu
[Van] Üniversitesi‟nin yapılan çalışmalarla belirlenmiş kurallar içinde Van Gölü civarında kurulması
çalışmaları, hızla ve önemle sürdürülmektedir (ASD 2006).

Aradan geçen 74 yılda ülkemiz, 1930‟lu yılların sonlarındaki üç büyük bölgede üç büyük devlet
üniversitesi tasarlama durumundan 2010‟lu yılların başlarında 81 ilin her birinde en az bir devlet
üniversitesi bulunan bir duruma gelmiştir. Atatürk‟ün önderliğindeki cumhuriyet devrimiyle sağlanan bu
durum içinde ülkemizin Orta Bölgesi‟nde yirmi yaşındaki Niğde Üniversitemizin çok önemli bir yeri
vardır. Çünkü bu üniversitemiz öbür özelliklerinin yanı sıra güçlü ve kararlı bir müzik eğitimi kalemizdir.
Atatürk her yönüyle ve tam anlamıyla bir devrim önderidir. O‟nun 1919 ile 1938 yılları arasını
kapsayan 20 yıllık yönetim dönemi 5000 yıllık Türk tarihinin en yoğun Devrim Dönemidir. Atatürk Çağı
denilen o dönemde Türkiye‟de hemen her alanda büyük devrimler yaşanmıştır. Atatürk, gerçekleştirdiği
devrimlerin tümünü bir bütün hâlinde Türk Devrimi olarak adlandırır. O’nun önderliğindeki Türk
Devriminin kültürel yönünün ana boyutlarından biri Türk Müzik Devrimidir. Bu devrim temelde Türk
Müzik Eğitimi Devrimiyle başlar, ona dayanır ve temellenir, ondan kaynaklanır ve yönlenir. Öyleyse Türk
müzik devriminin doğru anlaşılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için Türk müzik eğitimi devriminin çok iyi
bilinmesi gerekir. Atatürk‟ün öngördüğü Türk devrimi ve onun bir parçası olan Türk müzik eğitimi devrimi
çok boyutlu, geniş kapsamlı ve açık uçlu, bitimsiz bir süreçtir. O “Devrimler başlar, ama devrimin bitişi diye
bir şey yoktur” der. Bu süreç -arada kimi duraksamalar, kesintiler ve saptırmalar yaşansa da- 1920‟lerin
başından günümüze 90 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir, günümüzden sonra da devam edecektir.
Atatürk önderliğindeki Türk müzik eğitimi devriminin çok iyi bilinmesi Onuncu Ulusal Müzik
Eğitimi Sempozyumu‟muzun doğru bir çerçeveye oturması, sağlam bir temele dayanması ve öngörülen
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amacına ulaşabilmesi için bir ön koşul niteliği taşır. Bu nedenle bu sempozyum için çağrılı konuşma
konumu Atatürk ve Türk Müzik Eğitimi Devrimi olarak belirledim. Konuyu gerektikçe yer yer önemli
ayrıntılara da inerek kimi Genel Durum, Genel Sorunlar ve Genel Çözümler bağlamında ele alacağım.
Çünkü sempozyumdaki öbür bildirilerde müzik eğitimimiz hemen hemen her yönüyle, her boyutuyla
irdelenecek; her alt konuya ilişkin durum, sorun ve çözümler ayrıntılı biçimde ortaya konulacaktır. Böylece
ulusal müzik eğitimimiz özel durum, sorun ve çözümler bağlamında da ele alınmış olacaktır.
2. Atatürk ve Müzik Eğitimi Devriminin Genel Kültürel Temeli/Arka Planı
Atatürk ve Türk müzik eğitimi devrimi konusunu ele alırken önce devrim kavramına kısaca değinip
Atatürk‟e göre Türk devriminin ve amacının ne demek olduğunu kısaca belirtmek; sonra da devrimin genel
kültürel temeli, çerçevesi ve arka planına bir göz atmak yararlı olur.
2.1. Atatürk ve Türk Devrimi
Devrim, kısaca, belli bir alanda hızlı, köklü-kapsamlı ve nitelikli değişim veya dönüşüm demektir.
Müzik devrimi denilince müzik alanında hızlı, köklü-kapsamlı ve nitelikli değişim veya dönüşüm anlaşılır.
Atatürk‟e göre Türk devrimi, “Türk ulusunu son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak, yerlerine
ulusun en yüksek uygarlık gereklerine göre ilerlemesini sağlayacak kurumları [koymaktır] koymuş olmaktır .”
O bu kısa-özlü tanımsal görüşü doğrultusunda büyük Türk devrimini „yıkarak, dönüştürerek ve
kurarak‟ gerçekleştirdi. Müzik alanında ise daha çok „dönüştürerek ve kurarak‟ devrim yaptı. 30 Ağustos
1925 günü Kastamonu‟daki konuşmasında Türk devriminin amacını şöyle belirtir (ASD 2006):
“Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen
[tümden] çağdaş ve bütün anlam ve [yaşam] biçimleriyle uygar bir toplum durumuna getirmektir.”
Burada „uygar bir toplum' sözüyle demek istediği „çağdaş anlam ve biçimde uygar bir toplum‟dur.
Çünkü O ulusunu “Türkler çok eski ve uygar bir halktır” [ulustur] diye nitelendirir. Ancak, bu „eski ve
uygar‟ ulusun „çağdaş uygarlık‟ içinde yer almasını amaçlar. Bu amaçla yapılan Türk devrimi içinde müzik
devrimini çok gerekli, zorunlu ve kaçınılmaz görür. Bu nedenle çok önemsediği müzik devrimini Türk
devriminin doğal bir ögesi ve kopmaz-ayrılmaz-vazgeçilmez bir parçası olarak gerçekleştirmeye koyulur.

2.2. Atatürk’e Göre Cumhuriyetin Kültür Temeli
Atatürk kültürü yeni Türkiye‟nin temeli olarak görür. Kurduğu devleti “Türkiye Cumhuriyeti‟nin
temeli kültürdür, yüksek Türk kültürüdür” (1933) diyerek tanımlar. O‟na göre kültür gerçek birey-insan
olabilmenin, ortak kültür ise toplum-ulus olabilmenin temel koşulu ve ögesidir. Ortak kültür çağdaş ulusal
yaşam biçiminin en temeli ve en vazgeçilmezi olarak kabul edilir. Ulus öncelikle ulusal kültürüyle oluşur,
gelişir, yükselir. Ulusal kültürün çeşitli çığırları vardır. “Ulusal kültürün her çığırda açılarak yükseltilmesi
Türkiye Cumhuriyeti‟nin temel dileğidir”. Ana erek “ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne
çıkarmak”tır. Bu erek ulusal kültürümüzün bir parçası olan ulusal müzik kültürümüz için de geçerlidir.
Cumhuriyet kendine özgü bir yaşam ve yönetim-yönetilim biçimidir. Yaşam ve yönetim-yönetilim
biçimi olarak cumhuriyeti yeğleyen, seçen ve yaşayan ulusa cumhuriyet ulusu denir. Bu bakımdan Türkiye
Cumhuriyeti‟ni kuran Türk ulusu bir cumhuriyet ulusudur. Buna göre ulusumuz kimlik olarak Türk ulusu,
nitelik olarak Cumhuriyet ulusudur. Cumhuriyet ulusu kavramı kimliği değil, niteliği belirtir; kimliği değil,
niteliği vurgular. Cumhuriyeti kuran Türk ulusunun doğasına ve belgisine en uygun kültür cumhuriyet
kültürüdür. Cumhuriyet kendine özgü bir yaşam biçimi yaratır. Cumhuriyetin yarattığı kendine özgü yaşam
biçimine cumhuriyet kültürü denir. Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlet, Cumhuriyet kültürü bir ulus
kültürdür. Bu nedenle Cumhuriyet kültürünün öz niteliğini öncelikle ulus kültür belirler.
2.3. Atatürk’e Göre Müzik Kültürünün Oturduğu Genel Kültürel Çerçeve
Atatürk Cumhuriyeti kurarken kültürün çağdaş anlamının ve işlevlerinin tam bilincindedir. Bu
bilinçle çağdaş kültürün ana bileşenlerini insan odaklı ve yaşam eksenli spor, bilim, teknik, sanat ve
felsefe olarak belirler. Yaşam bilgisi temelli çağdaş yaşamda kültürün ana bileşenlerinden Sporu sağlam
bedenli/sağlam kafalı olmayı ve sağlıklı yaşamayı sağlayıcı, Bilimi yaşamda en gerçek ve en güvenilir yol
gösterici, Tekniği yaşamı en etkin ve etkili kolaylaştırıcı, Sanatı ulusun ve bireyin başlıca yaşam
damarlarından biri olarak nitelendirir. Felsefeyi, bunları yaşamın gerekleri ile bireyin ve toplumun
gelişmesi doğrultusunda birbiriyle buluşturan, bağdaştıran, birleştiren-kaynaştıran ve bütünleştiren bir
genel akılcı düşünme, gerçekçi değerleme ve yararcı kılma yolu olarak görür. Müziği ise güzel sanatlar
içinde en çabuk ve en önde götürülmesi gereken dal olarak belirler. Bunların tümünü çağdaşlaşma
sürecinde bir bütün olarak işe koşar, kullanır ve değerlendirir. Yaşamı ve görevleri boyunca böyle
davranmayı ilke edinir (Uçan 2005a: 155, 330; 2008: 229).
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2.4. Atatürk’e Göre Cumhuriyetin Çağdaş Kültür Ağı/Örgüsü
Bize göre Atatürk kültüre ilişkin bu görüş, kullanış ve değerlendirişle, ana bileşenleri birbirinden
kopmaz-ayrılmaz bağlarla bağlı ve birbirine sımsıkı kenetli, son derece işlevsel bir çağdaş kültür ağı veya
çağdaş kültür örgüsü oluşturur. Oluşturduğu insan odaklı/temelli ve yaşam kaynaklı/eksenli çağdaş kültür
ağını veya örgüsünü spor, bilim, teknik, sanat ve felsefe kavramları ve olgularıyla örer. Bu ağ ya da örgü
içinde ana bileşenlerin her birine ayrı bir yer, önem ve değer verir. Buna Atatürk‟ün çağdaş kültür ağı veya
Atatürk‟ün çağdaş kültür örgüsü diyoruz. O‟na göre bu ağ ya da örgü içinde müzik, sanatın en çabuk ve en
önde götürülmesi gereken dalıdır. O‟nun benimsediği anlayışa göre çağdaş kültür ağı/örgüsü, çağımızda
oluşup gelişen yeni kültürün yanı sıra, geçmişten süzülüp gelerek çağımıza ulaşıp uyan, çağımızda işlevsel
varlığını ve etkinliğini sürdüren, çağımızın gereksinimlerini karşılayan ve geleceğe uzanma gücü taşıyan
eski kültürü de kapsar. Bu bakımdan çağdaş kültür geçmiş kültür ile gelecek kültür arasında, öncekindeki
kökleri ve sonrasındaki uzanımlarıyla günümüz kültürü olarak bir köprü işlevi görür (Uçan 2006: 52).
Dünyada ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk‟ün dışında hiçbir kurucu devlet başkanı, ulusal,
uluslararası ve küresel düzeyde hiçbir toplum, ulus ve insanlık önderi, bu denli açık ve belirgin, bu denli
gerçekçi ve tutarlı, bu denli çok boyutlu ve geniş kapsamlı bir çağdaş kültür ağı veya çağdaş kültür
örgüsü oluşturup ortaya koymamıştır, koyamamıştır. Bu nedenle Türk ulusu, kendi içinden böylesine
seçkin bir önder çıkardığı için ne denli övünse, ne denli kıvansa azdır.
2.5. Atatürk’e Göre Uygarlık Ġle Kültür ve Kültür Ġle Eğitim Arasındaki Ġlişki
Atatürk‟e göre “Kültürü uygarlıktan [uygarlığı kültürden] ayırmak güçtür ve gereksizdir.” Çünkü bu
ikisi birlikte, iç içe bir bütündür. Bu nedenle “en bilimsel olanı kültür ve uygarlığı bir arada yürütmektir.”
Atatürk, Türk devrimi sürecinde kültür ile uygarlık gibi kültür ile eğitimi de pek ayrı düşünmez, birlikte ve
iç içe, birbirinden kopmaz-ayrılmaz bir bütün olarak görür. Bu görüşünü müzik kültürü ve müzik eğitimi
görüşüne de tam yansıtır. Nitekim 1920‟den 1938‟e kadar süren Atatürk döneminin 1920-1934 evresinde
kültür daha genel bir kavram olarak görülen eğitim içinde düşünülür ve kültür işleri Millî Eğitim
Bakanlığının işleri içinde yer alır ve örgütlenir. 1934-1938 evresinde ise bu kez eğitim, daha genel bir
kavram olarak gördüğü kültür içinde düşünülür, ilgili bakanlık da buna göre adlandırılır ve örgütlendirilir.
Bu nedenledir ki Cumhurbaşkanlığının son beş yılında (1934/5-1938) Millî Eğitim Bakanlığı‟nın adı Kültür
Bakanlığı‟dır. Atatürk, 1 Kasım 1934‟teki TBMM‟yi açış söylevinde müzikle ilgili sözlerini şöyle bitirir:
“Kültür İşleri Bakanlığı‟nın buna değerince özen vermesini, kamunun da bunda ona yardımcı olmasını dilerim.”
2.6. Atatürk’e Göre Müzik Kültüründe/Eğitiminde Çağdaşlaşma
Atatürk‟e göre kültürel çağdaşlaşma kısaca “ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne
çıkarmak”tır. Buna bir tür çağdaş uygarlaşma da denilebilir. Bu bağlamda müziksel çağdaşlaşma, ulusal
müzik kültürümüzü çağdaş uygarlığın gerektirdiği yapıya ve niteliğe kavuşturma, düzeye eriştirme ve o
düzeyin üstüne çıkarma sürecidir. Bu da ancak çağın gerekli kıldığı müziksel uygarlaşmayla olanaklıdır.
Atatürk, Türk müzik kültürünü ve eğitimini çağdaşlaştırma yolunda “dünyanın her türlü biliminden,
buluşlarından ilerlemelerinden yararlanırken asıl temeli kendi içimizden bulup ortaya çıkarmak ” ve bu temel
üzerinde çalışarak “ulusal, ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları
bir gün önce genel son müzik kurallarına göre işlemek gerektir” demişti. Yanı sıra “Türk çocuğu atalarını
tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” diyerek eski geleneksel müziği iyi
bilmenin müzik kültüründe yeni atılımlar için önemli bir güç kaynağı olduğunu dolaylı biçimde vurgulamış
oluyordu. Ayrıca bu yolda geleneksel Türk halk müziğinin yanı sıra geleneksel Türk sanat müziğini de
canlandırıp onun üzerinden de çağdaşlaşmayı ve çoksesliliğe ulaşmayı amaçlayan çalışmaları ilke olarak
olumlu gördüğünü, bu yöndeki ciddi ve tutarlı çabaları desteklediğini açıkça belli etmişti. Bu konuda 4
Ocak 1938 günü Isparta milletvekili Kemal Ünal‟a yazdırdığı Not‟ta şöyle diyordu (ABE C. 30 2011: 148):
Eski müziği Batı müziğine üstün çıkarmak için çalışanlar bir küçük gerçeği fark edemez görünürler. Bu
gerçeği kısaca ifade etmek gerekirse diyebiliriz ki, bütün bu [yeniden] canlandırma işinde ele alınan
müzik parçaları Türklerin herhangi bir inanç töreninde, şenlikte bütün maddesel ve duygusal
yeteneklerini yüksek derecede kullanarak oynamalarına yarayan ezgilerdir. Bu fasıldan [dönemden,
türden] olan müziği bugünün dans parçaları gibi saymakta yanlış yoktur. Bugünkü Türkler müzikten,
öbür yüksek ve duyarlı toplumların beklediği hizmeti bekliyor. İşte bu bakımdan klasik Osmanlı
müziğini [yeniden] canlandırmaya çalışanların çok dikkatli bulunmaları gerekir.

2.7. Atatürk’ün Bedensel, Duygusal, Düşünsel ve Devrimsel Yapısının Başlıca Belirleyenleri
Atatürk “Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, duygularımın babası Namık Kemal, düşüncelerimin babası
Ziya Gökalp, devrimlerimin babası ise Tevfik Fikret‟tir” der. Ancak bunlara kimi nedenlerle Mehmet Âkif‟i
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de eklemek gerekir. Gerçekten de Atatürk bedensel, duygusal, düşünsel ve devrimsel yapısını en çok
belirleyen bu beş kişiden esinlenerek kendi donanım, birikim ve deneyimleriyle kendine özgü bir bireşim
oluşturmuştur. Bu özgün bireşimi oluştururken yaşamın temel-gerçek durumlarını, ülkenin temel-gerçek
koşullarını, ulusun temel-gerçek gereksinimlerini ve çağın temel-gerçek gereklerini birlikte göz önünde
bulundurmuştur. Atatürk‟ün söz konusu beş kişiden esinlenmesiyle ilgili aşağıdaki örnekler çok anlamlıdır:
Ali Rıza Efendi oğlu Mustafa‟nın ilkokul öğrenimi konusunda eşiyle çok ciddi bir sorun yaşar.
Atatürk 1921‟de bir başyazarla yaptığı görüşmede anılarını anlatırken bu konuda özetle şöyle der:
[İlk]Okula gitmek meselesiyle ilgili annemle babam arasında şiddetli bir mücadele vardı. Annem eski
yöntem, babam yeni yöntem üzerine okumamdan yanaydı. Sonunda babam işi ustaca bir biçimde çözdü.

Namık Kemal bir şiirinde şöyle der:
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini,
Yok imiş kurtaracak bahtı kara mâderini [annesini].

Atatürk ondan yaptığı alıntıyla TBMM Başkanlık kürsüsünden ulusa şöyle seslenir:
Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini,
Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini !

Ziya Gökalp 1923‟te “„Türk‟üm‟ diyen her bireyi Türk tanı!” der.
Atatürk on yıl sonra 1933‟teki ünlü Onuncu Yıl Söylevi‟nin en sonunda Türk ulusuna içten gelen
bir coşkuyla “Ne mutlu Türk‟üm diyene!” diye seslenir.
Tevfik Fikret Darülmuallimîn [Öğretmen Okulu] öğrencilerine ve öğretmenlerine şöyle der:
“Millet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.”

Atatürk yıllar sonra ondan alıntı yapıp “Millet” yerine “Cumhuriyet” sözcüğünü kullanarak
öğretmenlere “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.” diye seslenir.
Mehmet Âkif‟ Ulusal Marşımızı yazmadan epey önce yayımlanan bir şiirinde şöyle seslenir:
Batının bilimini, sanatını alınız;
Çünkü mümkün değil artık yaşamak bunlarsız.”
Atatürk ondan da esinlenerek “Sanatsız kalan bir ulusun yaşam damarlarından biri kopmuş demektir” der.

Bu bakımlardan Atatürk‟ü, Türk devrimini ve onun bir boyutu olan Türk müzik eğitimi devrimini
doğru anlamak ve değerlendirmek için Ali Rıza Efendi‟yi, Namık Kemal‟i, Ziya Gökalp‟i, Tevfik Fikret‟i
ve Mehmet Âkif‟i doğru anlamak ve değerlendirmek gerekir.
3. Atatürk’e Göre Türk Müzik Eğitimi Devriminin Ana/Temel Gerekçesi
Atatürk çocukluk, gençlik ve ilk yetişkinlik çağlarında gördükleri, duydukları, okudukları,
dinledikleri, yaptıkları ve yaşadıklarının yanı sıra etkilendiği, beslendiği, esinlendiği kaynaklardan edindiği
görüş ve düşünceleri harmanlayarak kendine özgü belli bir düşünsel bireşime varır. Bu bireşimle kendine
özgü tutarlı ve kararlı bir söylem-eylem stratejisi oluşturur. Bu stratejiyle, tasarladıklarını 1919-1920‟den
itibaren hızla uygulamaya, siyasal-kamusal-toplumsal-kültürel yaşama geçirmeye ve yerleştirmeye başlar.
Atatürk, büyük Türk devrimi içinde müzik devrimini çok gerekli, zorunlu, kaçınılmaz görür ve bu
nedenle çok önemser. Müzik devrimini Türk devriminin doğal bir ögesi ve kopmaz, ayrılmaz, vazgeçilmez
bir parçası olarak ele alır. Öncelik verdiği Müzik eğitimi devrimine yönelik ilk somut görüş ve önerisini 1
Mart 1923’te TBMM‟yi açış konuşmasında şöyle dile getirir (ABE C. 15, 2005: 174; ASD 2006: 494):
Uygulamalı ve kapsamlı bir eğitim için yurt sınırları içinde önemli merkezlerde çağdaş…
konservatuvarlar kurmak gerekmektedir. Bütün bu güzel şeylerin bir an içinde gerçekleştirilmesi
mümkün olmamakla birlikte, mümkün olduğu kadar az bir süre içinde bu sonuçların elde edilmesi
önemle dilenmektedir [“temenni edilmektedir”].

Burada söz konusu olan, müzik alanında bir değil, birçok konservatuvarın kurulması ve bu işin
olabildiğince kısa bir süre içinde gerçekleştirilmesidir. Bu, müzik alanında tam anlamıyla bir kurumsal
devrim, üstelik geniş kapsamlı bir kurumsal devrim demektir. Çünkü o dönemde ülkede henüz çağdaş bir
sivil konservatuvar yoktur, eğer gerçekleşirse böyle bir kuruma ya da kurumsal yapılanmaya ilk kez
kavuşulacaktır. Atatürk‟ün „gereklidir‟ dediği bu kurumsal devrimin amacı yurdun önemli merkezlerinde
kurulu ve böylece ülke genelinde epeyce yaygın, uygulamalı ve kapsamlı bir örgün mesleksel müzik eğitimi
gerçekleştirmektir. Bunun gerçekleşmesiyle ulus ve ülke genelinde kendiliğinden ilk kez anlamlı bir
müziksel yetenek tarama, ortaya çıkarma ve yöneltme-eğitme süreci de yaşanmaya başlamış olacaktır.
Atatürk Cumhuriyetten dokuz yıl önce 1914’te yazdığı Subay ve Kumandan İle Konuşmalar adlı
kitabında insan yaşamında doğumdan sonraki müzik eğitiminin ilk aşaması olan beşikte müzik eğitiminin
önemi üzerinde durmuş, Türk ulusuna, Türk kadınına şöyle seslenmişti (ABE C. 1, 2003: 169):
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“Ey ulus! Ey altıyüz yıllık [kara] çarşafa bürünmüş beşbin yıllık açık alınlı Türk kadını! O beşbin yıllık
gelenekleri çocuklarına beşiklerinde iken ninnilerle [„şarkılarla‟] anlattın mı? O ninnilerinle
„[şarkılarınla‟] onlarda bir karakter yarattın mı?”

Ondan tam onbir yıl sonra, Cumhuriyetin ikinci yılında 13 Ekim 1925’te bu kez çok önem verdiği
öğretmen okullarından biri olan İzmir Kız Öğretmen Okulu‟nu ziyaret eder. Okulda izlediği çok başarılı bir
gösteriden sonra öğrencilere sırasıyla şu dört soruyu yöneltir/yönelttirir (ABE C. 18, 2006: 69-7):
Cumhuriyet nedir ve sultanlıktan farkı nedir?
Biz Millî Mücadele‟de başarılı olduk mu, [neden] niçin başarılı olduk?
Türk kadını nasıl olmalıdır?
Hayatta musiki gerekli midir?

Bu sıralı dört sorudan birinin yaşam ve müzikle ilgili olması, dört soruda dört anahtar kavramın
Cumhuriyet, Millî Mücadele, Türk kadını ve Musiki olması çok anlamlıdır. Öğrencilerin yanıtlarından sonra
Atatürk soruları sırasıyla bir kez de kendisi yineler ve yanıtlar. Son olarak yinelediği “Yaşamda müzik
gerekli midir?” sorusunu yanıtlarken “Yaşamda müzik gerekli değildir. Çünkü…” diyerek başlayıp
öğrencileri düşünsel yönden beklemedikleri bir sözle bir an sarsıp silkeledikten sonra sözlerini şöyle
sürdürür (ASD 2006):
“Yaşam müziktir. Müzikle ilgisi olmayan yaratıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan yaşam insan
yaşamı ise müzik kesinlikle vardır. Müziksiz [insansal] yaşam zaten var olamaz. Müzik yaşamın neşesi,
ruhu, sevinci, her şeyidir. Yalnız müziğin türü-çeşidi düşünmeye-irdelenmeye değer.”

O‟nun bu sözlerinin özünde-temelinde yatan, bugün “İnsan müziksel bir varlıktır” veya “İnsan
homo musicus‟tur‟ biçiminde ifade ettiğimiz gerçekliktir. O gün öğretmen adayı kız öğrencilere yönelttiği
soruların sayısı, biçimi, kapsamı/içeriği ve sıralanışı çok anlamlıdır. Cumhuriyetin neliğiyle başlayan
sorular Ulusal Savaşım‟dan giderek Türk kadınının niteliğine-işlevine odaklanır ve Müzik üzerinde
yoğunlaşır. Burada dört sorudan oluşan soru takımındaki sonuncu sorunun Müzik‟le ilgili olması bir
rastlantı değildir, çok bilinçli bir seçimdir. Çünkü insan varlığının iki ana kolundan biri, Atatürk‟ün özlü
deyişiyle “ulusun kaynağı, toplumsal yaşamın temeli olan kadın”dır. Kadının yaşamında ve
toplumsal/kültürel/eğitimsel işlevinde müziğin çok önemli bir yeri vardır. Bu bakımdan Atatürk‟ün
öğretmen adayı kız öğrencilere söylediği yukarıdaki sözlerinde gizli ya da örtülü bir devrimsel öz ve ileti
söz konusudur. O‟nun kız öğrencilere vermek istediği devrimsel öz ve ileti şudur: Sizler geleceğin
öğretmenleri ve annelerisiniz. Geleceğin anneleri ve öğretmenleri Türk kadınları olarak büyütüp
yetiştireceğiniz çocuklarınıza ve öğrencilerinize vereceğiniz eğitimle onları kesin olarak „müzikle ilgisi
olan insanlar‟ hâline getireceksiniz ya da getirmelisiniz. Çünkü o ancak böyle bir yetiştirim ve eğitimle
insanlaşırlar, ancak o zaman gerçek anlamda „insan‟ olurlar. Öyleyse kendinizi şimdiden buna göre
yetiştiriniz ve gelecekteki müziksel görevlerinize hazırlayınız!”
Atatürk 19 Nisan 1926’da Ankara‟daki Rus Büyükelçiliği‟nde dinlediği ünlü sanatçı Befinder‟in
konserinin ardından onu kutlayıp takdir ettikten ve Rus müziğinin ulaştığı ileri düzeyi övgüyle belirttikten
sonra Türk müziğinin de ilerleme yolunda adım attığını söyleyerek şöyle der (ABE C. 18, 2006: 178):
“Kalplerinde, ruhlarında, duygularında devrim yapamayanlar dünyada devrim yapamazlar. Türk
müziği bir devrim yapmamış gibi görünür. Fakat ben Türk devriminin bir temsilcisi olmak sıfatıyla size
temin ederim ki, hislerde bu devrim olmuştur. Bunun neticesini yakında görürsünüz.”… “[Şu anda]
Bizde sizin gibi büyük, değerli, tanınmış bir profesör yoktur. Ancak bu, belki de on, yirmi yılda meydana
gelebilir ve gelecektir de.”

Atatürk müzik eğitimi devriminin önemli bir gerekçesini 10 Ağustos 1928’deki Sarayburnu
konuşmasında, dinlediği Doğu-Batı müziği dinletisinden sonra söylediği şu sözlerle ortaya koyar:
Fakat benim Türk duygularım [„hissiyatım‟] üzerindeki görüşüm şudur ki, artık bu musiki, bu basit
musiki Türk‟ün çok gelişmiş ruh ve duygusunu doyurmaya yetmez. Karşıda uygar dünyanın müziği de
işitildi. Bu ana dek Doğu müziği denilen ezgiler karşısında kansız, cansız gibi görünen halk hemen
harekete ve etkinliğe geçti. Hepsi oynuyor ve şen, neşelidirler [şatırdırlar], doğalarının gereğini
yapıyorlar. Bu pek doğaldır. Gerçekten Türk doğuştan şen, şatırdır. Eğer onun bu güzel huyu bir zaman
için [uzun bir süreden beri] fark olunmamışsa, [bu] kendinin kusuru değildir (ASD 2006).

Atatürk müzik devriminin gerekçesini ve yöntemini 30 Kasım 1929’da Avusturyalı gazeteci yazar
Emil Ludwig‟e verdiği demeçte çok daha açık biçimde dile getirirken şöyle der (Oransay 1985: 32):
“Montesquieu [Monteskiyö]‟nün „bir ulusun müzikçilikteki eğilimine önem verilmezse o ulusu ilerletmek
mümkün olamaz‟ sözünü okudum, onaylarım. Bunun için müzikçiliğe pek çok özen göstermekte
olduğumuzu görüyorsunuz.”
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Bu sözlerin kısa-açık anlamı şudur: “Bir ulusu ilerletmek için müzikçilikteki eğilimine önem vermek
gerekir.” Başka bir deyişle “Bir ulusu ilerletmenin yolu müzikçilikteki [yeni] eğilimine önem vermekten geçer.”
Ve ardından gazeteciye sorar: “Batı musikiciliği bugünkü durumuna gelinceye kadar, ne kadar zaman
geçti?” Gazeteciden “Dört yüz yıl kadar geçti” yanıtını alınca hemen kendi görüşünü şöyle dile getirir:
“Bizim bu kadar zamanı beklemeye vaktimiz yoktur. Bunun için, batı musikiciliğini almakta olduğumuzu
görüyorsunuz.”
Atatürk bu sözleriyle ülkede Cumhuriyetin ilk on yılında “Batı müzikçiliği yöntemi” ile bir Müzik
Devrimi yapılmakta olduğu açıkça dile getirmiş olur. Burada önemle vurgulanması gereken nokta, O‟nun
“Batı müziği yöntemiyle” değil de ”Batı müzikçiliği yöntemiyle” devrim yapılması görüşünde olduğudur.
Atatürk müzik devriminin gerçekleştirilmesi konusunda kesin kararlıdır. Çünkü müzik devrimini
gerçekleştiremeyen bir cumhuriyet devrimini eksik ve hatta yarım sayar. Bu kararlılığını ve görüşünü
kısaca şöyle dile getirir: “Müzik devrimini gerçekleştirmemiş devrim yarım kalmıştır” (Demirağ 1999: 94).
İstanbul Radyoevi‟nin mermer duvarında yazılı olan bu sözlerin geniş kapsamlı kaynağı 1927’deki bir
görüşmedir. Atatürk o yıl ilk kez Ankara‟ya gelen ünlü piyanist Wilhelm Kempf‟i resitalinden sonra
Çankaya Köşkü‟ne davet edip uzun uzun görüşürken ona şöyle der: “Müzik devrimi gerçekleştirilemezse öbür
alanlarda gerçekleştirilen devrimler eksik kalır ve yerine oturmaz” (Büyükyüksel 2004: 406).
Atatürk‟ün müzik eğitimi devriminin gerekliliğine ilişkin kesin kanısı 1934’te ve 1936’da ortaya
koyduğu, köklü davranış değişikliği içeren şu iki görüşüyle çok daha özlü ve çarpıcı bir biçimde anlatılır:
“Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir” (ASD 2006).
“Güzel sanatlarda başarı, bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin kanıtıdır” (ASD 2006).

Tüm devrimlerde başarılı olmak için güzel sanatların başlıca kollarından biri olan müzikte de, yani
müzik devriminde de başarılı olmak gerekir. Atatürk‟ün çok istediği ve önemsediği Türk müzik devrimi,
öbür devrimler gibi kaçınılmaz bir zorunluluktu. Çünkü O‟nunla birlikte Türk ulusunun da benimsediği bir
çağdaş gereksinimden kaynaklanıyordu. O bu gereksinim konusunda son olarak 4 Ocak 1938’de dönemin
Isparta milletvekili Kemal Ünal‟a yazdırdığı Not‟ta şöyle diyordu (ABE C. 30, 2011: 148):
Bugünkü Türk kafası müziği düşündüğü zaman, yalnız basit oyunlara yarayacak, insanlara basit ve
geçici heyecan [coşku] verecek müzik aramıyor. Müzik dendiğinde yüksek duygularımızın, [çağdaş]
yaşam ve anılarımızın anlatımını bulan bir müzik demek istiyoruz.
Bugünkü Türkler müzikten, öbür yüksek ve duyarlı toplumların beklediği hizmeti bekliyor. …
Biz bir Türk müzik eserini [bestesini] dinlediğimiz zaman ondan geçmişin uyarması gereken öyküsünü
gönlümüze giren oklar gibi duymak isteriz. Acı olsun, tatlı olsun, biz bir beste dinlerken ve farkında
olmaksızın duygularımızın incelir olduğunu duymak isteriz. Bütün bunlardan başka, müzikten
beklediğimizin özdeksel [maddesel], düşünsel ve duygusal uyanıklık ve çevikliğin sağlamlaştırılmasıgüçlendirilmesi-pekiştirilmesi olduğuna kuşku yoktur. Yeni şairlerimizden, ediplerimizden, müzik
bilginlerimizden ve özellikle ses sanatçılarımızdan istediğimiz ve aradığımız bunlardır.

4. Atatürk’ün Ön-Cumhuriyetten Önceki Evrede Müzik Eğitimi Devrimine Hazırlığı
Atatürk 23 Nisan 1920‟de Ankara‟da TBMM‟nin toplanıp açılmasıyla başlayan ön-cumhuriyet
dönemine müzik konusunda edinmiş olduğu çok yönlü, geniş kapsamlı ve güçlü bir donanım, birikim ve
deneyimle girer. Kurmaylık eğitimine başladığı 1902‟den itibaren yeni bir aşama kaydeden bu müziksel
donanım, birikim ve deneyim ön cumhuriyetten önceki son onbeş yılda, içinde bulunduğu çoğu çetin
savaşlarla geçen değişik ortam ve koşullarda büyük ölçüde yeniden biçimlenir.
Atatürk ön cumhuriyet döneminden önce geride bıraktığı son onbeş yılda ülkenin durumunu
gözlemler, sorunlarını düşünür ve onlara çözüm ararken işin müzik yönüyle de çok yakından ilgilidir. O, ön
cumhuriyete giden yolda ulus ve devlet konularının ve işlerinin yanı sıra müzik konusunda da birtakım
düşünceler, tasarılar ve ön hazırlıklar içindedir. Onun söz konusu müziksel düşünüm, tasarım ve
hazırlanımları yurt içi ve yurt dışı yaşam, gözlem ve izlemlerine dayanır ve temellenir. Bir yandan geniş
Osmanlı coğrafyasında, önce doğup büyüdüğü ve yetiştiği Osmanlı Avrupa‟sında Selanik, Manastır ve
İstanbul‟da; sonra Osmanlı Asya‟sında 1905-1907‟de Şam‟da [Suriye‟de], ardından Osmanlı Afrika‟sında
1909-1912‟de Trablusgarp‟ta [Libya‟da] ve daha sonra Anadolu‟da 1916-1917‟de çok değişik müzik
kültürleriyle ilgili geçirdiği çeşitli yaşantılar anlamlı bir yer tutar. Öbür yandan 1910‟lu yıllarda kıta
Avrupa‟sında belli görevlerle gittiği Fransa (1910), Bulgaristan (1913-1915) ve Almanya‟da (1917/1918),
sağlık sorunları nedeniyle bulunduğu Avusturya‟da (1918) kaldığı süreler içinde yaptığı yurt dışı çeşitli
müziksel gözlemler-izlemler büyük önem taşır. Çünkü Fransa‟da (12-18 Eylül 1910) Picardie askerî
uygulamalarını yerinde incelerken, Bulgaristan‟da (27 Ekim 1913-Ocak 1915) Askerî Ataşelik yaparken ve
(1917‟de) altı hafta kalırken, Almanya‟da (15.12.1917-05.01.1918) veliaht Vahdettin‟in Almanya gezisine
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eşlik ederken maiyetinde görevle Keiser II. Wilhelm‟i, Genel Karargâh‟ı ve Elsass bölgesini ziyaret
ederken, Avusturya‟da (??.06-02.08.1918) Viyana ve Karlsbad‟da tedavi olurken bulunduğu yerlerin
toplumsal yapıları ve kültürleriyle yakından ilgilenmiş, çeşitli ilişkiler içine girmiştir. Bunları yaparken söz
konusu Batı, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki müzik kültürlerini de bir biçimde yerinde gözlemleme,
izlemleme ve kısmen katılarak yaşama olanağı bulmuştur. Bu bağlamda Fransa‟dayken Fransız müziği,
Bulgaristan‟dayken Bulgar müziği, Almanya‟dayken Alman müziği ve Avusturya‟dayken Avusturya
müziği dinleyip aldığı izlenimlere göre kafasında birtakım müziksel düşünceler oluşmuştur.
Bunların tümü önemlidir. Ancak ön cumhuriyet dönemine girerken Atatürk‟ün müzik konusunda
nasıl bir devrimsel düşünce, tasarım ve hazırlık içinde olduğu özellikle 1913 yılına ilişkin bir gözlem-izlem
ve 1914 yılında yazdığı bir kitap ile 1916, 1918 yıllarına ilişkin yazdığı kimi güncelerde ve 1919 yılına
ilişkin anlattığı bir anısında açıkça ifade edilir. Tüm bunlara geniş açıdan bakılınca, oluşan düşüncelerin
eski dünya denilen Asya, Avrupa ve Afrika müzik kültürlerini yerinde görmüş-işitmiş-tanımış olmaktan
kaynaklanan görgül bir temeli ve dayanağı olduğu görülür. Bu görgül temel ve dayanak Osmanlı Asyası,
Osmanlı Avrupası ve Osmanlı Afrikası‟yla sınırlı kalmayan, o sınırların dışına taşan bir gözlem, izlem ve
deneyim zenginliğine sahiptir. Bütün bunlar Türkiye‟de ön cumhuriyet dönemime girilirken hareketin
önderi Mustafa Kemal‟de birtakım yeni müziksel düşünlere yol açmış, yeni esinlere kaynaklık etmiştir.
Atatürk, müziğin ve müzik eğitiminin birey, toplum ve ulus yaşamındaki yeri, önemi ve işlevini
gençlik yıllarından itibaren bilinçli bir biçimde gözlemlemeye, düşünmeye, bu konuda belli saptamalar
yapmaya, görüşler oluşturmaya ve bunları çok geçmeden, yeri geldikçe çevresiyle paylaşmaya başlar.
Müzik kültürü ve müzik eğitimine ilişkin gözlem, saptama, görüş ve düşüncelerini 1903-1904‟ten itibaren
notlar hâlinde yazmaya yönelir, 1909‟dan itibaren değişik kitaplar içinde yayınlamaya ve 1910‟lu yıllardan
itibaren de yazılı-basılı olarak kamuoyuyla paylaşmaya koyulur.
Atatürk bütünsel bir müzik yaşamına sahipti. Yüksek nitelikli olmak koşuluyla her tür müziğe
yaşamında yer verirdi. Günümüzden 100 yıl önce 1910’larda her alanda olduğu gibi kendini gelecekte
müzik alanında yapacağı devrimlere de, o bağlamda öncelikle müzik eğitimi devrimine de hazırlıyordu.
1913’te Sofya Operası‟na ilişkin izlenimlerinden: Atatürk 13 Ekim 1913-7 Kasım 1914 tarihleri
arasında bir yılı aşkın bir süre askerî ataşe olarak Sofya‟da görevlidir. Göreve başladıktan kısa bir süre
sonra izlediği ilk opera gösteriminin ardından arkadaşına şöyle der (Deliorman 1959: 9-12; Tarman 2011: 106-107):
Balkan Savaşı‟nda [Bulgarlara] neden yenildiğimizi bugün çok daha iyi anladım. Bak Şakir, bizim
„çoban millet‟ [olarak] gördüğümüz Bulgarların sanatçıları, orkestraları, operaları varmış.
Şakir, kim ne derse desin Balkan Savaşı‟nda [Bulgarlara] yenilmemizin nedenini şimdi daha iyi
anlıyorum. Ben bu adamları „çoban‟ diye bilirdim. Oysaki baksana operaları bile var, Operada
oynayacak sahne sanatçıları, müzikçileri, dekoratörleri, hepsi yetişmiş. Opera binası bile yapmışlar.

Sonra başını sallayarak ekler: “Ahh, bizim ülkemiz de acaba operaya kavuşacağı günleri görebilecek
mi? O düzeye bir gün çıkabilecek miyiz?”
1914’te yazdığı „Zabit ve Kumandan‟ İle Hasbihal kitabından: Atatürk, devletin, toplumun ve
ülkenin karşılaştığı büyük bunalım, yıkım ve yitimlerin asıl nedenlerinden birinin eğitimsizlik ve yanlış
eğitim olduğunun yaygın kanı olduğu bir dönemdedir. 1914 yılında yarbayken, arkadaşı Nuri Conker‟in
yazıp Nisan 1914‟te yayınladığı Zabit ve Kumandan adlı eserini aynı yılın Mayıs ayında Sofya‟da okuyup
beğendikten sonra onu tamamlayıcı bir nitelik taşıyan „Zabit ve Kumandan‟ İle Hasbihal [„Subay ve
Kumandan‟ İle Konuşmalar] adlı kitabını yazmıştır. Kitabın yayını kimi nedenlerle gecikmiş ve ancak
1918 yılında gerçekleşebilmiştir. Bu değerli kitabında askerî eğitimdeki eksiklerimiz ve yetersizliklerimizi
irdelerken kitabın bir yerinde okuldaki çocukların öğrenecekleri ulusal şarkıların ve annelerin çocuklarına
daha beşikte iken söyleyecekleri ninnilerin kültürel değeri ve eğitimsel işlevi üzerinde önemle durur. Bu
konuda şöyle der (Akyüz 1993: 255; ABE C.1, 2003a: 168-169; Uçan 2006: 43):
Bulgar ulusu okuldaki çocuğunu „Edirne‟yi biz aldık, Edirne bizimdir‟ şarkısıyla büyütüyor. (...) Ey
Osmanlı ordusunun anası olan Osmanlı ulusu! Bulgar ulusunu, Sırp ulusunu, Yunan ulusunu, Romen
ulusunu ve bunların çocuklarını yetiştirmekteki acelenin amaçlarını gözünüzün önüne getiriniz!” (…)
Ey ulus! Ey 600 yıllık [kara] çarşafa bürünmüş 5000 yıllık açık alınlı Türk kadını! O beşbin yıllık
gelenekleri bugünkü subayların kumandası altına verdiğin evlatlarına [çocuklarına] beşiklerinde iken
ninnilerle [„şarkılarla‟] anlattın mı?” O ninnilerinle [„şarkılarınla‟] onlarda bir karakter yarattın mı?

O, bu sözleriyle okulda çocuklara öğretilen şarkıların ve annelerin çocuklarına daha beşikte iken
söyledikleri veya söyleyecekleri ninnilerin kültürel değeri ve eğitimsel işlevini açık ve çarpıcı bir biçimde
vurgular. Böylece okulda ve ailede, daha ana kucağında ve beşikte iken verilmesi gereken ön, erken, temel
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ve genel müzik kültürünün ve eğitiminin ne denli önemli olduğuna işaret eder. Müzik yoluyla karakter
eğitiminin önemini vurgular. Atatürk yakın arkadaş çevresiyle paylaştığı bu görüş ve düşüncelerini, yazdığı
kitabı dört yıl sonra da olsa yayınlayarak geniş bir okuyucu çevresiyle ve ilgililerle de paylaşır. Bu kez
kafasındaki „kültürel müzik‟ sorununa „eğitsel müzik‟, „eğitim müziği ve „müzik eğitimi‟ sorununu ekler.
Atatürk, bebekliğinde annesinin ve sütannesinin ya da dadısının ninnileriyle; çocukluğunda yakın
çevresinin tekerlemeleri, sayışmaları, Rumeli halk türküleri ve oyun müzikleriyle; ilk gençlik çağlarında
yörenin halk türküleri, oyun havaları ve türkümsü parçaların, geleneksel Türk sanat müziği şarkılarının ve
gazellerinin yanı sıra Batılı çoksesli dinlence-eğlence müzikleri, dans parçaları ve bando marşları ve
müzikleriyle; orta-son gençlik ve ilk yetişkinlik çağlarında piyano dinletileri, opera temsilleri ve aryalarıyla
haşır neşir olmuştur. O, meslekten bir müzikçi değildir, ama küçüklüğünden itibaren özengen sayılabilecek
bir müziksel donanım, birikim ve deneyime sahiptir. Bu bakımdan müzikle köklü, yoğun, derin ve etkin
ilişkileri olan seçkin bir insandır. Bu ilişki çok geniş bir alanı kapsar ve çok zengin bir çeşitlilik gösterir.
O‟nun müzikle ilişkisi, yaşamının ilk evresinde başlayan, orta evrelerinde yeni oluşumlarla birlikte gelişen,
sonraki evrelerinde yetkinleşen ve böylece tüm yaşamı boyunca kesintisiz-kopuntusuz devam eder. Bu
süreç içinde müzikle her zaman çok yönlü ve geniş kapsamlı, çok köklü ve derin bir ilişki içinde olmuştur.
Selanik yıllarından itibaren tüm yaşamında müziğin her zaman ayrı, önemli ve vazgeçilmez bir yeri vardır.
Müzik yaşamı geleneksel ve çağcıl (modern) boyutlarıyla giderek çeşitlenip zenginleşen bir açılım gösterir.
Atatürk 1902‟de Harbiye‟yi bitirip teğmen olarak Kurmaylık Sınıfı‟na girişinden itibaren birçok
konuda olduğu gibi müzik konusunda da geleceğe dönük bilinçli, kararlı, çok yönlü ve adım adım ilerleyen
bir hazırlık içindedir. Bu hazırlıklar kurmaylığın gerektirdiği yeni anlayış ve yaklaşımla biçimlenerek
gelecekteki olası görev ve sorumluluklara hazır bulundurma çabasıyla birlikte, iç içe yürür. 1903‟ten
itibaren tuttuğu-tutturduğu not defterlerinde ya da günü gününe anılarını yazdığı güncelerde, yazdığı
raporlarda, yaptığı girişimlerde, yayımladığı kitaplarda ve görev yerlerinde görüştüğü belli kişilerle yaptığı
konuşmalarda parça parça dile gelir. Bu bağlamda 1904‟te geleneksel Türk sanat müziğine ilişkin kimi
şarkıları not eder ve geçmişte görev yapmış seçkin bir Türk komutanın en belirgin özelliklerinden birinin
müzikseverlik olduğunu kaydeder. 1905‟te kurmay yüzbaşı olarak kıta hizmetine başlamasıyla birlikte
öncekilerden epey farklı bir müziksel çevreyle iletişim-etkileşim içine girer. 1907‟de önceki müziksel
çevresine geri döner. 1909‟da bir askerî bando takımının eğitim ve yürüyüşteki konumunu ve işgörüsünü
çok yakından gözlemler. 1910‟da ilk kez gittiği bir Batı Avrupa ülkesinde fırsat bulup ilk kez opera izler.
1913‟te operanın ileri ve yüksek bir kültürel gelişmişlik ve uygarlık göstergesi olduğunu anlar ve anlatır.
1914‟te ninnilerin kültürel ve eğitsel işlevi ve değerini, kentsel müzik yaşamına duyduğu ilgiyi çarpıcı bir
biçimde ortaya koyar. 1915‟te askerî müziği ve müzik takımını Arıburnu savaşlarında işlevsel olarak etkili
biçimde kullanır. 1916‟da dinlence-eğlence müziği ile ulusal eğitim müziğinin özel ve kamusal yaşamdaki
yerini somut olarak yaşar, deneyimler ve saptar. 1917‟de kumandanı olduğu bir tümenin olası bir savaşa
hazırlanmasında borazan-trampet takımına da önemli görevler yükler. 1918‟de gelecekte yapmayı düşünüp
tasarladığı devrimler arasında müzik devriminin de bulunduğunun ve bu devrime epeyce kararlı ve hazırlıklı
olduğunun ilk önemli ipuçlarını verir. 1919‟da ise ulusal kurtuluşa ve cumhuriyete giden yeni süreçte yola
çıkarken Samsun‟da bandoyla karşılanır ve geleceğin çağdaş Türk gençlik müziğinin başyapıtlarından biri
olacak olup „Dağ başını duman almış‟ dizesiyle başlayan Gençlik Marşı‟yla işe koyulur.
5. Atatürk ve Müzik Eğitimi Devriminin Tohumlanması/Ġlk Tohumlarının Serpilmesi
Ulusal Kurtuluş Savaşımı‟yla birlikte iç içe yaşanan 1918/1919-1920 ve Ön-Cumhuriyet (19201923) döneminde Türk müzik devrimi tohumlanmaya ve devriminin ilk tohumları serpilmeye başladı.
Ulusal güç, donanım, birikim, kaynak ve olanaklar tümüyle öncelikle yurdun-ulusun kurtarılmasına
ayrılmak zorunda kalırken, müzik kültüründe ve eğitiminde kurtuluş sonrasına yönelik ilk ön çalışma,
planlama ve uygulamalar yapıldı; ilk ön temellenme ve yapılanmalar gerçekleştirildi. Bu bağlamda
TBMM’nin açılışıyla başlayan ön cumhuriyetin ilk ulusal hükümetinin 9 Mayıs 1920 günlü ilk
programında “eğitimi her anlamıyla millî bir hale koymak” ve “millî bilinci geliştirici eserler yazdırmak”tan
söz edildi. 3 Eylül 1923 günlü programında ise “millî eserlerin toplanmasına, millî yaratıcılığın ve sanatın
gelişmesine çalışılacağı” belirtildi (Kavcar 1983: 508). Atatürk 1921’de “yeni bir sanat ve beceri yolu bulup
millete göstermek ve bu yolda yeni nesli yürütmek”ten, 1922’de “Türk sanatının bilim ve teknik yardımıyla
gelişeceği”nden söz etti. 1923’te „millî kültür‟ ve „millî musiki‟ kavramları tartışılıp programlara girdi.
Bu arada 1920‟de önce TBMM Bandosu kuruldu ve Ankara‟da halka yönelik ilk çoksesli müzik
dinletilerine başladı. Ardından iki aşamalı Ulusal Marş [İstiklal Marşı] yarışması açıldı ve Mart 1921‟de
marşın şiiri kabul edilip yarışmanın ilk aşaması tamamlandı. İkinci aşamada açılan beste yarışmasında ön
seçimi aşan bestelerle Ulusal Marş kamusal alanlarda-kurumlarda öğrenilmeye-öğretilmeye ve
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söylenmeye-çalınmaya başladı. Kasım 1922‟de Saltanat kaldırılınca İstanbul‟daki Musika-i Hümayun
TBMM‟ce seçilip atanan Halifeliğe bağlandı, TBMM‟nin dolaylı denetimi altına girdi, adı Makam-ı Hilafet
Musikası oldu ve etkinliğini bu adla sürdürdü. İstanbul‟un işgalinden sonra eğitimini sürdüremeyip 1921‟de
kapanan Darülelhan, kuruluşunda var olan Doğu/Türk Müziği Bölümü‟nün yanına Batı/Uluslararası Müzik
Bölümü eklenerek 1923 ilkbaharında (Mart-Nisan-Mayıs aylarının birinde) yeniden açıldı.
Öbür yandan ulusal savaşımla ilgili olgu, kavram, eylem ve söylemleri işleyen yurt şarkıları ve
marşlarla önemli bir müzik dağarı oluştu. Bunlar okullarda öğretilerek yaygınlaşmaya başladı. Askerlerin
köylerinden getirip söyledikleri halk türküleri ve oyun havaları başta Ankara olmak üzere kentlere taşındı,
oralarda yayıldı. Halk müziği üslubunda yazılmış ezgilerin ve bestelenmiş türkülerin okullarda öğretilip
sergilenmesi ivme kazandı. Müzik yayıncılığına yeni katılım ve katkılar oldu. Ulusal savaşım ile Türk
müzik kültürü birbirini kökten-derinden etkiledi. Gönüllü uygar/sivil toplum-kültür örgütlerinin müzik
çalışmaları ve etkinlikleri önemli bir yer tuttu. TBMM‟nin bando dinletileri, Ankara sokaklarından geçen
Türk askerlerinin yürüyüş müzikleri halkın ulusal bilinç, duyunç ve devincini pekiştirdi.
Bütün bunlarla Türk müzik devriminin ilk tohumları cumhuriyet ilan edilmeden önceki dönemde
Türk müzik yaşamına ve kültürüne serpilmiş oluyordu. Böylece Türk insanının ve toplumunun ruhu ve
belleği, müzik yaşamı ve kültürü devrimsel tohumlarla tohumlanmış oluyordu. Türk insanının ve
toplumunun ruhuna ve belleğine, müzik yaşamına ve kültürüne serpilen bu devrimsel tohumlar onda
zamanla devrimsel süreçlerin oluşmasına neden olacak, devrimsel sonuçlar-ürünler verecektir. Nitekim kısa
bir süre sonra müziksel devrim tohumları çimlenecek, filizlenecek, tomurcuklanacak, çiçeklenecek ve ilk
ürünlerini verecektir. Bu müziksel devrimsel tohumlarının serpildiği dönem aynı zamanda imparatorluk
müzik kültüründen cumhuriyet müzik kültürüne geçiş evresidir. Bu evreye damgasını vuran Ulusal Kurtuluş
Savaşı nedeniyle müzik kültürü ve eğitiminde doğal ve zorunlu olarak şu amaçlar güdüldü:
(1) Ulusal duygu ve düşünceleri sürekli canlı ve diri tutabilme,
(2) Ulusal söylem ve eylemleri sürekli güçlü ve etkin kılabilme,
(3) Var olanı kurtarabilme, eldekini kayıpsız koruyabilme ve geleceğe taşıyabilme,
(4) Geleceğe dönük ilk düzenlemelerin ön gereklerini yerine getirebilme,
(5) Gelecekteki ilk yapılanmaların ön koşullarını hazırlayabilme.
Tüm yokluk, yoksunluk, sıkıntı ve zorluklara karşın bu amaçlara çok büyük ölçüde erişildi.
1920-1922‟de dönemin başmüzikçisi Ġsmail Zühtü Bey‟dir. O, Kurtuluş Savaşı yıllarında önce
Eskişehir‟de Batı Cephesi Bandosu‟nun, sonra Ankara‟da TBMM Bandosu‟nun şefidir. Bu görevinin yanı
sıra aynı zamanda başta Muallim Mektebi olmak üzere Ankara okullarında çağdaş anlamda „müzik‟
dersleri de veriyordu. Ankara ve o bağlamda kimi ön cumhuriyet yöneticileri çağdaş anlamda müzik
eğitimi ile belki de ilk kez onun verdiği bu ciddi müzik derslerinde tanışıyordu. Bu derslerin dönemin
Maarif Vekâleti ilgililerince ve bizzat Maarif Vekilince görülmüş, izlenmiş olması olasıdır. Hatta belki
Mustafa Kemal‟de bir okul ziyareti sırasında bu derslerden birini görmüş, izlemiş olabilir (Saygun 1981:
19). Ankara okullarında geleneksel „Gına‟ dersinden gerçek anlamda çağdaş „Musiki‟ dersine geçiş belki
de ilk kez İsmail Zühtü‟nün verdiği bu derslerle gerçekleşmiş olmalıdır. 1922 sonlarından itibaren ise
dönemin başmüzikçisi Osman Zeki Bey‟dir. O, 1 Kasım 1922‟de Saltanat kaldırılıp Musika-i Hümayun,
TBMM‟nin seçip atadığı Halifeye bağlı Makam-ı Hilafet Musikası (MHM) hâline getirildikten sonra
Ankara‟da daha etkili olmaya başlar. İstanbul‟daki çalışma ve etkinliklerini Ankara daha yakından ve
ilgiyle izler. MHM yapısı içinde yer alan yönetimindeki Orkestra‟nın Cumhuriyet‟in ilanının ilk yılına
kadar yaptığı çalışmalar ve özellikle Rumeli‟den gelen göçmenler yararına İstanbul‟da düzenlediği başarılı
konser etkinlikleri Ankara tarafından, özellikle de Atatürk‟ün kimi yakın arkadaşları tarafından yerinde ve
beğeniyle izlenir, çok olumlu görülür ve değerlendirilir. Bu arada 1923‟ün ilkbaharında İstanbul‟da Maarif
Nezareti‟ne bağlı olarak yeniden açılan Darülelhan‟da Batı Musikisi bölümünün başlıca öğretmenleri
arasında yer alır. Bu görevini 1924‟te Atatürk‟ün çağrısı üzerine Ankara‟ya gidinceye kadar sürdürür.
Görülüyor ki 1920-1923 yılları arasındaki üç yıllık evreyi kaplayan Ön Cumhuriyet dönemi, Türk
müzik devriminde Cumhuriyet dönemine geçişe uygun bir ortam yaratma, ön temel-zemin oluşturma ve ön
hazırlık yapma evresidir. Bu evrede Türk müzik devrimine uygun ortam yaratılırken devrimin ilk tohumları
serpilmiş, ön temelleri atılmış, ön hazırlıkları yapılmış, ön yapılanmaları gerçekleştirilmiştir. Bütün bunlar
Atatürk‟ün daha Cumhuriyetin ilanından epey önce Türk müzik eğitimi devrimine ne denli geniş, köklü ve
kapsamlı bir düşünsel ön hazırlık içinde olduğunu gösterir.
6. Atatürk ve Müzik Eğitimi Devriminin Temel Özellikleri
Atatürk önderliğindeki Türk müzik eğitimi devriminin başlıca temel özelliklerinin şunlardır:
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(1) Cumhuriyet Halkının Müzik Gereksinmesinin Düşünülmesi: Cumhuriyetin ilanından
yaklaşık üçbuçuk ay sonra Hilâfetin kaldırıldığı 03 Mart 1924‟ten epey önce Makam-ı Hilâfet Musikası şefi
Osman Zeki Bey Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal‟in isteği üzerine Halife‟ye görünmeden Ankara‟ya
gider ve Çankaya Köşkü‟nde Gazi‟yi ziyaret eder. Bu ziyarette G. M. Kemal O. Zeki Bey‟e “Artık burada
beraber çalışacağız” der. Bu, Zeki Bey için yeni bir yerde yeni bir görev buyruğudur. Yaklaşık iki hafta
sonraki ziyarette Gazi ona orkestranın Ankara‟ya getirilmesinden söz ederken (Altunya 2006: 613)
Halkın da musiki ihtiyacını düşünmek gerekir. Halkın musiki zevkinin gelişmesi, bu musikiye [çoksesli
musikiye] alışması ve bu musikiden hoşlanması için, köklü bir musiki eğitimine ihtiyaç vardır.

diyerek onun görev alanını genişletir. Bu görüşmede Atatürk‟ün „halkın müzik ihtiyacı‟ ile “köklü
bir müzik eğitimi ihtiyacı”nı birlikte dile getirmesi çok önemlidir. Çünkü O, devletin ihtiyacı ile halkın
ihtiyacını bir ve birlikte düşünür. Halkın ihtiyacının sağlıklı giderilmesi için köklü bir müzik eğitimini
gerekli görür. Zeki Bey yönetimindeki Orkestra‟nın konser vermek üzere İstanbul‟dan Ankara‟ya ilk kez
gelmesinden sonraki günlerde bir akşam Gazi konuyu daha da genişletip derinleştirir ve “Zeki Bey, ülke için,
musiki hakkında fikriniz nedir?” diye sorar. Zeki Bey şöyle yanıtlar (Altunya 2006: 614):
Önce okullardan başlamak ve ehil [yetkili] öğretmenler bulmak gereklidir. Sonra hem müzik öğretmeni,
hem de bandoya ve orkestraya eleman yetiştirecek bir okul açmak zorunluluğu vardır.

O sırada İstanbul‟da bir yıl önce yeniden açılmış olan Darülelhan‟da bando ve orkestraya eleman
yetiştirmeye dönük eğitim veren bir Batı Müziği Bölümü kurulmuş bulunmaktadır. Bu nedenle Atatürk,
Ankara‟da „hem müzik öğretmeni hem de bandoya ve orkestraya eleman yetiştirecek bir okul„ değil, önce
sadece müzik öğretmeni yetiştirecek bir okul açılmasını uygun bulur ve ona karar verilir. Zaten öteden beri
Atatürk için Müzik konusu öncelikle bir eğitim konusudur. Böylece O‟nun yönlendirmesiyle yeni başkent
Ankara‟da ilk önce Musiki Muallim Mektebi [Müzik Öğretmen Okulu] açılır.
(2) Müzik Eğitimi Devriminin Genel Amacı: Müzik eğitimi devriminin en genel amacı Türk
ulusal müzik yaşamının bir bütün olarak çağdaşlaşmasıdır. Bu, müzikte ulusallığı koruyup geliştirerek
çağın anlayışına, gereklerine, tutumuna uyma ve uygun duruma gelmeyle olanaklıdır. Atatürk bu
doğrultuda “bilim ve teknik nerede ise oradan alınmalı” der, ama „müzik nerede ise oradan alınmalı‟ demez.
Çünkü ulusal müzik, bilim ve teknik gibi dışarıdan alınmaz, içeride, içimizde oluşturulur. Ama “müzikçiliği
almak”tan söz eder. Çünkü „müzikçiliği almak‟, özü itibariyle müziksel yol, yöntem, teknik almaktır.
(3) Müzik Eğitimi Devriminin Bütünlüğü: Atatürk‟ün müzik kültürü ve müzik eğitimi anlayışı
bütünseldir Atatürk‟ün bütünsel anlayışı ve yaklaşımıyladır ki Cumhuriyet döneminin ilk evresinde müzik
kültürünün ve eğitiminin tüm kolları gereği gibi ele alınmış ve gelişme yoluna konulmuştur (Gazimihal
1955: 164). Toptan değişme/dönüşme. Tümden batılılaşma/çağdaşlaşma. Bu bağlamda Atatürk müzik
kültürü ve müzik eğitimine genel, özengen ve mesleksel boyutlarıyla bir bütün olarak çok büyük önem ve
değer vermiştir. Atatürk müzik kültüründe ve müzik eğitiminde bütünsel bir çağdaşlaşmaya yönelirken
Gökalp‟in görüşlerini önce önemli ölçüde paylaşmış, ancak sonra onları aşmış ve daha öteye geçmiştir.
Türk müzik kültürü ve eğitiminde modernleşme-çağdaşlaşma doğal ve kaçınılmaz olarak çok yönlülüğüçok boyutluluğu getirmiş, çoğulculuğu-çoksesliliği pekiştirmiş, perçinlemiştir.
(4) Müzik Eğitimi Devriminin Aşamaları: Atatürk döneminde Türk müzik eğitimi devrimi Ön
Cumhuriyet (1920-1923) döneminin sonlarında belirginleşmeye başlar; Erken Cumhuriyet (1923-1938)
döneminde yoğunlaşır, kurumlaşır, sağlamlaşır; onu izleyen dönemde (1938-1950) kökleşir, derinleşir,
yaygınlaşmaya başlar. Bu evreler şöyle sıralanır:
(1) Ön Evre (1918/1919-1920): ulusal direnme-toparlanma,
(2) Temel Evre (1920-1923): ulusallaşma-ulusal kurtulma,
(3) Birinci Evre (1923-1933): ulusallaşma-ulusal batılılaşma,
(4) İkinci Evre (1933 ve sonrası): ulusallaşma-ulusal çağdaşlaşma,
Bu süreçte 1918/1919‟da yeni bir bilinçlenim, 1920‟de yeni bir örgütlenim, 1923‟te yeni bir
yapılanım, 1933‟te yeni bir ereklenim, 1934‟te yeni bir yöntemlenim belirlenir. Müzik eğitimi devrimini de
her evrede tasarlanan, uygulanan ve gerçekleşen olarak üç boyutlu ve üç aşamalı düşünmek gerekir.
(5) Müzik Eğitimi Devriminde Çağdaş Uygarlıkla Ġlişkiler: Müzik eğitimi devriminde çağdaş
uygarlıkla ilişkiler süreklilik gösterir ve şöyle sıralanır (Uçan 2006: 52): Müzik eğitiminde çağdaş
uygarlığa
(1) Duyarlı ve ilgili olma,
(2) Bilgili ve bilinçli yönelme,
(3) Eleştirel ve seçici açılma,
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(4) Tam girme ve etkin katılma,
(5) Yapıcı ve kalıcı biçimde üye olma,
(6) Yaratkan ve üretken bir ortak durumuna gelme,
(7) İleri düzeyde erişme ve sonunda
(8) Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma, ötesine-ilerisine geçme.
(6) Müzik Eğitimi Devriminin Genel Ġlkeleri-Ölçütleri: Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine
uygun müziksel çağdaşlaşma doğrultulu müzik eğitimi devrimi, biri temel, diğerleri ona dayalı veya onun
üzerine kurulu dokuz ilke ve ölçüte odaklanır. Bunlar şunlardır:
(T) Temelde Yaşamsallık,
(1) Özde Ulusallık,
(2) Biçimde Anlaşılırlık,
(3) Kapsamda Özgürlük,
(4) Anlatımda Özgünlük,
(5) Yöntemde Çağdaşlık,
(6) Teknikte Çağcıllık,
(7) Nitelikte Evrensellik,
(8) Yaşayışta Bütünsellik.
Bu ilke ve ölçütler bir bütündür. Müziksel çağdaşlaşmada başarı, bu ilke ve ölçütlere ne denli
temellenildiği ve dayanıldığına; bu ilke ve ölçütlerden ne derece kaynaklanıldığı, yönlenildiği ve
kılavuzlanıldığına; kısacası bu ilke ve ölçütlere ne kadar uyulduğuna bağlıdır. Atatürk bu anlayışla Türk
müzik eğitimi devriminde bu ilke ve ölçütlerin tümünü önemser, her birine ayrı bir önem ve değer verir.
(7) Müzik Eğitimi Devriminin Genel Ölçüleri: Atatürkçe deyişle “Bir ulusun yeni değişikliğinde
ölçü, müzikte değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.” Ancak burada belirtilen “alabilme, kavrayabilme”
ölçüleri müzik eğitimi devriminin ilk aşamasına ilişkin ölçülerdir. Öbür aşamalarıyla birlikte tüm
aşamalarına ilişkin ölçüler ise şunlardır: Müzikte değişikliği;
1.Aşama: Alabilme, Kavrayabilme,
2.Aşama: Uygulayabilme, Uyarlayabilme,
3.Aşama: Çözümleyebilme, Bireştirebilme,
4.Aşama: Sindirebilme, Özümseyebilme,
5.Aşama: Değerlendirebilme, Değerseyebilme.
Bütün bu ölçülerin gerçekleşmesi ancak uzunca bir zaman ve eğitimle olanaklıdır. Çok yönlü,
geniş kapsamlı ve uzun süreli bir müzik eğitimini gerektirir. En az iki veya üç kuşağın böyle bir müzik
eğitiminde geçmesini zorunlu kılar. Bu, iki kuşak için yaklaşık 50, üç kuşak için yaklaşık 75 yıl demektir.
Ancak çağdaş uygarlığın tam etkin ve yaratkan-üretken bir üyesi olmak amaçlandığında bu ölçüler yeterli
olmaz. Daha ileri başka ölçülere gerek vardır. Bu ileri ölçüler dört aşamalı olarak kısaca şunlardır:
1.Aşama: Öngörebilme,
2.Aşama: Tasarlayabilme,
3.Aşama: Uygulayabilme,
4.Aşama: Gerçekleştirebilme.
(8) Müzik Eğitimi Devriminin Üç Ana Boyutu: Müzik eğitimi devrimi bir bütün olmakla birlikte
müzik eğitiminin üç ana türüne bağlı olarak üç ana boyutta gerçekleşir:
1. Genel Müzik Eğitimi Devrimi,
2. Özengen Müzik Eğitimi Devrimi,
3. Mesleksel Müzik Eğitimi Devrimi.
(9) Müzik Eğitimi Devriminin Üç Yolla Gerçekleşmesi: Müzik eğitimi devrimi genel olarak (1)
Örgün, (2) Yarı Örgün/Yarı Dağıngın ve (3) Dağıngın olmak üzere üç yolla gerçekleşir. Üçü de gereklidir.
7. Atatürk ve Genel Müzik Eğitimi Devrimi
Genel müzik eğitimi, toplumu/ulusu oluşturan bireylere sağlıklı, dengeli ve nitelikli bir insanca
yaşam ve gelişim için gerekli asgari ortak genel müzik kültürü, kimliği ve kişiliği kazandırmayı amaçlar.
Herkese gerekli ve zorunludur. Ayrımsız her yerde, her yaşta, herkese yöneliktir (Uçan 2005b: 31).
Osmanlı’nın Tanzimat döneminde yeni düzen doğrultusunda genel Müzik dersi yeni okul
programlarına ilk kez 1 Eylül 1869 tarihli Genel Eğitim Tüzüğü (Maarif-i Umumiye Nizamnamesi) ile girdi.
Bu bağlamda Müzik dersi 1869‟da Kız Ortaokulları programında „isteğe bağlı‟ olarak yer aldı (m. 29) ve

33

„Müzik dersi için ayrı bir öğretmen bulma-bulundurma‟ ilkesi öngörüldü (m. 30). Aynı tüzükte Müzik dersi
Kız İlk ve Orta Öğretmen Okullarında da yer aldı (m. 69, 70). Müzik dersi daha sonra II. Meşrutiyet
döneminde 1913‟te Kız Liselerinde „Gına ve Musiki‟ adıyla, 1915‟te Erkek Liselerinin „Ortaokul‟ kısmı ile
Erkek İlk ve Orta İlköğretmen Okullarında „Musiki ve Gına‟ adıyla, 1922‟de ise Erkek Liselerinin „Lise‟
kısmında „Musiki ve Gına‟ adıyla yer buldu. İlköğretim okullarında ise Müzik dersi 1913 tarihli İlköğretim
Geçici Yasası (Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-u Muvakkatı) ile „Gına‟ (İlahiler ve Vatanî Manzumeler) adı
altında yer aldı (m. 23). Olağan İlköğretim Okulunda „Gına‟ adıyla, yeni tip ilköğretim okullarında ise
„Musiki‟ (Gına ve Bazı Alet-i Musikiye) adıyla yer buldu (Uçan 2005b: 42; Altunya 2006: 605). Böylece
genel müzik eğitimi ilköğretimde Gına, kız ortaöğretimde Gına ve Musiki, erkek ortaöğretimde Musiki ve
Gına olarak yer alıyor; düzenlemelerde Müzik dersleri önce kızlar, sonra erkekler için öngörülüyordu.
Cumhuriyetin ilanından dört ay sonra çıkarılan 429, 430, 431 sayılı Üç Devrim Yasası‟yla genel
eğitim-öğretim birleştirildi ve laikleştirildi. Onunla birlikte genel müzik eğitimi-öğretimi de birleştirildi ve
laikleştirildi. Böylece Tanzimat‟tan beri süregelen genel müzik eğitimindeki ikiliğe son verildi. Eğitimin
öğretimin birleştirilmesi (1924), halifeliğin kaldırılması (1924), mahalle mekteplerinin ve medreselerin
kapatılması (1924), tekke ve zaviyelerin kapatılması (1925) ile birlikte dinsel müzik eğitiminden dünyasal
müzik eğitimine, daha doğrusu laik müzik eğitimine dönüşüm sağlandı. Bu bağlamda ilahiler, ilahî ve vatanî
manzumeler ve padişahların tahta geçişlerine ait cülûsiyeler içerikli Gına dersi “şarkı, türkü, marş, çalgı ve
bilgi” içerikli gerçek Musiki dersine dönüştürüldü.
1924‟te ilk ve orta okullarda Müzik dersi tüm öğrencilere gerekli ve zorunlu hâle getirildi. Aynı yıl
tüm ilkokulların tüm sınıflarında kız-erkek karma eğitime geçildi. Yine 1924‟te alınan bir kararla o yıldan
itibaren ortaokullarda da karma eğitime geçilmeye başlandı. Bu önemli geçiş süreci 1927-28 öğretim
yılında tamamlandı. 1928-29 öğretim yılında MMM‟de de karma eğitime geçildi. Liselerde ise karma
eğitime 1934-1935 öğretim yılından itibaren geçilmeye başlandı. Bu geçiş beklenenden daha kısa sürede
tamamlandı. Okullarda karma eğitime geçiş, müzik dersi ya da müzik eğitimi yapılan okullarda aynı
zamanda karma müzik eğitimine geçiş demekti. Okullarda karma müzik dersi ve müzik eğitimiyle birlikte
karma korolar, karma çalgı toplulukları oluşmaya ve karma müzik etkinlikleri düzenlenmeye başladı.
03 Mart 1924‟te çıkarılan 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat [Öğretimleri Birleştirme] yasasıyla
medreseler kaldırılıp mektep esas alınarak eğitim öğretimdeki medrese-mektep ikiliğine son verildi, eğitim
öğretim birleştirildi. Ülkenin her yerinde tüm genel ilk ve orta öğretim okullarında aynı ortak eğitim yapılır
olmaya başladı. Musiki Muallim Mektebi‟nin kurulup-açılıp gerçek müzik öğretmenlerinin yetiştirilmeleri
ve görev almalarıyla birlikte genel müzik eğitiminde notasız-kitapsız dümtek ve meşk esasına dayalı
geleneksel yöntemler yerini notalı-kitaplı eğitbilim ilkelerine dayalı çağcıl yöntemlere bıraktı.
Gına-Musiki-Müzik: Genel müzik eğitiminde önce Gına‟dan Musiki‟ye, sonra Musiki‟den Müzik‟e
bir dönüşüm gerçekleşti. Bu, ad-kapsam/içerik-ilke-yöntem olarak çok önemli bir dönüşümdü. Bu süreçte
Osmanlı‟dan devralının Gına eğitimi 1920-1923 arasındaki Ön-Cumhuriyet döneminde sürdürüldü, 19241930 arasındaki Cumhuriyet‟in ilk evresinde Gına eğitiminden Musiki eğitimine geçildi, 1930 sonrasındaki
Cumhuriyet‟in ikinci evresinde ise Musiki eğitiminden Müzik eğitimine geçildi. Bu anlamlı dönüşüm
sürecinde 1926 yılında Maarif Vekâleti (MV) Güzel Sanatlar Kurulu‟nun önerisi, bağlı olduğu MV‟ce
kabul edilip uygun görülerek, geleneksel Türk sanat müziği eğitimi-öğretimi İBK‟nin Doğu/Türk Müziği
Bölümü‟nde ve tüm resmî okullarda kaldırıldı. Bu konu, ayrıca önemle ele alınıp tartışılmayı gerektirir.
7.1. Genel Müzik Eğitimi Amaçlı/Ġşlevli Müzik Dersinin Başlıca Özellikleri
Atatürk‟ün öngörüş, ulusun gerçek kurtuluş, Cumhuriyetin kuruluş, çağdaşlaşmanın işleyiş ve
insanlığın yöneliş felsefesine uygun genel müzik eğitimi genel eğitim amaçlı-işlevli okullarda her öğrenci
için gerekli ve zorunludur. Müzik derslerinin kapsam olarak biri temel öbür beşi ona dayalı altı ana
özelliği vardır (Uçan 2008: 254). Genel eğitim amaçlı-işlevli Müzik dersleri bir
(T) Yaşam dersidir,
(T) Müziksel yaşam eğitimidir,
(1) Anlatım dersidir,
(1) Müziksel anlatım eğitimidir,
(2) Beceri dersidir,
(2) Müziksel beceri geliştirme eğitimidir,
(3) İçerik dersidir,
(3) Müziksel içerik kazandırma eğitimidir,
(4) Kültür dersidir ve
(4) Müziksel kültürleme eğitimidir,
(5) Uygarlık dersidir.
(5) Müziksel uygarlaştırma eğitimidir.
Müzik dersi bunların tümüdür. Müzik eğitimi bunların tümüdür.
Bu özellikler insan-yaşam, uygarlık-kültür-eğitim, sanat-müzik kavram ve olguları bağlamında
birbirinden kopmaz, ayrılmaz bir bütündür. Atatürk‟ün önderliğindeki Türk müzik eğitimi devriminde
genel Müzik dersi bu özellikleri bütünüyle taşıyan bir ders hâline gelmeye başladı.
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Bu özellikleri nedeniyle Müzik dersi hem ana eksen ders [mihver ders] yörüngesinde konumlu ve
ona bağlı, hem kendi ekseni üzerine oturtulu, hem de diğer derslerle ilişkilidir. Bunun doğal bir sonucu
olarak da kafa, el ve gönül birliğine dayanır. İnsanın devinişsel, duyuşsal, bilişsel ve sezişsel davranış
bütünlüğüne temellenir ve ona yönelir. Böylece kapsam olarak altı boyutlu, davranış olarak dört boyutlu
bütünsel-tümel bir işlev görür. Bu bakımdan genel eğitim amaçlı-işlevli Müzik dersinin öbür derslere göre
ayrıcalı bir durumu ve konumu vardır. Ne var ki Müzik dersi Atatürk döneminde Türk müzik devrimi
doğrultusunda dört-altı boyutlu bütünsel-tümel işlevli bir ders iken, sonraları kapsam olarak tek boyutlu bir
ders hâline getirildi. Şöyle ki II. (1943) ve III. (1946) Maarif Şûraları‟nda alınan kimi kararlar
doğrultusunda 1948 İlkokul Programı‟nda (s. 260) “Müzik dersi bir ifade [anlatım] dersidir” denildi. Böyle
denilerek kapsam boyutları sınırlandırıldı ve kapsamca âdeta tek boyutlu bir ders durumuna düşürüldü.
7.2. Genel Eğitim Müziği Dağarı ve Ġçeriği Devrimi
Osmanlı döneminin son evrelerinde açılan kimi yeni okullarda müzik eğitimi yapılmaya
başlandıktan ve okullara dönük eğitim müziği çalışmaları yapılıp bunları içeren eğitim müziği kitapları
yayımlanmaya başladı. Bu bağlamda ilk anlamlı-önemli çalışma Zati Bey‟in [Arca‟nın] 1899 yılında
yayımlanan Kütüphane-i Musiki adlı kitaplar dizisidir (Atalay 1988, 2009; Aksu 2010: 22). Müzik eğitimi
ders kitapları niteliğindeki bu dizi müzik kavram ve kuramlarını kapsamıyor, sadece okul şarkılarını
kapsıyordu. Büyük bir eserin ayrı ayrı bölümleri hâlinde yayımlanan bu kitapların her birinde birkaç
şarkıdan oluşan bir dağarcık yer alıyordu. Kitaplardaki şarkılar batılı okul şarkıları tipinde-türünde
oluşturulan, değişik konulu çocuk ve okul şarkıları niteliğindeydi. Kitaplar kapsadığı okul şarkılarının yanı
sıra giderek kimi temel müzik bilgilerini de içeriyordu. Bu ilk öncü çalışmalarla Türk okul müzik
eğitiminde ve çağcıl Türk eğitim müziğinde yeni bir dönem açıldı. 1908‟den önce bazı illerde açılmış olan
özel Ana Okullarından sonra Balkan Savaşlarının ardından resmî Ana Okulları açıldı ve okul şarkıları
yazdırıldı (Akyüz 1993: 231). 1910‟lu yıllarda İstanbul Erkek Muallim Mektebi‟nin (İEMM,
Darülmuallimîn-i İptidaî) dört yıllık programında yer alan haftada 2 saatlik Musiki ve Gına dersi ile bu
okula bağlı olarak açılan Uygulama Okulu (Tatbikat Mektebi) programında yer verilen Gına (Musiki) dersi
için belli müzikçilere [Zati (Arca) Bey, O. Zeki (Üngör) Bey, Musa Süreyya Bey)] ilk kez çocuk ve okul
şarkıları besteletildi. Aynı yıllarda halk müziği üslubunda yazılmış ezgiler ve halk müziği tonunda
bestelenmiş türküler okullarda öğretilmeye, yayılmaya ve benimsenmeye başladı (Yönetken 1950: 2).
Ön-Cumhuriyet Döneminde: Ulusal Kurtuluş Savaşı çok yoğun ve derin bir biçimde yaşandı.
Ulusal savaşıma ilişkin olgu ve kavramlar ile eylem ve söylemleri içeren-işleyen eğitim müziği dağarı
oluşumu-gelişimi hızla belirgin bir ivedilik, yoğunluk, derinlik ve yaygınlık kazandı. Bu dağarın çok büyük
bir bölümü kahramanlık-yiğitlik türküleri, yurt-ulus şarkıları ve marşlarından oluştu. Türk karakterini
yadsımayan bu şarkılar ve marşlar okullarda hızla yayılmaya, yaygınlaşmaya başladı. Bunların yanı sıra
Ulusal Kurtuluş Savaşı‟na katılan askerlerin söyledikleri birçok halk türküleri kentlere taşındı ve oralarda
yayıldı. Bu dağarın temel varoluş nedeni olan ulusal kurtuluş savaşımı müzik eğitimini derinden etkiledi,
müzik eğitimi de bu savaşıma anlamlı katkılarda bulundu. Bu bağlamda daha önce I. Dünya Savaşı ve onu
izleyen Ateşkes/Bırakışma yıllarında başlamış olan halk müziği üslûbunda yazılmış ezgilerin ve halk
müziği makam ya da ayaklarında bestelenmiş türkülerin okullarda öğretilip sergilenmesi ve yayılıp
benimsenmesi hareketi anlamlı bir ivme kazanmıştı. Örneğin müzik öğretmeni İzzet Servet‟in bestelediği
Palandöken [Dağında Kavalımın Sesi Var] adlı okul şarkısı/türküsü, Selim Sırrı Tarcan‟ın Sarı Zeybek adlı
okul şarkısı, İstanbul‟daki belli okul çevrelerinden yurda yayılmaya başlamıştı (Yönetken 1953: 38).
Cumhuriyet Döneminde: 1924‟te MMM‟nin kurulup öğretime açılmasıyla birlikte eğitim müziği
dağarı daha hızla gelişmeye başladı. Bunda MMM Programında yer alan Kompozisyon dersinde yapılan
çalışmaların belirleyici rolü oldu. Örneğin MMM öğrencisi Faik Canselen ünlü İleri Marşı‟nı bu dersin bir
ürünü olarak besteledi. 1928‟de İsveç‟ten uzmanlık öğreniminden dönen Vildan Aşir Savaşır Ankara‟da
ilkokul ve ortaokul öğrencilerine öğretilecek oyunlu şarkılar, şarkılı oyunlar veya rontlar hazırlayıp
öğretmen adaylarına öğretmeye başlamıştı. Birçoğu İsveççe‟den uyarlanan ve aralarında Küçük Kurbağa,
Arı Vız Vız, Baltalar Elimizde gibi birçoğu bugün bile kullanılan bu oyunlu şarkılar, şarkılı oyunlar veya
rontlar ilkin Ankara okullarında öğretildi (Altunya 1996) ve çok geçmeden yurda yayılmaya başladı.
Böylece okul müziği/eğitim müziği alanında yurda yayılan bir tür „Ankara okulu (ekolü)‟ oluşuyordu.
1933‟de Avrupa‟da gördüğü müzik eğitbilimi uzmanlık öğrenimini bitirip yurda dönen Halil Bedi
Yönetken ilkokul oyunlaştırım (dramatizasyon) şarkıları besteleyip bunların okul eğitimi ve Radyo Çocuk
Saati programları yoluyla geniş kitlelere ve giderek tüm yurda yayılmasını sağladı. Bunlardan hemen akla
geliveren Postacı ve Küçük Ayşe ile Küçük Asker adlı ilkokul oyunlaştırım şarkıları bugün bile tüm
kuşakların müziksel-devinimsel belleklerinde tüm canlılığıyla yaşamaktadır. 1935‟ten sonraki yıllarda önce
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Köy Eğitmen Kursları ve ardından Köy Öğretmen Okulları ile Türk örgün müzik eğitimine yerel ve ulusal
özlü yeni bir anlayış ve yeni bir soluk getiren yeni bir yol açıldı. Bu yeni yol birkaç yıl sonra (1940‟ta) bu
kurumların devamı olacak olan Köy Enstitülerini doğurdu.
8. Atatürk ve Özengen Müzik Eğitimi Devrimi
Özengen müzik eğitimi, müziğin bir kolunu/dalını özgürce yoğunlaşım ve düşkü(nleşim) alanı
olarak seçen bireylere etkin bir müziksel katılım ve doyum sağlamak, bunu olabildiğince sürdürmek ve
geliştirmek için gerekli müziksel davranışlar kazandırmayı amaçlar. Yoğun ve düşkü olarak müzik yapmak
isteyenler için gerekli ve seçmelidir. Bu nedenle müziğe özengence (amatörce) ilgili, gönüllü, istekli ve
yatkınlara yöneliktir (Uçan 2005b: 31-32). Atatürk ve Cumhuriyet döneminde özengen (amatör) müzik
eğitimi devrimi genel olarak (1) Müzik Dernekleri, (2) Halkevleri, (3) Okullarda Müzik Kursları-Eğitsel
Müzik Kolları, (4) Müzik Öğretim Kurumlarında Yarı Özengen/Yarı Mesleksel Müzik Eğitimi Etkinlikleri
ve (5) Özel Seslendirme Takımları-Geçme Kümeleri yoluyla gerçekleşti. Atatürk müzikte özengenliğe
büyük önem verdi, özengenlerde de yüksek nitelik aradı.
8.1. Müzik Derneklerinde Özengen Müzik Eğitimi
Atatürk döneminden önce Osmanlı döneminin sonlarına doğru özellikle İkinci Meşrutiyet
döneminde özengen müzik eğitiminde yeni ve önemli bir kıpırdanım ve oluşum yaşanmıştı. Özellikle
geleneksel Türk sanat müziği dalında Fahri Kopuz‟un yönetiminde Darüt‟l Ta‟lim-i Musikî (1912), Ethem
Nuri‟nin öğretmenliğinde Darü‟l-Feyz-i Musikî (1915), kurucuları arasında Leon Hancıyan ve
arkadaşlarının bulunduğu Şark Musiki Cemiyeti (1918) gibi çeşitli Musiki Cemiyetleri etkinlikteydi.
Atatürk dönemi bunları devraldı. Ön Cumhuriyet (1920-1923) döneminde bunlara klarinet Şükrü Tunar‟ın
girdiği İzmir Musiki Cemiyeti (1921), Faruk Arifî‟nin keman öğretmenliğini yaptığı (Ankara) Anadolu
Musiki Cemiyeti (1922 sonrası), Ali Rıfat Bey‟in Kadıköy‟de kurduğu Türk Musikisi Ocağı (1923 yöresi)
ve Mildanzade Niyazi Bey‟in [Ayomak‟ın] kurduğu İzmir Musiki Mektebi (1923) vb. yeni dernekler ve
benzeri kuruluşlar eklendi. Cumhuriyet‟in ilanını izleyen Erken Cumhuriyet (1923-1938) döneminde
bunlara tamburî Süreyya Bey‟in çalıştırdığı Anadolu Spor Kulübü Musiki Topluluğu (1923-24 yöresi),
Seyyid Abdulkadir Bey‟in açtığı Gülşen-i Musiki (1925), Halim Bey‟in kurduğu Eskişehir Darülelhanı
(1926), Hasan Tahsin Bey‟in açıp yönettiği Süleymaniye Musiki Mektebi (1927), Rauf Yekta Bey‟in
öğretmenliği altındaki Beylerbeyi Musiki Hey‟eti (19??), kemanî ve rebabî Eyyubî Mustafa Bey‟in
[Sunar‟ın] çalıştırdığı Eyüp Musiki Cemiyeti (1927), hanende Arap Cemal Bey‟in başkanlığını yaptığı
Balıkesir Musiki Cemiyeti (1930 yöresi), Kaptanzade Ali Rıza Bey‟in yönetimindeki Kanlıca Musiki Ocağı
(1932), Mildanzade Niyazi Bey‟in açtığı İstanbul Musiki Birliği (1932), İzmir‟de Şeyh Cemal Efendi
yönetimindeki Eşrefpaşa Musiki Birliği (1935) (Oransay 1973: 244-252) katıldı.
1938-1960 döneminde geleneksel Türk müziği alanında etkinliklerini sürdüregelen derneklere
yenileri kurulup eklendi. Bu dernekler şunlardır (Oransay 1973: 251-255): İstanbul‟da Leon Hancıyan‟ın
yönetiminde Musiki Koruma Cemiyeti (1938), Necmi Yâr‟in öncülüğünde Beşiktaş Musiki Birliği (19381955), Emin Ongan‟ın başkanlığında Yeni Üsküdar Musiki Cemiyeti (1938/39-1944), Mildan Niyazi
Ayomak‟ın yönetiminde Ayomak Meşkhanesi (1940‟ların başı), Üsküdar Halk Musikisi Derneği (19441955), Rakım Elkutlu‟nun başkanlığındaki İzmir Türk Musikisi Cemiyeti (1946), Ercüment Berker‟in
öncülüğünde Üniversiteliler Müzik Derneği (1946), İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Müzik Kolu
(1948‟den önce), H. Sadettin Arel‟in önderliğinde İTMKD-İleri Türk Musikisi Konservatuvarı Derneği
(1948), Aksaray Musiki Cemiyeti (1950 yöresi) ve Emin Ongan‟ın yönetiminde Üsküdar Musiki Cemiyeti
(1955); İzmir‟de Rakım Elkutlu‟nun başkanlığında İzmir Türk Musikisi Cemiyeti (1946), Samsun‟da
Samsun Musiki Kolu (1948), Bursa‟da Bursa Musiki Cemiyeti (1949), Ankara‟da Cevdet Çağla‟nın
başkanlığında Türk Musikisi Derneği (1950), Adapazarı‟nda İsmail Safâ Olcay‟ın yönetiminde Adapazarı
Musiki Cemiyeti (1952 yöresi).1960-1980 döneminde ise İstanbul‟da Feridun Darbaz öncülüğünde Musikî
Kültür Derneği (1960), Samsun‟da Vedat Aka‟nın çalıştırıcılığında Samsun Musiki Cemiyeti (1970),
Elazığ‟da Elazığ Musiki Cemiyeti (1971), Ankara‟da Kemal Eroğlu‟nun yönetiminde Kemal Eroğlu Müzik
Kursları (1968), Turhan Toper‟in yönetiminde Turhan Toper Özel Türk Sanat ve Halk Müziği Kursları
(1970) (Oransay 1973: 255), Muzaffer Arkan‟ın yönetiminde Ankara Çoksesli Müzik Derneği (1973)
kuruldu. Daha sonraki dönemde bunlara yenileri eklendi. Tüm bu dernek ve benzeri kuruluşlarda değişik
dönemlerde çok çeşitli müzik eğitimcileri ile çok değişik yaş ve düzeyde binlerce öğrenci-üye yer aldı.
8.2. Halkevlerinde Özengen Müzik Eğitimi
Atatürk 1918 yılında tuttuğu Not Defteri‟ne şöyle bir cümle yazıyordu: “Aydınları halk düzeyine
indirmekten çok, tüm halkı eğitimde aydın olarak yetiştirmek gerekir.”. 1924 yılının başlarında Ankara‟ya
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çağırdığı MHM şefi Osman Zeki Bey ile Çankaya Köşkü‟nde görüşürken “Halkın da müzik ihtiyacını
[gereksinimini] düşünmek gereklidir” diyordu. Aradan sekiz yıl geçtikten ve bu arada halka yönelik çeşitli
devrimler yaptıktan sonra 1932‟de Halkevleri kuruldu. Türk Ocakları‟nın tüm varlığı onun yerini alan
Halkevlerine devredildi. Halkevi, kısaca “halkı eğitip ulusal birliğe ve ülküye yöneltmek amacıyla açılan
kuruluş” ve “bu kuruluşun görev yaptığı yapı” demektir (TDK 2005: 836). „Halkın eğitilip ulusal birliğe ve
ülküye yöneltilmesi amacı‟ doğrultusundaki genel, yarı özengen ve özengen kültür/eğitim gereksinimlerini
karşılamak üzere kurulan Halkevleri hızla ülke geneline yayıldı. Kentlerdeki Halkevlerinin yanı sıra onlarla
bağlantılı olarak kasaba veya büyük köylerde de Halkodaları kuruldu. 1932-1950 yılları arasında toplam
478 Halkevi‟nin ve 4230 Halkodası‟nın kuruluşu gerçekleştirildi. Bu yaklaşık 500 Halkevi ve 4300
Halkodası demekti. Böylece kentler, kasabalar ve köyler hızla ulusal birliğe ve ülküye yöneltiliyordu.
Halkevleri kurulurken belirlenen genel amaç doğrultusunda “halkın müzik gereksinimini gidermek,
çevrenin müziksel estetik duyuş ve anlayış düzeyini yükseltmek, müzikçileri-müzikseverleri kucaklamak ve
değerli yetenekleri korumak-gözetmek” (Küçüka 1933: vııı-xvııı) amacı da güdülüyordu. Bu amaçla

Halkevlerinde Güzel Sanatlar Kolu (HGSK) kuruldu ve onun içinde Halkevleri Müzik Alt Kolu (HMAK)
oluşturuldu. Bu kollar yoluyla tüm kentlerde, kasabalarda ve büyük köylerde genel-özengen müzik eğitimi
çalışmaları yapıldı ve özengen ağırlıklı müzik etkinlikleri düzenledi. Bu çalışma ve etkinliklerle cumhuriyet
müzik kültürü tüm ülkede çok canlı bir biçimde yaşanır, üretilir ve paylaşılır duruma geldi. Bu süreçte
geleneksel Türk halk müziği (GTHM) dalında Âşık Veysel [Şatıroğlu], Âşık Ali İzzet [Özkan] ve Muzaffer
Sarısözen; çağdaş Türk sanat müziği (ÇTSM) dalında Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin ve Cemal
Reşit Rey; Türk halk eğitimi/halk müziği derlemeciliği (THE/HMD) alanında Halil Bedi Yönetken,
Mahmut Ragıp Gazimihal ve Ferruh Arsunar olmak üzere çok sayıda müzikçi çok etkili ve yararlı
hizmetler gerçekleştirdiler. Ayrıca çok sayıda Müzik Öğretmenleri ülkenin hemen her yerinde Halkevleri
Özengen Müzik Topluluklarında yönetken, eğitken veya icracı olarak görevler aldılar.
Ne yazık ki Halkevleri 08 Ağustos 1951 ve 5380 sayılı yasayla 1951‟de kapatıldı. Böylece
Halkevlerinin ömrü ancak 18-19 yıl sürebildi. Oysaki 1945-1946‟da çok partili sisteme geçilirken
Halkevlerinin (HE‟nin) yeni koşulların gereklerine göre partisel bağlardan arındırılarak özerk bir yapıya
dönüştürülmesi olanaklı ve gerekliydi. Hatta kuruluşundaki Atatürk‟le olan tarihsel bağlar ve sıkı ilişkiler
göz önüne alınarak, TDK ve TTK gibi olmasa bile, kendine özgü yeni bir yapıya da kavuşturulabilirdi. Bu
yapılsaydı Halkevlerinin yaşaması ve ilerde ortaya çıkacak yeni koşullara göre yeni dönüşümlerle,
geleneklileşmiş kültürel/eğitimsel varlığını ve işlevini önemli ölçüde sürdürmesi mümkün olabilirdi. Çünkü
kurumsal dönüşümlerde kurumun yapısıyla birlikte geleneği ve kültürü/eğitimi de dönüşür. Bu dönüşümler
kuruma süreklilik sağlar. Bu olanaklar varken zamanında dönüştürülmeyen Halkevleri siyasal iktidar
değiştikten sonra bir çırpıda kapatıldı. Bu kapatma bu kurumlardaki 18-19 yıllık güçlü müziksel donanım,
birikim, deneyim ve gelişimin yok olmasına neden olundu. Halkevlerinin kapatılmasıyla çağdaş Türk halk
kültürü ve eğitiminde doğan büyük müziksel boşluk MEB‟ce kurulan Halk Eğitim Merkezleriyle
doldurulmaya çalışıldı. Ama uzun bir süre bunda yeterince başarılı olunamadı.
8.3. Okullardaki Müzik Kursları ve Eğitsel Müzik Kollarında Özengen Müzik Eğitimi
Atatürk ve Cumhuriyet döneminde okullarda ilgili-istekli, yatkın ve gönüllü öğrenciler için
bireysel ve toplu Müzik Kursları ile Eğitsel Müzik Kolu çalışmaları ve etkinlikleri tasarlanıp
gerçekleştirildi. Genel eğitim veren Ortaokullar ve Liseler ve mesleksel eğitim veren dengi Okullarda
ilgiye-isteğe bağlı ders dışı müzik çalışmaları ve etkinlikleri hızla artmaya başladı. Bu çalışmalar ve
etkinlikler zamanla okullarda oluşturulan ders dışı Müzik Kursları ve Eğitsel Müzik Kolları biçiminde daha
düzenli bir yapıya kavuşturuldu. Böylece özengen müzik eğitimi Okul yoluyla ülke genelinde yaygınlaştı.
Ülke geneline dağılan çeşitli okullardaki Müzik Öğretmenleri ve onların yanı sıra görevlendirilen özengen
(amatör) veya mesleksel (profesyonel) Müzikçiler birbirini izleyen yıllar, onyıllar içinde binlerce,
onbinlerce ilgili-istekli-gönüllü-yatkın öğrenciye özengen müzik eğitimi verdiler. Bunların büyük
çoğunluğu özengenliklerini sürdürürken önemli bir bölümü özengenlikten meslekselliğe yöneldiler ve
müziği meslek olarak öğrenmeye-yapmaya yöneldiler. Bu bağlamda İlköğretmen Okulları ve Köy
Enstitüleri ile kimi Genel ve Mesleksel Liseler çok başarılı ve yararlı oldular.
8.4. Müzik Öğretim Kurumlarında Yarı Özengen/Yarı Mesleksel Müzik Eğitimi
Mesleksel müzik eğitimi veren Müzik Öğretim Kurumlarında eğitim amaçlı yarı özengen/yarı
mesleksel öğrenci koroları, öğrenci çalgı toplulukları ve orkestraları gibi çeşitli Müzik Toplulukları
oluşturuldu. Bunların başlıcaları şunlardır: Musiki Muallim Mektebi‟nde MMM Korosu (1928) ve MMM
Orkestrası (1930), İstanbul Konservatuvarı‟nda İK Korosu (1926), Gazi Terbiye Enstitüsü Müzik
Bölümü‟nde GTE MB Korosu ve Orkestrası (1938-1939). Öbür yandan İstanbul‟da konservatuvar
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öğrencileri ve özengen müzikçilerden oluşan Yaylı Sazlar Grubu adı altında Yaylı Çalgılar Oda Orkestrası
kuruldu (1934) (Aydın 2003: 27). Sonraki yıllarda başta Ankara Devlet Konservatuvarı olmak üzere kimi
Konservatuvarlarda Yarı Zamanlı Müzik Eğitim Programları düzenlenip uygulandı. Bu tür programların
benzerleri kimi Müzik Eğitimi Bölümlerinde de kısmen yaşama geçirildi.
8.5. Özel Seslendirme Takımları-Geçme Kümelerinde Özengen Müzik Eğitimi
Müzik dernekleri, Halkevleri, Özel Müzik Dersleri ve Kursları, Okullardaki Eğitsel Müzik Kolları
ve Kursları ile Müzik Öğretim Kurumlarındaki Yarı Özengen/Yarı Mesleksel Müzik Toplulukları ve Yarı
Zamanlı Eğitim Programları yoluyla yetişen özengen müzikçiler kendi aralarında örgütlenerek kendi özel
Seslendirme Takımlarını veya Geçme Kümelerini kurdular. Bu takımlar veya geçme kümeleri üyelerinin
müziksel gelişmelerini sağlamak, yeni üyeler yetiştirmek, dağarı genişletmek gibi amaçlarla kendi içlerinde
eğitim ve öğretim yaptılar, eğitsel etkinlikler gerçekleştirdiler.
Özet olarak görüldüğü gibi Atatürk ve Cumhuriyet döneminde Müzik dernekleri ülkenin hemen
tüm bölgelerinde mantar gibi bitmeye başladı. Güzel Sanatlar Kolu içinde Müzik Alt Kolu bulunan
Halkevleri ülke geneline yayıldı. Özengen eğitim amaçlı resmî ve özel Müzik dersleri ve Müzik kursları
tüm yurtta hızla çoğaldı. Müzik öğretim kurumlarında Yarı özengen/Yarı mesleksel müzik eğitimi önemli
bir yer tuttu. Özengen müzik yaşamının en canlı ögeleri olan Seslendirme takımları veya Geçme kümeleri
birbirini izledi. Okul, dernek, dershane ve kurs salonlarında sık sık düzenlenip gerçekleştirilen özengen
müzik etkinlikleri zamanla büyük kurum ve kuruluşların konser-konferans salonlarına uzandı ve taşındı.
Bu salonların çoğunda piyano vardı.
Atatürk ve Cumhuriyet döneminde özengen müzik eğitimi devrimi genel olarak öncelikle özengen
ve yarı özengen Müzik Dernekleri, Halkevleri, Eğitsel Müzik Kolları ve Müzik Kursları, Yarı Özengen/Yarı
Mesleksel Müzik Eğitimi ve özellikle Özel Seslendirme Takımları ile Geçme Kümeleri gibi Müzik
Toplulukları yoluyla gerçekleştirildi. Bu bağlamda uygar/sivil toplum-kültür-eğitim kuruluşu niteliğindeki
özel müzik okulları ve dernekler ile seslendirme takımları veya geçme kümeleri de etkinlikte bulundu. Bu
kuruluşlar yetiştirdikleri özengen (amatör) ve yarı mesleksel (yarı profesyonel) müzikçiler ve
müzikseverler, verdikleri dinletiler ve oluşturdukları dağarlarla dönemin müzik yaşamına ve kültürüne
önemli katkılar sağladılar. Bu kuruluşlar öğrencilerinin veya üyelerinin müziksel gelişmelerini sağlamak,
yeni üyeler yetiştirmek, dağarı genişletmek gibi amaçlarla eğitim ve öğretim yaptılar, dinletiler verdiler,
plak veya kaset/bant ve CD kayıtları yaptılar, çeşitli etkinlikler düzenlediler. Bu kuruluşların yanı sıra,
ayrıca, başka amaçlı çeşitli dernekler ile çeşitli fabrikalar ve işletmeler de özengen müzik etkinliklerinde
bulundular.
9. Atatürk ve Mesleksel Müzik Eğitimi Devrimi
Mesleksel müzik eğitimi, müziğin bir kolunu/dalını veya müzikle ilgili bir işi uğraş olarak
seçenlere o uğraşın gerektirdiği müziksel davranış, birikim ve yeterlikleri kazandırmayı amaçlar. Müzikte
meslek sahibi veya uzman olmak isteyenler için gerekli ve zorunludur. Bu nedenle müziğe belli düzeyde
ilgili-istekli, yetenekli ve kapasiteli olanlara yöneliktir (Uçan 2005b: 32-33).
Atatürk döneminde mesleksel müzik eğitiminde her biri ayrı önemde aşağıdaki devrimler yaşandı.
9.1. Darülelhan’ın Yeniden Yapılandırılarak Açılması ve Konservatuvara Dönüştürülmesi
1917 yılında açılan, fakat İstanbul‟un işgalinden sonra eğitimi sürdüremeyip 1921‟de kapanan
Darülelhan ilk kuruluşundaki Doğu Müziği Bölümü‟nün yanına Batı Müziği Bölümü de eklenerek 1923
ilkbaharında yeniden açıldı. Ziya Gökalp (1973: 91-92) 1923‟te “dümtek usulünün Darülelhanı” olmak ve
“gerçek Türk müziğine hiç önem vermemek”le eleştirdiği bu okulun ”Türk Darülelhan‟ı hâline getirilmesi
gerekliliği”ni vurguluyordu. Bu sıralarda Gökalp‟in de dahil olduğu ilgililer darülelhan derken, Atatürk 1
Mart 1923‟te “yurdun önemli merkezlerinde çağdaş… konservatuvarlar açılması gerekir” diyordu. Atatürk‟ün
konservatuvardan, üstelik çağdaş konservatuvardan söz etmesi daha ileri bir devrimsel adımın işaretiydi.
Türk müzik eğitimi devriminin ön cumhuriyet dönemindeki en önemli aşamalarından biri
Darülelhan‟ın (DE) Doğu Müziği Bölümü‟ün yanına Batı Müziği Bölümü eklenip yeniden yapılandırılarak
açılmasıdır. Böylece, daha önce teksesli müzik anlayışının simgesi olan bu okul, çoksesli müzik anlayışının
eklendiği yeniden açılışla birlikte bu “iki anlayış”ın simgesi (“teksesli ve çoksesli müzik anlayışı”nın
simgesi) bir okul olma sürecine girdi. Bu okul iki yönlü eğitimi öğretimi öngören bu yeniden yapılanmayla
ilk kurumsal dönüşümünü yaşadı. Bu ilk dönüşümle birlikte DE kimi yönlerden Musika-i Hümayun‟a
(MH) benzer bir yapıya büründü. Yapı ve işleyiş olarak MH askerî bir kurum iken DE sivil bir kurumdu.
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Daülelhan üç yıl sonra 1926‟da Türk Müziği Bölümü‟nde geleneksel Türk sanat müziği (GTSM)
eğitimine son verilerek, fakat Tasnif ve Tespit Heyeti ve ardından İcra Heyeti (1927) kurulup etkinliğe
geçirilerek Konservatuvara dönüştürüldü. Bu ikinci dönüşümle okulun konservatuvarlaştırılmasında
Atatürk‟ün görüşü, GTSM eğitimine son verilmesinde ise Gökalp‟in görüşü etkili ve belirleyici oldu.
GTSM eğitimine/öğretimine son verilmesi o günkü koşullarda o dönemin Gökalp damgalı egemen Türk
ulusal müziği anlayışı doğrultusunda gerekli görüldü. Ancak bu konu o günden beri çok tartışmalıdır.
9.2. Müzik Öğretmeni Yetiştirme Devrimi: Musiki Muallim Mektebi’nin Kurulması
Osmanlı‟nın son döneminde yeni okullara Müzik dersinin konulmasıyla müzik öğretmeni
yetiştirmek için gerekli olan kamusal işlendirim [istihdam] zemini oluşmuş bulunuyor, ama müzik
öğretmeni yetiştirilmiyordu. Cumhuriyetin ilanından yaklaşık dört ay sonra 03 Mart 1924‟te çıkarılan 429,
430 ve 431 sayılı Devrim Yasaları‟nın ardından 13 Mart 1924‟te kabul edilen 439 sayılı Orta Tedrisat
Muallimleri Kanunu‟nda “Resim, Elişleri, Musiki gibi sanat dersleri muallimleri meslek eğitimi veren
yükseköğretim kurumları mezunlarından ve yeterlik belgelilerden seçilir” denildi (m. 8). Böylece müzik
öğretmeni yetiştiren bir yüksekokulun kurulup açılması için gerekli kamusal işlendirim [istihdam]
zemininden sonra yasal zemin de oluştu. Bu yasanın çıktığı sıralarda O. Zeki Bey Atatürk‟ün isteği ve
buyruğu üzerine orkestrasıyla konserler vermek üzere geldiği Ankara‟daydı. Konser etkinliklerinin yanı
sıra, müzik öğretmeni yetiştirme düşüncesiyle ilgili gördüğü bütün bu yeni yasal oluşum ve gelişimleri çok
yakından ve dikkatle izliyordu. Söz konusu yasanın ve onun yarattığı yeni fırsat ve olanakların farkındaydı,
bilincindeydi. Bütün bunlar olup biterken sık sık Atatürk‟le birlikteydi. O‟nunla ülkenin müzik yaşamı,
kültürü, eğitimi ve özellikle müzik öğretmenliğiyle ilgili konuları görüşüyordu.
Türkiye‟de müzik öğretmeni yetiştirmeye Cumhuriyet‟in ilanından çok kısa denilebilecek bir süre
beş ay sonra Atatürk‟ün buyruğuyla alınan karar, altı ay sonra yapılan atama, on ay sonra gerçekleştirilen
kuruluş ve oniki ay sonra yapılan açılış ile başlandı. Bu bağlamda Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti Reisi
Osman Zeki Bey 1924‟ün Mart ayında alınan bir kararla 01 Nisan‟ında Musiki Muallim Mektebi‟inin
kurucu müdürlüğüne atandı, okulu 01 Eylül‟de kurdu ve 01 Kasım‟da ilk eğitim/öğretim yılına başlattı.
Bütün bunlar sadece bir gün sarkarak Cumhuriyet‟in ilanını izleyen ilk oniki ay içinde gerçekleştirildi.
01 Nisan, 01 Eylül, 01 Kasım 1924‟ü vurgulayarak yineliyorum. Bu tarihlere Türkiye‟de müzik
öğretmeni yetiştirmeye başlangıcımızın “Üç Bir‟i” diyorum. Bu „Üç Bir‟ müzik öğretmenliği eğitimimizde
olduğu kadar genel-özengen-mesleksel müzik eğitimimiz için de „altın‟ değerindedir. Bu bakımdan bu „Üç
Bir‟e daha ileri bir nitelendirmeyle “çağdaş Türk müzik eğitimine tam geçişin „Üç Altın Bir‟i” diyorum.
Türk müzik öğretmenleri/eğitimcileri olarak bu “Üç Bir‟i”, “Üç Altın Bir‟i” hiç unutmayalım! Hep analım!
9.3. MMM’nin Amacı, Uygulanan Programın Üç Ana Boyutu ve Başlıca Yapılanmalar
MMM’nin kuruluş amacı 1925 Yönetmeliği‟nde “lise ve ortaokullar ile [ilk]öğretmen okulları
için müzik öğretmeni yetiştirmek”tir (m. 1). Ayrıca son sınıfta (uygulama sınıfında) başarılı olamayanlara
“ilkokul müzik öğretmenliği yeterlik belgesi (ehliyetnamesi)” verilmesi öngörülmüştür. 1931
Yönetmeliği‟nde ise amaç “ilk ve orta derecedeki okullar için müzik öğretmeni yetiştirmek” olarak
belirlenmiştir (m.1). Böylece MMM‟de amaç ilkokul, ortaokul, lise, ilköğretmen okulu için olmak üzere
düzey, işlev ve nitelikleri farklı dört okul türü için müzik öğretmeni yetiştirmektir. Burada dört okul türü
demek dört müzik öğretmen türü demektir. Öğrenim süresi önceleri 5 yıl, 1931‟den itibaren ise 6 yıldır.
Musiki Muallim Mektebi‟nde (MMM) uygulanan çerçeve program başlangıcından itibaren üç ana
boyutludur. Bu üç ana boyut şunlardır: (1) Genel Bilgi/Kültür, (2) Müzik Bilgisi/Kültürü, (3) Öğretmenlik
Bilgisi/Kültürü. Bu program çerçevesinde Musiki Muallim Mektebi‟nde 1924‟ten 1937‟ye/1938‟e kadar
geçen yaklaşık onbeş yıl içinde başlıca beş yapılanma gerçekleştirilmiştir. Bunlar sırasıyla 1924, 1925,
1931, 1934 ve 1936 yapılanmalarıdır. MMM ilkin tüm ilköğretmen okulları gibi Millî Eğitim Bakanlığı
İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlıydı, bir yıl sonra 1925‟te Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ve epey
sonra 1934‟te Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne bağlandı (Gökyay 1941: 10).
Böylece ülkemizde ilk kez bu kurumda eğitim bilimleri ilkelerine de uygun müzik öğretmeni
yetişmeye başladı. Bu, Türk müzik eğitiminde çok köklü bir devrim idi. Bu kurumsal yeni yapılanım ve
atılımla birlikte genel müzik eğitiminde görevli olan alaylı, okulsuz, yarı okullu, yeterlik belgeli ve okullu
müzikçilerin yerini sanat, sanatbilim ve eğitbilim ilkelerine uygun olarak yetişen gerçek müzik öğretmenleri
alacaktı. Bu devrimsel yeni yapılanmayla birlikte yeni başkent Ankara‟da modern ulusal Türkiye‟nin
Cumhuriyet kültürüyle ve modern Dünya‟nın evrensel verileriyle biçimlendirilerek yoğrulmuş ya da
yoğrularak biçimlendirilmiş çağdaş müzik öğretmenleri-eğitimcileri yetişmeye başlıyordu. MMM‟de
müzikçiler oniki yaşından itibaren ilk kez sağlam bir genel kültür eğitimi de almaya başladılar
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Atatürk Türkiyesi‟nde müzik öğretmeni yetiştirmenin öncelikli, ivedilikli ve ayrıcalıklı bir yeri ve
konumu vardır. Bunun önemli göstergeleri bulunmaktadır. Bunların en somut, en belirgin ve en önemlisi
olan beş gösterge şunlardır: (1) Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren önemle ele alınan kültür, sanat ve
eğitim alanlarının en başında Müzik alanı gelmiştir. (2) Cumhuriyet‟in kuruluşundan hemen sonra Müzik
alanında yurt içinde sanatçı, bilimci, teknikçi ve felsefeci yetiştirmeden önce eğitici-öğretici yetiştirmeye
girişilmiş ve başlanmıştır. (3) Cumhuriyet döneminde ilk kurulan çağdaş eğitim-öğretim kurumu Musiki
Mualllim Mektebi‟dir. (4) Ayrı bir Türkçe öğretmen okulu, bir edebiyat öğretmen okulu, bir matematik
öğretmen okulu, bir fizik öğretmen okulu, bir kimya öğretmen okulu, bir biyoloji öğretmen okulu, bir
resim-iş öğretmen okulu kurulmamış, ama bir Müzik Öğretmen Okulu kurulmuştur. (5) Musiki Muallim
Mektebi Atatürk döneminde genellikle bütçeden en yüksek payı alan okulların en başında yer almıştır.
MMM‟nin 1924‟te kuruluşu, Türk müzik eğitiminde ve müzik öğretmeni yetiştirmede köklü bir
atılım olmanın ötesinde tam bir devrim niteliği taşır. MMM müzik öğretmeni yetiştirme alanında
Türkiye‟nin tamamen kendi uzmanlarıyla tasarlayıp gerçekleştirdiği özgün bir modeldir. Bu bakımdan
MMM modeli her yönüyle tamamen Türkiye‟ye özgü, tamamen Türk malı olan çağdaş bir yerli yapımdır,
bir öz yapımdır. MMM yalnız Türkiye‟de değil Dünya‟da da sadece müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla
kurulan ilk bağımsız okuldur. Bu tür bir okulun ikincisini bizden onbir yıl sonra 1935‟te Almanya
kurmuştur. Almanya‟da sadece müzik öğretmeni yetiştirmek üzere ayrı bir okul açılması Türkiye‟den
(1924) 11 yıl sonra (1935) gerçekleşmiştir. İlginçtir ki, 1935‟te Türkiye‟ye çağrılan Paul Hindemith
MMM‟nin ayrı bir okul olmaktan çıkarılıp okul içinde bir seminer olmasını önermiştir (Hindemith 1983).
Oysaki aynı yıllarda MMM‟de ilkokullar için İlk Müzik Öğretmen Okulu, ortaokullar için Orta Müzik
Öğretmen Okulu, liseler için Yüksek Müzik Öğretmen Okulu olmak üzere üç kademeli bir Büyük Müzik
Öğretmen Okulu yapılanmasına gidilmesine dönük kimi düşünce ve öneriler de vardır (Saygun 1981: 81).
9.4. Avrupa’ya Mesleksel Müzik Öğrenimine Gönderme ve Temel Dallarda Uzmanlaştırma
(Mesleksel Müzik Eğitimcisi Yetiştirmek Ġçin Yurt Dışına Öğrenci-Öğretmen Gönderme)
Osmanlı‟nın İkinci Meşrutiyet döneminde Avrupa‟ya müzik öğrenimine gönderilenlerden Musa
Süreyya Bey 1923‟te İstanbul‟da yeniden açılan Darülelhan‟ın başına getirildi. Cemal Reşit Rey
Cumhuriyetin ilanından iki hafta önce, Seyfettin Asaf Asal ve Sezai Asaf Asal 1924‟te, Âli Sezai Sezin
1925‟te yurda dönüp Darülelhan‟da görevlendirildi. Ne ilginçtir ki Osmanlı döneminde yurt dışına
gönderilenler dönüşte eski başkent İstanbul’da görevlendirildiler.
Atatürk döneminde müziğe üst düzeyde yetenekli seçkin gençleri Avrupa‟ya öğrenime göndererek
müzikçiliğin ana dallarında uzmanlaştırmaya ve mesleksel müzik eğitimcisi olarak yetiştirmeye büyük
önem ve öncelik verildi. MMM‟nin kurulup açılmasından bir yıl sonra 1925‟te mesleksel müzik eğitimcisi
yetiştirmek için Avrupa‟ya gönderim başladı. O yıl gönderilenleri sonraki yıllarda başkaları izledi. Bu
konuda Maarif Vekâleti‟nce kurallar belirlendi, yasa ve yönetmelik çıkartıldı, sınavlar açıldı. Devletçe
gönderilenlerin yanı sıra yurt dışı bursla, yurt içi destekle veya kendi olanaklarıyla gönderilenler de oldu.
Bu bağlamda 1925‟te Ekrem Zeki [Ün], Cezmi Rıfkı [Erinç], Ulvi Cemal [Erkin] ve Mustafa Fuat [Koray],
1927‟de Ahmet Adnan [Saygun] ve Hasan Ferit [Alnar], 1928‟de Halil Bedi [Yönetken] ve Nurullah
Şevket [Taşkıran] devletçe; 1928‟de Ferhunde Remzi [Atak, Erkin] ve Necdet Remzi [Atak] yurt dışı
bursla; 1926‟da Necil Kâzım [Akses] yurt içi özel destekle; 1922‟de Mesut Cemil [Tel] ve Cevad Memduh
[Altar] ile 1935‟te Saadet İkesus [Altan] ve Mithat Fenmen kendi olanaklarıyla gönderildiler. Ne ilginçtir
ki Cumhuriyet döneminde yurt dışına gönderilenler dönüşte yeni başkent Ankara’da görevlendirildiler.
Bu seçkin gençler Avrupa‟nın en gelişkin ülkelerine gönderilip oralarda en köklü müzik
yükseköğretim kurumlarında öğrenim gördüler. Belli dallarda genel son müzik kuram ve kuralları ile en
ileri yöntem ve teknikleri öğrenip yaratıcılıklarını geliştirdiler. Çeşitli gözlem ve deneyimlerde bulunup
uzmanlaştılar. Edindikleri çok yönlü, geniş kapsamlı ve güçlü donanım, deneyim ve birikimlerle
Türkiye‟ye döndüler. Döner dönmez öğrenim ve uzmanlık alanlarına göre ülkenin yeni başkenti Ankara‟da
açılan başlıca müzik öğretim ve seslendirme kurumlarında (MMM, RCO ADK) besteci, seslendiriciyorumcu, eğitici-öğretici, eğitbilimci, yönetici, araştırıcı-geliştirici, uygulayıcı olarak görevler alıp yoğun
bir çalışmaya koyuldular. Yaptıkları görevler, çalışmalar ve yarattıkları eserlerle bulundukları kurumların,
kentlerin ve ülkenin müzik yaşamında, kültüründe ve eğitiminde yeni bir değişim ve dönüşüm başlattılar.
Türk müzik kültürünü/eğitimini çağdaşlaştırmada temel işlevler gördüler, belirleyici oldular, öncü rol
oynadılar. Birçoğu ulusal müzik varlığımızı genel son müzik kurallarına göre işleyen ilk çağcıl Türk
bestecileri, kimileri ilk uluslararası Türk seslendirimci/yorumcu, ilk çağcıl Türk müzik eğitbilimcisi oldular.
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9.5. Mesleksel Müzik Eğitiminde Akademileşme/Akademikleşme Devrimi Girişimi/Yasası
Atatürk önce 1928‟de sanatta akademileşmeyi (SNM-Sanayi-i Nefise Mektebi GSA‟ya dönüştürüldü),
sonra 1933‟te bilimde üniversiteleşmeyi (DF-Darülfünun kapatılırken İÜ‟ye dönüştürüldü) gerçekleştirdi. O
yıl yapılan hazırlıklarla 1934‟te ise sıra müzikte akademileşmeye gelmişti (MMTA Kuruluş Yasası çıkarıldı).
Müzik alanında 1924‟te Okul=Mektep (MMM), 1926‟da Konservatuvar (İK) yapılanması-kurumlaşması
gerçekleştirildikten on yıl sonra sıra Akademi yapılanmasının-kurumlaşmasının gerçekleştirilmesine
gelmişti. Bu amaçla 1933 yılında Maarif Vekilliğince yapılan hazırlıklar sonunda 1934‟te Millî Musiki ve
Temsil Akademisi (MMTA) kurulması kararlaştırıldı ve 25 Haziran 1934‟te 2541 sayılı MMTA kuruluş
yasası çıkarıldı. Yasanın birinci maddesinde akademinin amaçları şöyle belirlenmişti (MMTATK):
(a) Memlekette ilmî esaslar dahilinde millî musikiyi işlemek, yükseltmek ve yaymak,
(b) Sahne temsilinin her şubesinde ehliyetli elemanlar yetiştirmek,
(c) Musiki muallimi yetiştirmek.

Bu yasa, müzik yaşamımızda çok önemli bir akademik devrim yasası idi. Ancak bu devrimin çok
önemli bir eksikliği vardı. Yasanın diliyle belirtmek gerekirse bu çok önemli eksiklik şuydu: “Müzik
sanatının her şubesinde ehliyetli elemanlar yetiştirmek.” Bu amaç, besteci, seslendirici-yorumcu, yönetken ve
bilimci/kuramcı yetiştirmeyi içeren dört ana boyutlu ve çok geniş kapsamlı bir amaçtır. Yasada açıkça
amaçlanmayan bu iş öteden (1924‟ten) beri MMM‟den bekleniyordu. Çünkü yasada MMM‟nin dışında
sanatçı yetiştirmek için ayrı bir kurum öngörülmemişti. Bu öngörülmeyişte İstanbul Konservatuvarı‟nın
varlığı ve mezun verişi etkili olmuş olabilir. Ayrıca yasanın ondördüncü maddesinde RCFO‟ya
gireceklerde aranan dört ana koşuldan birincisi “Musiki Muallim Mektebi mezunu olmak” olarak
belirlenmişti. Oysaki MMM‟nin görevi müzik sanatçısı yetiştirmek değil, müzik öğretmeni yetiştirmekti.
Bu baştan beri onun yönetmeliğinde açıkça belirtilmişti.
Yasanın ikinci maddesine göre Millî Musiki ve Temsil Akademisi şu üç kurumdan oluşuyordu: (1)
Musiki Muallim Mektebi (MMM), (2) Riyaseti Cumhur Filarmonik Orkestrası (RCFO), (3) Temsil Şubesi (TŞ).

Yasanın onikinci maddesine göre RCFO aynı adla Millî Musiki ve Temsil Akademisi‟nin Orkestra Şubesi‟ni
oluşturacaktı. Buradan yola çıkarak MMTA‟nın öğretim birimleri olarak gerçek kurumsal yapısı şu üç
bölümden oluşuyordu: (1) Müzik Öğretmenliği Bölümü (MÖB), (2) Orkestra Bölümü (OB), (3) Temsil Bölümü
(TB). Bu yapıya göre MMTA‟nın Orkestra Bölümü orkestral işlevlerinin yanı sıra aynı zamanda onunla iç
içe orkestra sanatçılarının yetişeceği/yetiştirileceği bir Müzik Bölümü işlevi de görecekti. Ama her şeye
rağmen ne yazıktır ki bu akademik devrimin yasası çıktığı hâlde kurumsal kendisi gerçekleştirilemedi.
Oysaki Atatürk MMTA‟nın kurulup yaşama geçirilmesine çok büyük önem veriyordu. Nitekim MMTA
yasasının çıkmasından yaklaşık bir yıl sonra 9 Mayıs 1935 günü CHP Dördüncü Büyük Kurultayı‟nı
açarken yaptığı konuşmada bu yasal kurumu toplumsal/kültürel alanda başarılan başlıca işlerden biri olarak
şöyle belirtiyordu (ASD 2006: 825):
Geçen kurultaydan bugüne kadar kültürel ve toplumsal alanda başardığımız işler, Türkiye
Cumhuriyeti‟nin ulusal çehresini, kesin çizgileriyle ortaya çıkarmıştır. Yeni harfleri, ulusal tarihi, öz
dili, sanatı, bilimsel müzik [MMTA] ve teknik kurumlarıyla kadın, erkeği her hakta eşit, modern Türk
sosyetesi [toplumu] bu son yılların eseridir.

Atatürk, MMM‟nin kuruluşundan 10 yıl sonra 1934‟te Millî Musiki ve Temsil Akademisi Yasası‟nı
çıkardı. Ne var ki, dönemin ilgili yöneticileri ve çoğu Avrupa‟da öğrenim görmüş müzik uzmanları her
nedense bu yasayı uygulayıp yaşama geçirmediler-geçiremediler, yasanın gerektirdiği yeni(den) yapılanma
ve kurumlaşmayı gerçekleştirmediler-gerçekleştiremediler. İki yıl sonra 1936‟da, Atatürk‟ün öngörüp
yasasını çıkarttığı akademik yapılanmanın epey gerisinde bir yapılanma olan konservatuvar yapılanması ile
yetindier. Burada tam yeri gelmişken hemen belirtelim ki, Atatürk‟ün 1934‟teki [Devlet] Müzik Akademisi
modeli, genel olarak, Hindemith‟in 1935‟teki [Devlet] Müzik Yüksekokulu modelinden çok daha gelişkin
ve ileri bir model idi. Bu, müzik yükseköğretiminde çağdaş kurumlaşma tarihimiz bakımından asla gözden
kaçırılmaması ve önemle üzerinde durulması gereken çok önemli bir durumdur.
MMTA‟nın kurulup yaşama geçirilemeyişinin çeşitli nedenleri/niçinleri vardır. Bunların
başlıcalarından biri olarak o yılların ilgili Bakanlık yöneticileri (Güzel Sanatlar Genel Müdürü ile
Yükseköğretim Genel Müdürü) ve özellikle sözü geçen kimi müzik uzmanları ülkemizde müzik alanında
akademik yapılanma ve kurumlaşmanın önem, işlev ve değerini herhâlde yeterince kavrayamadılar. Bir yıl
sonra 6 Mayıs 1936‟da Devlet Akademisi yerine onun kadar gelişkin olmayan, hatta kimi yönleriyle ondan
biraz geride bir yapılanma ve kurumlaşma olan Devlet Konservatuvarı‟nın kurulmasıyla yetindiler (Uçan
2006: 60). Oysaki ulu önder Atatürk ve Cumhuriyet, müzik alanında 1924‟te „okul=mektep‟ (MMM), on yıl
sonra 1934‟te „akademi‟ (MMTA) demişti; 1935‟te “bilimsel müzik ve teknik kurumları”ndan söz ederek
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müzikte akademileşmeyi ve MMTA‟yı Cumhuriyetin ulusal çehresini kültürel alanda değiştirecek başarılı
işlerden ve kurumlarda biri olarak nitelendiriyordu. Belki veya büyük bir olasılıkla ondan on yıl sonra da
1944‟te „üniversite‟ (MTÜ) diyebilirdi, diyebilecekti. 1934‟teki akademik yapılanma-kurumlaşma
devrimini gerçekleştiremeyişin akademik bedeli çok ağır oldu. Çünkü müzik alanında akademik
yapılanmaya ve üniversiter kurumlaşmaya kısmen geçiş için EÜ GSF Müzik Bilimleri Bölümü‟nün
kurulduğu 1975‟e kadar 41 yıl, tam geçiş için ise tüm Müzik Yükseköğretim Kurumlarının üniversitelere
bağlandığı 1982‟ye kadar 48 yıl beklemek durumunda kalındı. Bu, müzik alanında akademik-üniversiter
gelişmede yaklaşık 40-50 yıllık, başka bir deyişle yaklaşık yarım yüzyıllık bir gecikmedir. Bu uzun
gecikmeyle kuşkusuz çok şey yitirildi. Bu süre içinde nelerin yitirildiği başka bir çalışmamızın konusudur.
Öbür yandan hazırlıklarına Cumhuriyetimizin Onuncu Yılı olan 1933‟te başlanan ve ertesi yıl 25
Haziran 1934‟te TBMM‟de kabul edilen 2541 sayılı yasayla Millî Musiki ve Temsil Akademisi (MMTA)
kuruluş yasasıyla MMM kendi kuruluşundan tam on yıl sonra Millî Musiki ve Temsil Akademisi Musiki
Öğretmen Okulu (MMTA MÖO) olarak akademik yapılanma olanağına kavuşuyordu. Bu, müzik öğretmeni
yetiştirmeye 2-4 yıllık bir akademik yüksek öğrenimin eklenmesi demekti. Böylece ülküleştirilen öğretmen
modeli akademik usta sanatçı öğretmen modeli olarak daha da pekiştiriliyordu. Bu yapılanmada MMM
müdürü O. Zeki Üngör‟ün yanı sıra yurtdışı müzik öğrenimlerinden sonra yurda dönüp MMM‟de görev
almış olan yerli Türk uzmanların görüş ve değerlendirmeleri de esas alınmıştı. Yasası çıkarılan bu
akademisel yapılanma ne yazıktır ki gerçekleştirilemedi. Ancak tam 48 yıl sonra 1982‟de, ama bu kez
akademisel yapılanmadan daha ileri olan üniversiter yapılanma gerçekleştirildi.
9.6. Mesleksel Müzik Eğitiminde Yurtdışı Uzmanlardan Yararlanma
Atatürk döneminde müziksel çağdaşlaşmada önde gelen Avrupalı uzmanlardan da yararlanıldı. İlk
olarak Joseph Marx (1882-1964) 1933‟te gelip yaptığı incelemeler sonunda İstanbul Konservatuvarı‟nın
yeniden yapılanması ve Türkiye‟de müzik yaşamının canlanması için bir rapor ve çerçeve program
hazırlayıp ilgililere sundu (Gökyay 1941: 22). Lico Amar (1891-1959) 1934‟te Paris‟ten gönderdiği
Türkiye‟de Müzik Eğitimi İnkılabına Dair Muhtıra başlıklı raporunda Avrupa‟daki durumu eleştirip
Türkiye‟de esas olarak tek yönlü değil, çok yönlü müzikçi yetiştirmeyi önerdi (Gökyay 1941: 14) ve
1938‟de ADK‟de çalışmaya başladı. Paul Hindemith (1895-1963) 1935-1937‟de üç kez gelip çalıştı,
incelemeler yaptı, Türk Müzik Yaşamının Kalkınması İçin Öneriler adlı geniş kapsamlı raporunu hazırlayıp
Kültür İşleri Bakanlığına sundu (Hindemith 1983), Ankara Devlet Konservatuvarı-ADK‟nın kurulmasında
etkin rol aldı. Ernst Praetorius (1880-1946) 1935‟te Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası‟nın şefliğine
atandı ve onu daha ileri bir düzeye getirdi. Béla Bartók (1881-1945) 1936‟da gelip halk müziği üzerine
İstanbul‟da incelemeler yapıp Ankara‟da konferanslar verdi, Türk halk müziğini bilimsel yöntemle
derleme, belgeliklendirme, araştırma ve değerlendirme ile ondan çağcıl müzik bestelemede yararlanmaya
ilişkin örnek ve önerilerde bulundu. Eduard Zuckmayer (1890-1972) 1936‟da gelip MMM/ADK‟nın sanat
şefliğiyle görevlendirildi, 1938‟de GTE Müzik Bölümü‟nün kurucu başkanlığına atandı. Carl Ebert (18871980) 1936‟da gelip ADK Tiyatro ve Opera bölümlerinin kuruluşunda etkin görev aldı.
Atatürk döneminde Avrupalı uzmanlardan yararlanılırken düzey ve nitelik konusunda titiz, duyarlı
ve özenli davranıldı. Joseph Marx, Lico Amar, Paul Hindemith, Carl Ebert, Béla Bartók ve Eduard
Zuckmayer (Gökyay 1941: 13, 18, 22) kendi alanlarında dönemin en ünlüleriydi. Türk müzik yaşamının
kalkınması için yeniden örgütlenip düzenlenmesi işinde Bakanlık danışmanı olarak görevlendirilen
Hindemith (1983: 5) Nisan 1935‟de Ankara‟ya gelerek çalışmalara başladı. Ebert Şubat 1936‟da gelip
Tiyatro ve Opera Bölümlerinin kuruluşuna katıldı. Hindemith‟in okula ilişkin önerilerinin uygulanışını
gözetmek ve piyano öğretmenliği yapmak üzere sözleşmeyle bağlanan Zuckmayer Nisan 1936‟da gelip
göreve başladı. Praetorius Aralık 1937‟de Konservatuvar Sınıfları Sanat ve Teknik Şefliğiyle
görevlendirildi. 1938‟de Amar ADK keman öğretmenliği ve Yaylılar Bölümü Başkanlığı görevlerini aldı.
(Oransay 1985: 125, 126, 127). Türk ve Avrupalı uzmanlar birlikte çalışarak etkin ve belirleyici rol aldılar.
9.7. Devlet Müzik Yüksek Okulu’na Bağlı Müzik Öğretmen Semineri Yapılandırması
MMTA yasası yürürlükteyken O. Zeki Üngör 01 Nisan 1935‟te MMM‟den emekliye ayrılırken
(Oransay 1985: 123) ondan birkaç gün önce 27 Mart 1935‟te Alman müzik uzmanı Paul Hindemith ile T.C.
Berlin Büyükelçiliği ve Maarif Vekilliği ilgilileri arasında ilk sözleşme Berlin‟de yapılıp imzalanmış
bulunuyordu. Bu sözleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti‟nce ülkenin müzik yaşamını yeniden
örgütleyip düzenleme konusunda uzman-danışman olarak çalışmak üzere görevlendirilen Paul Hindemith
6 Nisan 1935‟te Ankara‟ya geldi. İlgililerle görüşüp Ankara, İstanbul ve İzmir‟deki durumu yerinde
inceledikten sonra “Türk Müzik Yaşamının Kalkınması İçin Öneriler” başlıklı ünlü Raporunu yazıp “Kültür
Bakanlığı”na (“Millî Eğitim Bakanlığı‟na”) sundu. Raporunda „Devlet Konservatuvarı‟ kurulmasını değil,
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„[Devlet] Müzik Yüksek Okulu‟ kurulmasını öneriyordu. Bunun Almanya‟daki karşılığı akademik özerkliğe
sahip bir kurum olarak gelişen „Staatliche Hochschule für Musik” idi. Hindemith raporundaki ana kurumsal
önerisi olan [Devlet] Müzik Yüksek Okulu Kuruluş Planı‟nda “Seminer” alt başlığı altında müzik
eğitmenliği ve öğretmenliği eğitimine ilişkin yeni bir yapılandırma modeli ortaya koydu ve önerdi. Bu
plandaki Seminer müzik alanında eğitmen-öğretmen yetiştirmeye ilişkin kurumsal yapılandırmanın o
dönemin yenilikçi Avrupa‟sında yaygın olan genel adıydı. Aslında kimi yönleriyle ülkemizde daha önce
tasarlanan „büyük öğretmen okulu‟ yapılanmasını andıran bu yapılanma Seminer adı ve başlığı altında;
(1) Anaokulu [Önokul Müzik] Eğitmenleri için
(2) İlköğretim Okulu Müzik Öğretmenleri için
(3) Ortaöğretim Okulları Müzik Öğretmenleri için
(4) Özengen Müziği Eğitmenleri için
Seminer olmak üzere yeni bir yapılandırma öneriliyordu (Hindemith 1983: 32-33, 62-63). Öneride özengen
müziğine ilişkin Çocuk Müzik Okulu, Özengenler Korosu, Özengenler Orkestrası da yer alıyordu.
Türkiye için Hindemith Modeli olarak adlandırdığım bu model genel ve özengen müzik eğitimcisi
yetiştirme alanlarına ilişkin yapısıyla ülkemiz için yeni bir yapılandırma modeliydi. Çünkü Türkiye‟de
müzik eğitimciliği eğitimi ve işlendirimi-görevlendirimi-çalıştırımı (istihdamı) alanında önokul=anaokulu,
ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu ve özengenler=amatörler kursları/okulları için olmak üzere dört farklı
öğretmen tiplemesi ortaya koyuyor ve müzik öğretmeni yetiştirmeye ilişkin kurumsal yapılandırmanın ve
program düzenlemenin buna göre oluşturulmasını öngörüyordu. Bu model özellikle önokul=anaokulu ve
özengen müzik eğitimciliği yönleriyle Türkiye için gerçekten yepyeniydi. Modeldeki öbür iki bölüm ise
MMM‟nin amacında, yönetmeliğinde ve kısmen uygulamalarında farklı bir biçimde kapsanıyordu (Uçan
2005b: 230-231, 270-271). Hindemith‟in müzik öğretmeni yetiştirmek için önerdiği Seminer modeli genel
çerçevesi bakımından o dönem Almanya‟sında yeni oluşmakta olan Musikhochschule içinde Schulmusik
[Okul Müziği] modeli niteliğindeydi ya da böyle bir modeli andırmaktaydı.
Hindemith Modeli, gerçekte kurma ve dönüştürme çalışmalarını içeren geniş kapsamlı bir yeniden
yapılandırmayı ve örgütlendirmeyi gerektiriyordu. Ne var ki, Hindemith‟in dört tip müzik eğitmeniöğretmeni yetiştirme önerisinin gereği yerine getirilmedi. 1924-25‟te ve 1931‟de benimsenen, tüm okul
kademelerine tek tip müzik öğretmeni yetiştirme modeli uygulanmaya devam edildi. Oysaki MMM‟nin
yönetmelik amacı okul kademelerine göre çok tip müzik öğretmeni yetiştirmeye işaret ediyordu. MMM‟de
Üngör Modeli dediğimiz 1924‟ten ve özellikle de 1931‟den itibaren uygulanan tek tip modeli, sonraki
dönemlerdeki ad, düzey, süre, konum ve program değişiklikleriyle uygulanmaya devam edilmektedir.
Hindemith‟in yeniden yapılandırma önerisi özellikle kendine özgü alt yapı ve programlarla
kazanılan diplomalı önokul=anaokulu müzik eğitmenliği, ilkokul müzik öğretmenliği ve özengen müzik
eğitmenliğine yönelik olması bakımından gerçekte ülkemiz Türkiye için yeni, ileri ve çok gerekli bir öneri
idi. Her zaman her ülke için büyük önem taşıyan çok tip müzik eğitimcisi yetiştirmeye ilişkin bu yapılanma
modeli Türkiye‟miz için yaşamsal önem taşıyordu. Bunun da ötesinde altın bir fırsattı. Ama ne yazıktır ki
gerçekleştirilmedi. O zaman kaçırılmış bu altın fırsat, ülke genelinde zorunlu önokul=anaokulu-anasınıfı
eğitiminin hızla yaygınlaştırılmakta, özengen müzik eğitiminin canlılık kazanmakta ve ilköğretimortaöğretim müzik eğitimi ayrışmasının tam belirginleşmekte olduğu günümüzde yeniden büyük önem
kazanmaktadır. Devlet Müzik Yüksek Okulu (DMYO) Öğretmen Semineri (ÖS) Yapılandırması özellikle
genel ve özengen müzik eğitimine ilişkin dört tip müzik eğitimcisi yetiştirmeye ilişkin yönüyle ülkemizde
1935 yılına kadar gündeme getirilmiş olan en çok boyutlu ve en kapsamlı yapılandırma önerisidir. Ancak,
ayrı bir Okul olan MMM yerine yeni bir okulun parçası olan Seminer biçimindeki kurumsal yapılandırma
yönüyle büyüme yerine küçülmeyi getiren bir öneridir. Bu nedenle bu öneri MMM odaklı kurumsal
yapılanmada ilk ve en önemli kırılma noktası olmuştur. Bu kırılma noktası, sonraki onyılları da etkileyen
çok önemli iki olumsuzluk içerir.
Devlet Müzik Yüksek Okulu Öğretmen Semineri Yapılandırma Önerisinde Önemli Ġki
Olumsuzluk: Osman Zeki Üngör‟ün belli nedenlerle 1 Nisan 1935‟te MMM‟den emekliye ayrılışından
(Oransay 1985: 123) beş gün sonra 6 Nisan‟da Ankara‟ya gelen Paul Hindemith MMM‟yi inceledikten
sonra hazırlayıp Bakanlığa sunduğu ünlü Raporunda şöyle der (Hindemith 1983: 30-31):
[Müzik] Öğretmen Okulu bugünkü hızıyla [eğitimini] üretimini sürdürdüğünde gereksiz sayıda müzik
öğretmeni yetiştireceğinden yakın günde nasıl olsa küçültülmesi ve yeniden örgütlenmesi gerekecektir.
Yeni okul [DMYO] eldeki okul yapısına yerleştirilmek ve Müzik Öğretmen Okulu [küçültülerek] bu
[yeni] okula bir Seminer niteliğiyle bağlanmak yoluyla bu değişikliğin şimdiden yapılması en yararlı
çözüm olacaktır. Bu yeniden örgütleme birkaç haftalık süre içinde ve hiçbir sürtüşmeye yol açmaksızın
kolayca gerçekleşebilir.
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Türkiye‟nin yüzlerce, binlerce, hatta onbinlerce müzik öğretmenine gereksinmesi varken Üngör
yönetimindeki MMM bu gereksinimi de göz önüne alarak kendini büyütmeye ve öğrenci sayısını artırmaya
çalışıyordu. Hindemith ise bu yapıyı ve sayıyı gereksiz ölçüde büyük bulmuş, koskoca MMM‟nin
DMYO‟ya bağlı bir Seminere indirilmesini ve öğrenci sayısının epeyce azaltılmasını önermiştir. Bu öneri
ülkenin gerçek kurumsal ve nicel gereksinimiyle çelişiyordu. Üngör‟ün emekliliğinin hemen ardından
MMM‟de bu öneri doğrultusunda yaşanan ilk büyük iki olumsuzluk, seminer doğrultulu yapılan yapısal
düzenleme ve 134 öğrenciyi 86‟ya indiren sınavdır (Gökyay 1941: 25). Bu düzenleme ve uygulamayla
1930‟ların ortalarında başlayan yapısal-nicel olumsuzluk 1940‟lar, 1950‟ler ve 1960‟lara kadar sürmüş, bir
türlü aşılamamış, giderilememiştir. Hindemith‟in söz konusu olumsuz saptaması, önerisi ve ona bağlı ilk iç
sınav uygulamasıyla başlayan küçülme odaklı yapısal-nicel kısır döngü 1968-69‟da ülkenin müzik
öğretmeni yetiştiren ikinci Müzik Bölümü‟nün İstanbul‟da kurulup açılmasına kadar otuz yılı aşkın bir süre
bir türlü kırılamamıştır. Bunun kurumsal ve nicel bedeli çok ağır olmuştur. Ayrıca belirtmek gerekir ki
Atatürk‟ün müzik öğretmeni yetiştirmeye olan müthiş desteği ve önderliğindeki Devlet olanakları, o
tarihten itibaren ne yazıktır ki yeterince iyi değerlendirilmemiştir.
9.8. Müzik Sanatçısı Yetiştirme Devrimi: Ankara Devlet Konservatuvarı’nın Kurulması
Atatürk sanatçıya ve sanatçı yetiştirmeye çok büyük önem verir. Müzik sanatçısı yetiştirme işi
bestecilik, seslendiricilik/yorumculuk ve yönetkenlik eğitimini kapsar. Atatürk ülkemizde konservatuvar
kurulmasıyla ilgili görüş, düşünce ve önerilerini 1920‟lerin başlarından itibaren çeşitli söylev ve
demeçlerinde dile getirdi. Bu bağlamda 1921‟de “yeni bir sanat ve marifet [beceri] yolu bulup millete
göstermek ve bu yolda yeni nesli yürütmek”ten, 1922‟de “Türk sanatının bilim ve teknik yardımıyla
gelişeceği”nden söz ettikten sonra 01 Mart 1923‟te “yurdun önemli merkezlerinde konservatuvarlar açılması
gerekir” diyordu. Bunun üzerine üç yıl sonra 1926‟da Darülelhan İstanbul Belediye Konservatuvarı‟na
dönüştürüldü. 01 Kasım 1932‟de “ulusal kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türkiye Cumhuriyeti‟nin
temel dileği olarak sağlayacağız” ve 29 Ekim 1933‟te “ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne
çıkaracağız” dedikten sonra 01 Kasım 1934‟te Kamutay‟da (TBMM‟de) şöyle seslendi (ASD 2006: 820):
“Güzel sanatlar içinde en çabuk ve en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziğidir. (…) Ulusal, ince
duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri toplamak, onları bir gün önce, genel son müzik
kurallarına göre işlemek gerektir. Ancak bu güzeyde [sayede, yolla] Türk ulusal müziği yükselebilir,
evrensel müzikte yerini alabilir. Kültür İşleri Bakanlığı‟nın buna değerince özen vermesini, kamunun da
bunda ona yardımcı olmasını dilerim”.

Atatürk döneminin en köklü, en kapsamlı ve en kalıcı müziksel yapılanma süreçlerinden biri
Ankara Devlet Konservatuvarı‟nı gerçekleştirme sürecidir. Atatürk 1 Mart 1923‟te TBMM‟yi açarken
“yurdun önemli merkezlerinde konservatuvarlar kurmak gereklidir” diyerek süreci resmen başlatmıştı. Üç yıl
sonra 1926-1927‟de Darülelhan konservatuvarlaştırılmış, fakat İstanbul Belediyesi‟ne bağlanmıştı. 1934‟te
Millî Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu çıkarıldı. Ancak hemen ardından Kültür Bakanının başkanlığında
yapılan ve ilgililerce “ülkenin ilk müzik kongresi” olarak nitelendirilen bir toplantıda kalburüstü Türk
uzman müzikçiler kurulunun gündeminde “devlet konservatuvarı gereksinimi” yer aldı. Türk müzik
yaşamının belediye konservatuvarından sonra devlet konservatuvarını da içerir biçimde düzenlenmesinde
seçkin Türk uzmanların yanı sıra Avrupalı seçkin uzmanlardan da yararlanmaya gerek duyuldu.
Ankara Devlet Konservatuvarı (ADK) Müzik Öğretmen Okulu‟nda ona bağlı Konservatuvar
Sınıfları olarak kuruldu. Kuruluş kararı 24 Nisan 1936‟da alınmış ve 1 Kasım‟da öğretime açılmışsa da ilk
öğrenci alım sınavının başladığı 6 Mayıs 1936 Devlet Konservatuvarı‟nın kuruluş tarihi olarak kabul edildi
(ADK 1966: 9). 1936 Kasım‟ının 1‟inde Müzik Bölümü, 30‟unda Tiyatro Bölümü öğretime başladı. İlkin
MMM‟nin ev sahipliğinde ona bağlı olarak kurulan ADK doğal olarak MMM‟den birçok özellikler aldı.
Burada yeri gelmişken çok önemli bir gerçeğin altını çizerek açıkça belirtmekte yarar vardır:
Atatürk ve Cumhuriyet döneminde İstanbul Belediye Konservatuvarı Osmanlı‟dan devralınan
Darülelhan‟dan dönüştürme bir konservatuvardır. Ankara Devlet Konservatuvarı ise her yönüyle tamamen
özgün bir konservatuvardır. Her ikisi de kendi türünde Türkiye‟nin yüz ağartan birer ilkidir. Darülelhan‟ı
tamamen kendi gücümüzle kurduk ve yine kendi gücümüzle konservatuvara dönüştürdük. Musiki Muallim
Mektebi‟ni de tamamen kendi gücümüzle kurduk ve geliştirdik. Ama onun bağrından çıkan Ankara Devlet
Konservatuvarı‟nı kendi gücümüz ve ona eklenen Avrupalı uzman yardımıyla kurduk.
Atatürk TBMM‟yi açış söylevlerinde 1935‟te “Ulusal müziğimizi modern teknik içinde yükseltme
çalışmalarına bu yıl daha çok emek verilecektir.” 1936‟da “Ankara‟da bir Konservatuvar kurulmakta olmasını
anmak benim için bir kıvançtır.” 1937‟de “Geçen yıl Ankara‟da kurulan Devlet Konservatuvarı‟nın müzikte,
sahnede kendisinden beklediğimiz teknik elemanları hızla verebilecek duruma getirilmesi için daha çok çaba ve
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özveri yerinde olur” diyerek Devletin en yüce makamından konservatuvara ilişkin tüm çalışmaları sürekli

yönlendirdi, yüreklendirdi, izledi, destekledi, özendirdi.
ADK Türkiye‟nin ilk devlet konservatuvarıdır. Müzik alanında öz ve biçim olarak çağdaş anlamda
besteci, seslendirici-yorumcu, yönetken, müzikal-teatral oyuncu, operacı ve uygulamacı yetiştiren ilk devlet
kurumudur. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası‟nın düzeyinin yükseltilmesi, Devlet Tiyatrosu, Devlet
Operası-Opereti-Balesi, Opera Orkestrası ve Korosu‟nun kurulması bu kurumla sağlanmıştır. ADK ülkenin
müziksel çağdaşlaşmasında, çoksesli müzik ve çağcıl temsil sanatlarının birlikte kökten öğrenilmesi,
benimsenmesi ve yaygınlaşmasında çok büyük işler başardı, sonraki evrelerde kurulan benzerlerine temel,
öncü ve örnek oldu.
9.9. Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü Yapılanması
Millî Eğitim Bakanlığı 1935‟ten sonra müzik öğretmeni adaylarının dal öğretmenleri yetiştiren bir
yükseköğretim kurumunda yetiştirilmelerini daha uygun görüyordu. Bunun üzerine “ülkenin orta dereceli
okullarına yüksek müzik öğrenimi yapmış müzik öğretmenleri yetiştirmek amacıyla Gazi Eğitim
Enstitüsü‟nde (GEE) bir Müzik Bölümü açılmasına 1936-1937 öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı‟nca
karar verildi” (Zuckmayer 1966: 20). Bu kararla Müzik Öğretmen Okulunun (MÖO) yerine geçmek üzere
1937 yılında GEE Müzik Bölümü (MB) kuruldu. Bu yeni bölüm MÖO‟nun son üç sınıfının buraya
aktarılmasıyla 1938-39 öğretim yılında öğretime başladı. Böylece MMTA yasası yürürlükteyken Musiki
Muallim Mektebi 1937-38‟de Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü içinde açılan Müzik
Bölümü‟ne aktarılarak enstitüsel bir bölüm haline getirilmiş oldu. Başka bir deyişle 1937-38‟de MMM‟nin
öğretmen yetiştiren kolunun Gazi Eğitim Enstitüsü (GEE)‟ne aktarılıp bağlanmasıyla GEE MB yapılanması
oluştu. Bu yapılanmayla ülkemizde ilk kez ortaöğrenim üstüne üç yıllık yükseköğrenimli müzik öğretmeni
yetiştirme modeli uygulamaya konuldu. Bu, başlangıçta güçlü ortaöğretimsel müzik altyapısı olmayan, ama
güçlü genel kültürel altyapısı olan bir model idi. GEE MB kendi ilk öğrencilerini 1939‟da almaya ve 1942
mezun etmeye başladı. Böylece ülkemizde müzik öğretmenliği eğitimi süreci Cumhuriyet aydınlanmasının
özeği konumunda olan aydınlanmacı GEE‟de yeni bir evreye girdi. Orkestra/Salon müziğinden Okul müziğine geçiş.
GEE MB yapılanması genel çerçevesi ve dış yapılanması bakımından başlangıçta Almanya‟daki
Pâdagogische Hochshule içinde Musikerziehung bölümü gibi düşünülmüş görünse de iç yapısı bakımından
gerçekte, o dönem Almanya‟sında yeni oluşmakta olan Musikhochschule içindeki Schulmusik [Okul
Müziği] modeli‟ni andırır biçimde yapılanmıştır. Genel olarak söz konusu modelin sağlam ve tutarlı bir
uyarlanmasıdır. GEE MB‟deki bu uyarlanma modele uyarlayıcısının adıyla Zuckmayer Modeli diyorum.
GEE MB yapılanmasında öyle görünüyor ki Hindemith‟in (1983: 62-63) müzik öğretmeni
yetiştirmede “…uzunca bir süre sonra… yalnız ortaöğrenimini bitirmiş öğrencilerin girebileceği üç yıllık [yüksek] öğretim
programları [uygulamaya] konulmalı” önerisindeki “uzunca bir süre sonra” düşüncesi göz ardı edildi ve “üç
yıllık [yüksek] öğretim” düşüncesi dikkate alınıp uygulandı. Burada mezuniyet sonrası yurtdışında uzmanlık
eğitimi-öğrenimi sisteminin yanı sıra yurtiçi-kurum içi asistanlık sistemi de uygulanmaya başlandı. Bu
yapılanmayla birlikte 3+3 biçimindeki MMM odaklı müziksel ortaöğrenim altyapısı tamamen ortadan
kalktı ve ilköğretmen okulu veya lise üzerine, güçlü müziksel altyapısı olmayan ortaöğretime dayalı bir
yapılanma oluştu. Bu nedenle GEE‟de kısmen yarı sanatçı öğretmen yetiştirme modeli uygulandı.
GEE‟deki güçlü müziksel ortaöğretim altyapı eksikliği 10 yıl sonra 1947-48‟deki İİÖO ve 1963‟teki AİÖO
Müzik Semineri (MS) yapılanmalarıyla önemli ölçüde giderildi. Böylece GEE‟de örtülü olarak MS‟den
gelenler için sanatçı öğretmen modeli, İÖO‟dan ve Liseden gelenler için yarı sanatçı öğretmen modeli,
liselerden gelenler için ise kimilerince düz öğretmen denilen modelin uygulanması kaçınılmaz oldu.
GEE MB yapılanması kendine özgü bir enstitüsel yapılanma olarak müzik öğretmeni yetiştirmede
birçok yönüyle MMM yapılanmasından epeyce farklı olan yeni bir dönemeçtir. Bu yeni dönemeçte yeni
yapının başında Paul Hindemith‟in önerisiyle 1936‟da Almanya‟dan getirtilip ilkin MMM‟de sonra
GEE‟de görevlendirilen Eduard Zuckmayer (1890-1972) vardır. Zuckmayer sağlam donanımı, güçlü
birikimi ve zengin deneyimiyle 1938‟de başına getirildiği GEE MB‟yi 1970‟e kadar yönetti.
10. Türk Müzik Eğitimi Devriminin Atatürk Sonrası Dönemdeki Uzanımı
(1) Müzik Öğretmenliği Eğitimi Devriminin Atatürk Sonrası Döneme Uzanımı: Türkiye‟de
örgün müzik eğitiminin çok köklü bir geçmişi olmasına karşın müzik öğretmeni yetiştirme işine ilk kez
Cumhuriyetin hemen başında 1924 yılında Ankara‟da kurulup açılan Musiki Muallim Mektebi‟nde
başlandı. Bu okulun zamanla daha çok ve giderek yalnızca sanatçı [ve bilimci] yetiştiren bir kuruma
dönüştürülmek istenmesi üzerine 1937-1938 öğretim yılında Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye
Enstitüsü‟nde açılan Müzik Şubesi‟ne aktarılmasıyla yeni bir dönemece girildi. Daha sonra 1942-1947
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yılları arasında etkinlik gösteren Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Güzel Sanatlar Kolu‟nda köy
enstitülerine müzik öğretmeni yetiştirme denemesinde bulunuldu. Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü‟nü
1969‟da İstanbul‟da, 1971‟de Nazilli‟de, 1973‟te İzmir‟de, 1981‟de Bursa‟da açılan Müzik Bölümleri
izledi. Bölümlerin öğretim süreleri 1978‟de dört yıla çıkarıldı. Dört Yıllık Eğitim Enstitüleri 1980‟de
Yüksek Öğretmen Okulu adını aldılar ve 1982‟de Üniversitelere bağlanarak Eğitim Fakültelerine, Müzik
Bölümleri de Müzik Eğitimi Bölümlerine dönüştürüldüler. Sayıları giderek artıp 24‟e ulaştı. 1998‟de ise
Anabilim Dalına indirilip küçültüldüler. Ardından gerçekte sadece öğretmenlik formasyon programı
uygulayan Ortaöğretim Müzik Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Sistemi yürürlüğe konuldu. Şimdi
bunları tasarlanım-gerçekleşim tarihlerine göre sırasıyla ele alalım.
10.1. Yüksek Köy Enstitüsü Güzel Sanatlar Bölümü [Müzik Dalı] Yapılanması
1942 yılında Ankara‟ya bağlı Hasanoğlan‟da Yüksek Köy Enstitüsü Güzel Sanatlar Bölümü [Müzik
Dalı] (YKE GSB MD) kuruldu ve öğretime açıldı. Bu bölümde köy enstitülerine müzik öğretmeni
yetiştirmeye başlandı. Bu, kırsal-köysel müzik eğitimi güçlü beş yıllık köy enstitüsüne dayalı yeni bir üç
yıllık yükseköğrenim yapılanmasıydı. Öğrenciler “her köy enstitüsü öğretmenler kurulunun, son sınıf
öğrenci sayılarına oranlı olarak gösterdikleri adaylar arasından sınavla seçiliyordu” (Altunya 2008: 33).
Burada uygulanan program GEE Müzik Bölümü‟ndekinden epey farklıydı. Müzik yanında Temsil, Uygarlık
ve Sanat Tarihi, Millî Oyunlar ve Ritmik Jimnastik gibi dal dersleri de kapsıyordu. Bölümü bitirenler köy
enstitülerinde Müzik‟le birlikte sayılan öbür ders ve etkinlikleri de üstleneceklerdi (Altunya 2006: 610).
1942-1947 yılları arasında etkinlik gösteren YKE GSB köy enstitülerinin gereksindiği müzik öğretmenini
yetiştiren ana kurum olmaktaydı. Üç kez mezun verdi. Her yönüyle yeni ve özgün bir Türk malı olan bu
kurum, ne yazıktır ki işlevini giderek hızla daha iyi yerine getirmek üzereyken 1947‟de kapatılıp yok edildi.
10.2. Dört Yıllık Gazi Eğitim Enstitüsü/Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü Yapılanımı
Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü‟nde ilki 1974‟te, ikincisi 1978-79‟da dört yıllık yüksek
öğrenim yapılanması gerçekleştirildi. Bu, 1980‟de Yüksek Öğretmen Okulu yapılanmasına dönüştürüldü.
10.3. Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Yapılanması: Üniversiterleşme Devrimi
1982-83a Yapılanması: Müzik öğretmeni yetiştiren MEB‟e bağlı Yüksek Öğretmen Okulları
Müzik Bölümleri 1982‟de 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 1983‟te onun yerini alan 2809 sayılı
Yasa ile Üniversitelere bağlı Eğitim Fakülteleri (EF) Müzik Eğitimi Bölümleri‟ne (MEB) dönüştürüldü.
Müzik öğretmen okulu döneminden sonra eğitim enstitüsü ve yüksek öğretmen okulu dönemlerindeki
yapılanmalarda müzik bölümü („Schulmusik‟) biçimindeki adlandırma, eğitim fakültesi dönemiyle başlayan
yeni yapılanmada eğitim sözcüğü eklenerek müzik eğitimi bölümü („Musikerziehung‟) biçimini aldı. Burada
hemen belirtelim ki, bu iki adlandırma arasında çok önemli bir fark vardır. Buradaki Müzik terimi bir
yönüyle Okul Müziğini yani Almanca‟daki Schulmusiki, Müzik Eğitimi ise ondan daha geniş bir kavram
niteliğinde olup Almanca‟daki Musikerziehungu karşılar. Bu, üzerinde pek durulmayan farklılık, aslında,
yeni dönüşümün en somut ve en önemli belirtilerinden biridir. Bu dönüşümle birlikte ülkemizde müzik
öğretmenliği eğitimi alanında Lisans derecesine yönelik eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayını esas
alan bir üniversiter yapılanma gerçekleştirildi. Bu niteliğiyle öncekilerden çok farklı bir dönüşümsel
yapılanmaydı. EF MEB yapılanması müzik öğretmenliği eğitimi tarihimizde gerçek anlamda ilk üniversiter
lisans eğitimi yapılanmasıdır. Bu yapılanmayla müzik eğitimcisi yetiştirmede ülkemiz için çok daha yeni
bir döneme girildi, başka yapılanmalara temel, örnek ve esin kaynağı oluşturuldu (Uçan 2005b: 266).
10.4. GEF Müzik Eğitimi Bölümünde Anabilim/Anasanat Dalları Yapılanması
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü içinde öngörülen AnabilimAnasanat Dalları yapılanması 1990‟da ve 1993‟te olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilmiştir.
1990 Yapılanması: 1990 yılında Gazi Üniversitesi (GÜ) Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi
Bölümü‟nde bölüm başkanlığım altında mevcut [Genel] Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı‟nın yanı
sıra Müzik Kuramları Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı, Ses Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı ve Çalgı
Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı olmak üzere üç akademik birimli yeni bir yapılanma oluşturuldu. Kısa bir
süre sonra başka anabilim/anasanat dallarının da kurulması gündemdeydi. Bölüm öğretim elemanları bu
yeni yapı içerisinde kendi donanım, birikim ve deneyim durumlarına en uygun Anabilim/Anasanat Dalını
belirlediler ve onun içindeki yerlerini aldılar. Ardından yeni anabilim/anasanat dalları lisans programlarının
oluşturulması çalışmalarına geçildi. Bölüm başkanlığım dönemimde genel yönetimim, eşgüdümüm ve etkin
yönlendirimim altında yapılan bu çalışmalar sonunda söz konusu programlar ortaya çıktı.
1993 Yapılanması: 1993 yılında GÜ Gazi Eğitim Fakültesi (GEF) Müzik Eğitimi Bölümü‟nde
(MEB) lisans düzeyinde mevcut (Genel) Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı‟nın yanı sıra kurulan
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Müzik Kuramları Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı, Ses Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı ve Çalgı Eğitimi
Anabilim/Anasanat Dalı adlı yeni anabilim/anasanat (AB/AS) dallarının Lisans Programları hazırlanıp
yürürlüğe konuldu. Bölüm başkanlığım altında yapılan bu çalışmalarla GEF MEB yeni AB/AS Dalları
Lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren bir işlerliğe kavuşturuldu. Bu yapılanmada bunların yanı sıra Eğitim
Müziği Besteciliği Anabilim/Anasanat Dalı ile Müzik Eğitimi Teknolojisi Anabilim Dalı adıyla iki yeni
anabilim/anasanat dalının daha kurulması öngörüldü ve bunların da Lisans düzeyinde eğitim veren bir
işlerliğe kavuşturulması amaçlandı. Ancak çeşitli nedenlerle bunlar gerçekleşme aşamasına gelemedi. Bu
yapılanma öbür bölümlere genelleştirilmedi.
1993 yapılanması çok amaçlı bir yapılanmadır. Bu yapılanmayla ülkede başlangıcından beri
süregelen tek tip müzik öğretmeni yetiştirmenin yanı sıra ilk kez müzikkuram eğitimi ağırlıklı, ses eğitimi
ağırlıklı ve çalgı eğitimi ağırlıklı olmak üzere üç tip müzik öğretmeni yetiştirme modeli daha uygulamaya
konuldu. Böylece öncekiyle birlikte dört tip müzik öğretmeni yetiştirme sürecine girildi. Çünkü çağdaş
Türkiye‟nin genel müzik eğitimi artık tek tip müzik öğretmeni ile üstesinden gelinemez boyutlar
kazanmıştı. Bu durum tek modelli yerine çok modelli öğretmen yetiştirme yaklaşımını zorunlu kılmaktaydı
(Uçan 2005b: 236-246). Bu zorunluluk nedeniyle tasarlanıp gerçekleştirilen 1993 yapılanması özünde çift
anadala ve çift diplomaya dönüktü. Bunun tam olarak ileride koşullar tam oluştuğunda gerçekleşmesi
tasarlanıyordu. 1993 yapılanması ilkin lisans düzeyindeydi, ama yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik
düzeylerinde de gerçekleştirilebilir idi. Ayrıca önokul, ilkokul, ortaokul, lise müzik öğretmenliği için dört
ayrı lisans programının hazırlanıp uygulanması düşünülüyordu. 1990 yapılanması 1993‟te lisans programlı
olarak yalnızca Gazi Üniversitesi GEF Müzik Eğitimi Bölümü‟nde gerçekleştirildi.
10.5. Ortaöğretim Müzik Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Yapılandırması
1997-98c Yapılanması: 1997-98‟deki bu iki yapılandırmanın ardından bir süre sonra kimi
üniversitelerin eğitim bilimleri enstitüsü (EBE) ve sosyal bilimler enstitüsünde (SBE) yanlış bir kararla
Ortaöğretim Müzik Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Yapılandırmasına yönelindi. Bu yapılandırma,
ilk bakışta bir lisansüstü eğitim yapılandırması gibi gözükse de gerçekte öyle değildir: Çünkü, sadece
öğretmenlik formasyonu veren lisans derslerinin kapsandığı pedagojik formasyon eğitimi sertifika
programıyla sınırlı bir yapılandırmadır. Bu nedenle gerçek bir tezsiz yüksek lisans yapılandırması değildir.
Yüksek lisans adının kullanıldığı bir çarpıtma, saptırma yapılandırmasıdır.
2007-08 Yapılandırması: Hizmet öncesi alan-dal öğretmeni yetiştirmede özellikle 1997-98c yanlış
yapılandırmalarıyla doğan sorunları gidermek için özellikle 2005 yılından itibaren belirginleşen ve giderek
yoğunlaşan çalışmalar yürütüldü. Bu bağlamda başta Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere çeşitli üniversitelerde çeşitli çalışmalar yapıldı ve 2006‟dan itibaren
programlar yeniden düzenlendi. İlgili enstitülerde 1998-99‟dan beri uygulanması öngörülen ve 2000‟li
yılların başlarından beri uygulanmakta olan Ortaöğretim Müzik Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarına ilişkin 4+1,5 yapılandırması YÖK‟ün 2008‟de aldığı yeni bir kararla 1 yarıyıl kısaltılarak
4+1 oldu ve bu biçimiyle 2008-09 öğretim yılı başından itibaren uygulamaya konuldu. Bu kısaltma
öğretmenlik formasyon derslerini önceki 1,5 yıldan (3 yarıyıldan) daha kısa bir süre olan 1 yıla (2
yarıyıla) indirip sıkıştırmıştır. Böylece söz konusu enstitülerdeki öğretmenleşme-öğretmenleştirme süreci
çok daha olumsuz bir duruma düşmüştür. Bu, önceki yanlış yapılandırmadan daha yanlış, hatta çok daha
yanlış bir yapılandırmadır. Oysaki yanlış yanlışla, bir yanlış başka bir yanlışla düzeltilemez.
10.6. Pedagojik Formasyon (Yetişim) Eğitimi Sertifika Programı Yapılandırmaları
Bunlar göreli olarak orta-uzun erimli veya kısa-erimli yarı kurumsal yapılandırmalardır.
(1)Orta-Uzun Erimli Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yapılandırması: Bu
tür yapılandırmalar öteden beri zaman zaman tasarlanır ve gerçekleştirilir. Son olarak 2009-2010‟da belli
koşulları taşıyan, belli ölçütlere uygun eğitim fakültesi veya eğitim bilimleri bölümü bulunan 23
üniversitede Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı (PFESP) yapılandırması olarak
gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bu yapılandırma, devlet konservatuvarları, müzik fakülteleri ve güzel
sanatlar fakültelerinin müzik sanatları, müzik bilimleri ve müzik teknolojileri bölümleri anasanat, anabilim,
sanat veya bilim dallarını bitirip veya söz konusu bölüm veya dallarda lisans üçüncü veya dördüncü sınıf
öğrenimi görmekte olup müzik öğretmeni olmak için yetişim eğitimi almak isteyenlere yöneliktir. Buna göre
söz konusu kurumlardan mezun durumda olup müzik öğretmeni olmak isteyenler ile lisans üçüncü veya
dördüncü sınıf öğrencileri için olmak üzere iki-üç biçimde gerçekleştirilmektedir.
Bu yapılandırmada pedagojik formasyon eğitimi (PFE) süresi mezunlar ve dördüncü sınıflar için
iki yarıyıl, üçüncü sınıf öğrencileri için dört yarıyıldır. Bu yapılandırmayla genel olarak müzik eğitimci
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müzik öğretmeninin yanı sıra (1) müzik sanatçı müzik öğretmeni, (2) müzik bilimci müzik öğretmeni ve (3)
müzik teknikçi müzik öğretmeni olmak üzere üç tip müzik öğretmeni daha ortaya çıkmaktadır. Bu üç yeni
tipin her birinde müzikle ilgili sanat, bilim ve teknoloji dalları ve alt dallarına bağlı olarak birçok alt tip
müzik öğretmenlerinin oluşması kaçınılmazdır. Bu durum, müzik eğitiminde ve öğretmenliğinde derlenip
toparlanması ve denetlenip eşgüdümlenmesi çok zor, hatta olanaksız görünen uygulamalara yol açabilir. Bu
da ülkemiz müzik öğretmenliğinde yeni bir kargaşa döneminin başlaması demektir.
(2) Kısa Erimli Yarı Kurumsal Yapılanmalar-Yapılandırmalar: Müzik eğitimcisi yetiştirmede
Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana geçen süre içinde, buraya kadar açıklanmış olan kurumsal
yapılanmaların-yapılandırmaların yanı sıra, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı (PFESP)
yapılandırması dışında kalan, ama kısmen onu andıran veya ona benzeyen kısa erimli ve dar kapsamlı belli
kurs-sınav sistemleri de tasarlanıp gerçekleştirilmiştir. Bunlar, gittikçe büyüyen müzik eğitmeni-öğretmeni
gereksinimini kısmen karşılamaya katkıda bulunmak için zaman zaman başvurulan kendine özgü bir
yapılanma-yapılandırma biçimleridir. Bunların kimileri müzik öğretmenliği veya müzik eğitimciliği yeterlik
belgesi vermeyi amaçlar. Bu oluşumlar son dönemlerde çalıştay ve işlik (atölye) çalışması biçimine
dönüşerek daha çok önokullarda müzik eğitimciliğine veya belli yaklaşımlara-yöntemlere odaklı müzik
eğitimciliğine yönelmiştir. Genellikle yarı hizmetöncesi/yarı hizmetiçi eğitim veren bu tür oluşumları da en
azından bir tür yarı kurumsal yapılanmalar olarak görmek ve nitelendirmek doğru olur. Bu açıdan
bakılınca 1924‟ten 2010‟a kadar geçen 86 yıl içinde bu tür birçok yarı kurumsal yapılanma var olmuştur.
11.7. Müzik Ağırlıklı Ġlkokul Öğretmeni ve Müzik Yan Alanlı Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Devrimi
Müzik ağırlıklı ilkokul öğretmeni ve yan alanlı sınıf öğretmeni yetiştirmede başlıca yapılanmalar:
(1) Ġstanbul Ġlk Öğretmen Okulu (ĠĠÖO) Müzik Semineri Yapılanması: Müzik öğretmenleri
Ekrem Zeki Ün ve Tahir Sevenay 1943 yılında müziğe ilgili ve üst düzeyde yetenekli öğrencilere ders dışı
zamanlarda gönüllü ek müzik dersleri vererek onları bu alanda daha çok geliştirmeye, daha güçlü
yetiştirmeye başladılar. Bu uygulama hızla gelişip çok olumlu sonuçlar verince 1947’de Maarif
Vekilliğince resmîleştirilerek İÖO bünyesinde Müzik Semineri adıyla yapılandı. Bu seminerle müzik
ağırlıklı ilkokul öğretmeni yetiştirmek ve Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü‟ne nitelikli aday öğrenci
hazırlamak amaçlandı. Böylece GEE MB‟de ilk öğrencilerin alındığı 1939-1940 öğretim yılından itibaren
beliren güçlü müziksel ortaöğretim altyapı eksikliği önemli ölçüde giderilmek istendi. Ne var ki bu seminer
„ödenek yokluğu‟ gerekçesiyle 1948’de kapatıldı (Altunya 2006: 658). Ama üç yıl sonra 1951’de yeniden
açıldı. Ardından yapılan çalışmalar sonunda onanıp 1953’te yürürlüğe giren İlköğretmen Okulu
Programı‟nda „D1 tipi‟ denilen bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle İstanbul İlköğretmen Okulu Müzik
Semineri önceki dönemden biraz daha sağlam bir yapıya kavuştu. Sonraki yıllarda hızla gelişerek süreklilik
kazandı. Böylece hem müzik ağırlıklı ilkokul öğretmeni yetiştirme, hem de Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik
Bölümü‟ne nitelikli aday öğrenci hazırlama amacı gerçekleşti. Bu özgün kurumlaşmanın açtığı yolla ülke
çok sayıda yüksek nitelikli müzik eğitimcisi kazandı. Onlar da müzik eğitimine yeni değerler kazandırdı.
1963 yılında Ankara İlköğretim Okulu Müzik Semineri açıldı. Böylece ülkedeki İÖO Müzik Semineri sayısı
İstanbul‟dakiyle birlikte 2‟ye yükseldi. Ne var ki bu seminerler 1973 yılında kapatıldı.
(2) 1985 Öğretmen Liseleri Müzik Kolu/Bölümü Yapılanması: 1973‟te kapatılan ilköğretmen
okulu müzik seminerinden de esinlenerek belli Öğretmen Liselerinde (ÖL) Müzik Kolu oluşturulmuş ve
Programı yürürlüğe girmiştir. Ancak bu yapılanmaya gereken önem verilmemiştir. Verilmeyince de kısa
bir zaman sonra işlevini yitirmiştir. İÖO Müzik Seminerinin kapanmasından ve ÖL Müzik Kolunun
işlevsizleştirilmesinden doğan önemli boşluğu doldurmak üzere 1989-90 öğretim yılında Anadolu Güzel
Sanatlar Lisesi (AGSL) Müzik Bölümü kurulmuştur. Ancak, ASGL Müzik Bölümünü bitirenler Eğitim
Fakültelerinin sınıf öğretmeni veya müzik ağırlıklı sınıf öğretmeni yetiştiren bölümlerine veya anabilim
dallarına değil, Müzik Öğretmeni yetiştiren bölümlerine veya anabilim dallarına girmektedir.
(3) 1989-90 Eğitim Yüksek Okulu Müzik Yan Alan Yapılanması: Dört Yıllık Eğitim Yüksek
Okulu (EYO) Müzik Yan Alan oluşumudur. Bu da kendine özgü bir Müzik Ağırlıklı Sınıf Öğretmeni
yetiştirme yapılanmasıydı. Bu, daha önceki İİÖO Müzik Semineri yapılanmasından 40 yıl sonra gerçekleşen
çok önemli bir yapılanma idi (Uçan 2005b: 270). Bu yapılanma EYO‟nun son iki yılında uygulanıyordu.
Beşinci-yedinci yarıyıllarda 4‟er ve altıncı-sekizinci yarıyıllarda 5‟er olmak üzere toplam 4 yarıyıllık ve 18
kredilik Müzik Yan Alan Programı YÖK‟teki ilgili birimin isteği üzerine tarafımdan hazırlandı. Bu özgün
yapılanma da ne yazıktır ki 1997-98 yanlış yapılandırmasıyla sona erdirildi. Bu yapılanma sürdürülseydi
Eğitim Fakültelerinin Anaokulu Öğretmenliği bölümlerinde veya anabilim dallarında da Müzik Ağırlıklı
Anaokulu Öğretmeni yetiştirmek üzere Müzik Yan Alan Programı uygulamasına geçilmesi söz konusuydu.
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(4) Müzik Ağırlıklı Önokul=Anaokulu Öğretmeni Yetiştirmeye Ġlişkin Yapılanma Önerisi
Ülkemizde müzik ağırlıklı ilkokul öğretmeni yetiştirme ve müzik yan alanlı sınıf öğretmeni
yetiştirme uygulamaları yapılırken, onun yanı sıra müzik ağırlıklı anaokulu=önokul öğretmeni ve müzik
yan alanlı anaokulu=önokul öğretmeni yetiştirme yapılanması da önerildi. Cumhuriyet döneminin kimi
evrelerindeki kimi uygulamalardan (1920‟lerde Vildan Savaşır, 1970‟lerde Saip Egüz) da esinlenerek
önerilen bu yapılanma her nedense ilgililerce de benimsenmesine karşın henüz gerçekleştirilmedi.
12. Atatürk Sonrası Dönemde Müzik Bilimciliği ve Müzik Teknikçiliği Eğitimi Devrimi
(1) Müzik Sanatçılığı Eğitimi Devriminin Atatürk Sonrası Dönemdeki Uzanımı: 1923‟te
Doğu/Türk müziği bölümünün yanına Batı/Avrupa müziği bölümü eklenerek yeniden açılan Darülelhan
1926‟da Batı/Çağdaş Türk müziğini esas alan Konservatuvara dönüştürülmüştü. Ancak batılı-çağdaş
yaklaşımlı asıl köklü atılım 1936‟da Ankara Devlet Konservatuvarı‟nın kurulmasıyla gerçekleştirilmişti.
Bunu 1958‟de İzmir‟de, 1971‟de İstanbul‟da açılan Devlet Konservatuvarları izledi. Ayrıca, 1975 yılında
İstanbul‟da Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı kuruldu. Bu kendine özgü bir GTM eğitimi devrimidir.
Onu 1984‟te İzmir‟de ve 1988‟de Gaziantep‟te açılanlar izledi. Tümü 1982‟de Üniversite çatısı altına
alındı. Böylece müzik sanatçılığı eğitiminde yeni bir döneme girildi. Bu kurumların sayısı sonraki yıllarda
hızla artırıldı. Başka bir model olarak 1986‟da Ankara‟da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları
Fakültesi kurulup açıldı. Ayrıca Ankara Devlet Konservatuvarı‟nda 1979-80‟den itibaren üstün yetenekliler
için düşünülerek düzenlenip Özel Statüde Eğitim Programı olarak nitelendirilen hızlandırılmış yoğun
eğitim programı uygulanmaya başladı. Kendine özgü ilke ve koşulları olan bu uygulama ile başta Fazıl Say
ve Muhittin Dürrüoğlu olmak üzere birçok genç solist müzikçi yetiştirildi. Öbür yandan eski ilköğretmen
okulu Müzik Seminerlerinden de esinlenilerek 1989‟da yepyeni bir kurum olan Anadolu Güzel Sanatlar
Lisesi (AGSL) Müzik Bölümü açıldı. 1990‟dan itibaren sayıları hızla artırıldı. 2008-9‟da Anadolu adı atılıp
Spor Liseleri ile birleştirildi ve Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri oldu.
(2) Müzik Bilimciliği Eğitimi Devrimi: Cumhuriyet döneminde 1924‟te geleneksel Türk
Müziklerini Derleme Çalışmalarının başlatılması, 1926 yılında İstanbul (Belediye) Konservatuvarı Tasnif
ve Tespit Heyeti‟nin kurulması, onu 1937‟de Ankara Devlet Konservatuvarı‟na bağlı Türk Halk Müziği
Arşivi‟nin izlemesi, Ankara ve İstanbul Radyoları ile 1964‟te kurulan TRT-Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu‟nda Repertuvar Kurulu oluşturulması, 1966‟da Türk Folklor Kurumu ve MEB‟e bağlı Millî
Folklor Enstitüsü ile 1969‟da MEB bünyesinde Türk Musikisini Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu
kurulması (Oransay 1973: 259-261) müzik bilimciliği eğitimini gereksindirdi. Müzik araştırmacılığının
kurumlaşması sürüp gelişirken akademik anlamda müzikbilimcilik eğitimine yönelik önemli adımlardan ilki
1934‟te yasası çıkarılan Millî Musiki ve Temsil Akademisi‟ne ilişkin Rapor‟da Müzikoloji Bölümü‟ne yer
verilerek (Gökyay 1941: 16), ikincincisi ise epey sonra yurt dışında öğrenim görerek atıldı. Yurt içinde
üniversiter müzikbilimcilik eğitimine ilişkin somut adımın ilk Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi‟nde
1968’de Dinî Türk Musikisi dersinin okutulmaya başlaması, ikincisi Türk Din Musikisi Kürsüsü”nün
kurulmasıdır. Asıl köklü adım ise 1975-1976’da Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi‟nde (GSF)
Müzik Bilimleri Bölümü‟nün kurulmasıdır. Atatürk‟ün 1934‟teki amacı 31 yıl sonraki bu kuruluşla
gerçekleşme sürecine girdi. Müzik Bilimleri Bölümlerinin sayısı 1980‟lerden itibaren adım adım artırıldı.
(3) Müzik Teknikçiliği Eğitimi Devrimi: Müzik teknolojisi eğitimi alanında atölye, ders, bölüm
niteliğinde ciddi düzenleme ve uygulamalar olarak ilkin Ankara Devlet Konservatuvarı‟nda (ADK) Müzik
Araçları Yapım ve Onarım Atölyesi kuruldu (Gökyay 1941: 21, 38). Sınırlı fakat işlevsel olarak Gazi
Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü 1941 Programı‟nda Tamirat dersine yer verildi, Tamirat Atölyesi
oluşturuldu. Bu alan aynı bölümde 1970‟lerde kendine özgü bir asistanlık dalı ve eğitim alanı niteliği
kazandı. Müzik teknolojisi eğitimi alanında çalgı yapımı-bakımı-onarımının yanı sıra üretime yönelik ilk
kapsamlı orta eğitime 1943 yılında Erkek Teknik (Yüksek) Öğretmen Okulu‟na bağlı İkinci Erkek Sanat
Enstitüsü‟nde açılan Müzik Aletleri Yapımı Bölümü‟nde başlandı. Yükseköğretimde bir bölüm olarak müzik
teknolojisi eğitimine ise ADK‟da 1979 yılında açılan Çalgı Yapım ve Onarım Bölümü‟nde geçildi. Bunu
daha sonra İstanbul‟da açılan Bölüm izledi. Bunlara 2001-2002 öğretim yılında Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi‟nde kurulup açılan Müzik Teknolojileri Bölümü eklendi, onu daha
sonra diğerleri izledi.
13. Mesleksel Müzik Eğitiminde Lisanüstü Eğitim Devrimi
Türkiye‟de mesleksel müzik eğitimi alanında lisanüstü eğitime giden yolun temelinde mezuniyet
sonrası eğitim çalışmaları yatar. Bu gereksinimin karşılanması doğrultusunda ilkin Musiki Muallim
Mektebi Talimatnamesi ve “Yurtdışına Öğrenci Gönderme Sınavı”yla belirli düzenlemeler getirildi. Daha
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sonra özellikle Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü‟nde 1940‟lardan itibaren asistanlık sistemi
oluşturuldu, asistanlıktan öğretmenliğe geçiş eğitimine ilişkin düzenleme ve uygulamalar yapıldı. 1950‟ler,
1960‟lar ve 1970‟lerde kimi müzikçiler ve müzik eğitimcileri yurt dışı ve yurt içi üniversitelerde lisansüstü
öğrenime yönelerek yüksek lisans ve doktora yapmaya başladılar, Doktora Tezlerini verdiler ve böylece
çağdaş Türk müzik eğitiminin ilk-öncü üniversiter bilim insanları arasında yer aldılar (Oransay 1962,
Okyay 1975, Günay 1978, Süer 1980, Uçan 1982). 1978‟de Ege Üniversitesi (EÜ) Güzel Sanatlar
Fakültesi‟nde Müzik Bilimciliği alanında başlayan Lisansüstü Eğitim düzenleme ve uygulamaları
1980‟lerde çeşitli Enstitülerde Müzik Eğitimciliği, Müzik Sanatçılığı ve giderek Müzik Teknikçiliği
alanlarını da kapsayarak genişletildi. Bu aşamaya Gazi Eğitim‟de Lisansa Eşdeğer nitelik taşıyan 197475‟teki ilk girişim ile 1978-79‟daki ilk köklü adım ve 1980‟deki kapsamlı ön oluşum ve hazırlıklar katkı
sağladı. EÜ Güzel Sanatlar Fakültesi‟nde 1975-76‟daki Lisans ve 1978‟deki Yüksek Lisans eğitimlerinin
başlamasından sonra 1982‟de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Müzik
Bilimleri ile 1983-84‟te Gazi Üniversitesi (GÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) Müzik Eğitimi AnabilimAnasanat Dalları‟nda Lisansüstü Eğitime başlanarak gelindi.
Müzik Eğitimciliği alanında GÜ FBE Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat Dalı‟ndaki Lisansüstü
Eğitim 1983-84‟te başladı. Onu diğer ilgili üniversitelerdeki Sosyal Bilimleri Enstitüleri, Fen Bilimleri
Enstitüleri ve 1990‟lı yıllarda kurulan Eğitim Bilimleri Enstitüleri ile Bilkent Üniversitesi‟nde kurulan
Güzel Sanatlar Enstitüsü izledi. 1997-98‟de ise Müzik Eğitimi Anabilim Dalı „Bilim Dalı‟na indirilerek
Eğitim Bilimleri Enstitüsü‟nde oluşturulan Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı‟na bağlandı. 2000‟lerde
tezsiz yüksek lisans denilen çok yanlış bir düzenleme ve programlamayla hizmet öncesi ortaöğretim müzik
alan öğretmeni yetiştirme uygulamasına başlandı. Mesleksel müzik eğitiminde lisanüstü eğitim, doktora ve
sanatta yeterlik aşamalarıyla üniversiter anlamda mesleksel müzik eğitimciliği eğitimi işlevi de görmektedir.
Türkiye‟de örgün mesleksel müzik eğitimi süreci 1980‟lerden bu yana şu üç ana aşamadan oluşur:
(1) Mesleksel Müzikçilik Öğrenimine Yöneltme/Hazırlama Eğitimi,
(2) Hizmet Öncesi Mesleksel Müzikçilik Eğitimi,
(3) Hizmet İçi Mesleksel Müzikçilik Eğitimi.
Bu üç ana aşamadan anlaşıldığı gibi mesleksel müzikçi yetiştirme giderek daha çok aşamalı ve
uzun bir süreç hâline geldi. Bu süreç ilköğretimden yükseköğretim sonrasına doğru şu alt aşamaları kapsar:
(1) Öntanıma-Önyöneltme,
(İlköğretim=İlkokul+Ortaokul))
(2) Hazırlama-Yönlendirme,
(Ortaöğretim= Lise)
(3) Biçimlendirme-Yeterlilendirme
(Yükseköğretim (YÖ): Lisans)
(4) Derinleştirme-Uzmanlaştırma
(Yükseköğretim (YÖ): Yüksek Lisans)
(5) Geliştirme-Yetkinleştirme
(YÖ: Doktora-Sanatta Yeterlik, Hizmet İçi Eğitim)
14. Sonuç: Günümüzdeki Kimi Genel Durum, Sorunlar ve Çözümler
Geçmişteki yanlışlardan ders alınır,
Geçmişteki doğrulardan örnek alınır.

Atatürk önderliğindeki Türk müzik eğitimi devriminin en derin felsefî düşünsel temeli Atatürk‟ün
ünlü “Yaşam müziktir” sözünün en derinliğindedir. Bu özlü ve derin anlatım “Müzik yaşamdır” biçiminde
de ifade edilebilir. Burada söz konusu olan insan ve toplum yaşamıdır. Bu yaşamın özü ve temeli kültürdür.
Bu nedenle söz konusu olan yaşam insansal-toplumsal-kültürel yaşamdır. Buna göre insan-toplum-kültür
bağlamında yaşam ile müzik ya da müzik ile yaşam doğal, vazgeçilmez, kopmaz ve ayrılmaz biçimde iç içe
bir bütündür. Müzik eğitiminde temel ilke bu bütünlüğe dayanmak, bu bütünlükten kaynaklanmak ve
yönlenmektir. Müzik eğitiminde, kültürel yaşamsallık temelinde toplumsallık ile bireyselliği ve sanatsallık
ile bilimselliği birbirleriyle sıkı ilişkili, dengeli ve uyumlu biçimde bütünleştirmek zorunludur. Türk müzik
eğitimi devriminin başlıca işlevlerinden biri bunun gereğini yerine getirmektir.
14.1. Günümüzdeki Kimi Genel Durumlar
Atatürk‟ün öngördüğü Türk müzik eğitimi devrimi devam etmektedir. Çünkü bu devrimin amacı
olan müzik kültüründe-eğitiminde topyekûn/bütünsel çağdaşlaşma (Uçan 2005c: 297) bitimsiz bir süreçtir.
Ancak bu süreçte zaman zaman eksen kayması ve pusula şaşması olduğu görülmektedir. Atatürk 1934‟te
“Güzel sanatlar içinde en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan, Türk müziğidir” demişti. Bu görüş ve ilke
günümüzde de geçerlidir. Bütünsel müzik eğitimi devriminde genel, özengen, mesleksel müzik eğitiminin
her üçü de aynı derecede önemlidir. Bu nedenle her üçü de öncelikli, öndelikli ve ivedilikli olmak
durumundadır. Atatürk döneminde Türk müzik eğitimine genel, özengen ve mesleksel boyutlarıyla bir
bütün olarak değer veriliyordu. Günümüzde de aynı anlayış ve yaklaşımın izlenmesi gerekli görülmektedir.
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Her üç tür müzik eğitiminde nitelik ve nicelik birlikte önemlidir. MMM yönetmeliklerinde örtülü olarak ilk,
orta, lise, ilköğretmen okulu için olmak üzere çok tip müzik öğretmeni yetiştirilmesi amaçlanıyordu.
Sonraları yapılan çok tip müzik öğretmeni yetiştirme önerileri de bu amaca uygundu. Bu amaç ve öneriler
günümüzde de önemini korumaktadır. Çünkü ulusal eğitim sistemimizdeki son ve yeni yapılanmalara da
bağlı olarak günümüzde çok tip müzik öğretmenine giderek daha büyük gereksinim duyulmaktadır.
14.2. Günümüzdeki Kimi Genel Sorunlar
Başta müzik eğitimcileri olmak üzere ilgili ve yetkililer müzik eğitimi devrimi konusunda toplumu
yeterince doğru aydınlatamamaktadır. Özellikle üniversitelerde görevli müzik eğitimcileri müzik eğitiminin
yaşamsal gerekliliği ve yararları konusunda toplumu, bireyleri yeterince bilgilendirip bilinçlendirmiyor,
aydınlatmıyor. Genel müzik eğitimine verilen kamusal/toplumsal/bireysel değer çok düşük. Çoğu analarbabalar çocuklarına en temel haklarından biri olan genel müzik eğitimini aldırma yerine test soruları
çözdürüyor. Genel müzik eğitimi veren öğretmen sayımız hâlâ çok az; yetişmişlerin de çoğu atanamıyor,
görev alamıyor. Ön, ilk ve orta öğretimde okullulaşamayan çocukların ve gençlerin oranı hâlâ yüksek.
Okullulaşanların büyük bir bölümü örgün müzik eğitim alamıyor. Genel müzik eğitimi derslerine ayrılan
süre çok yetersiz; ayrılan kaynaklar ve sağlanan olanaklar çok kısıtlı, sınırlı, yetersiz. Müzik eğitimcilerinin
bir kısmı yeterince savaşımcı değil; karşılaştıkları engeller/zorluklar karşısında çabuk yılıyor, pes ediyor ve
geri çekiliyor. Müziksel yazısız/notasız okumasız/yazmasız müzik eğitimi hâlâ ısrarla savunuluyor. Öbür
eğitim alanları kendi dilini/yazısını öğretirken genel müzik eğitimi alanı bundan ısrarla kaçınıyor. Özengen
müzik eğitimi çok dağınık ve eğitimcisi hâlâ yetiştirilmemekte. Sorunlar kördüğüm oldu: Türkiye‟miz
müzik eğitiminde birikik sorunlar ve birikik çözümler ile karşı karşıya. Müzik eğitimi sorunlarını biriktire
biriktire, erteleye erteleye, öteleye öteleye bir sorunlar yumağı ve giderek bir sorunlar kördüğümü hâline
getirdi. Bu yumak ve kördüğüm ancak hızlı, köklü ve kapsamlı, yeni bir devrimle çözülebilir. Koşullar
böyle bir devrime veya devrimsel çözüme hızla uygunlaşıyor, giderek böyle bir devrimi gerekli kılıyor.
14.3. Günümüzdeki Kimi Genel Çözümler
Genel müzik eğitimi tüm önokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde tüm öğrencilere zorunlu olmalıdır.
Özengen müzik eğitimi tüm ilgili-istekli-gönüllü-yatkın bireylere verilebilir duruma getirilmelidir.
Mesleksel müzik eğitimi dalları yeterince çeşitlendirilmeli ve bu eğitimi alıp bitirenler tümüyle işlendirme
olanağına kavuşturulmalıdır. Eğitim Fakültelerinin GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalları yeniden Bölüm
hâline getirilmelidir. Bu bölümler müzik eğitiminin ana türlerine, müzik eğitimi/müzik eğitimciliği eğitimi
ana alanlarına ve müzik öğretmenliği eğitimi okul kademelerine göre yeniden yapılandırılmalıdır. Bu
bağlamda öncelik ve ivedilikle şu yapılanmalar gerçekleştirilmelidir:
A. Müzik Eğitimi Türlerine Göre: (1) Genel Müzik Eğitimi Anabilim/Anasanat (AB/AS) Dalı, (2)
Özengen Müzik Eğitimi AB/AS Dalı, (3) Mesleksel Müzik Eğitimi AB/AS Dalı.
B. Ana Alanlara Göre: (1) Ses Eğitimi AB/AS Dalı, (2) Çalgı Eğitim AB/AS Dalı, (3) Müzik
Kuramları Eğitimi AB/AS Dalı, (4) Eğitim Müziği Besteleme AB/AS Dalı, (5) Müzik Teknolojisi Eğitimi ABD.
C. Okul Kademelerine Göre:
1. Önokul (Anaokulu) Müzik Eğitmenliği-Öğretmenliği [AB/AS Dalı] Lisans Programı
2. İlköğretim Okulu Birinci Kademe (İlkokul) Müzik Öğretmenliği [AB/AS Dalı] Lisans Programı
3. İlköğretim Okulu İkinci Kademe (Ortaokul) Müzik Öğretmenliği [AB/AS Dalı] Lisans Programı
4. Ortaöğretim Okulları (Lise) Müzik Öğretmenliği [AB/AS Dalı] Lisans Programı
5. Müziğin Çeşitli Dallarında Özengen Müzik Eğitmenliği [AB/AS Dalı] Lisans Programı
6. [A]GSL‟ne Müzik Alanında Dal Öğretmenliği [AB/AS Dalı] Lisans + Yüksek Lisans Programı
15. Bitiriş: Müzik Eğitimi Devrimimizde Genel-Ortak-Temel Dilimiz: “Türkçe-Atatürkçe-Müzikçe”
Atatürk önderliğindeki Türk müzik eğitimi devrimimizde genel-ortak-temel dilimiz „Türkçe,
Atatürkçe ve Müzikçe‟dir. Bu üçlü dilimizden Türkçe ana, ulus ve kamu [kültür] dilimizdir. Atatürkçe
düşün, ilke ve ülkü [insanlık] dilimizdir. Müzikçe ise alan, söylem ve eylem [meslek] dilimizdir. Bu üçlü
dilimizi, bu dil üçlümüzü asla unutmayalım, unutturmayalım!
Türk müzik eğitimi devrimimizin genel-ortak-temel dili Türkçe-Atatürkçe-Müzikçe‟nin en doğru,
en tutarlı, en güzel ve en etkili kullanımında en büyük görev ve sorumluluk öncelik ve öndelikle müzik
eğitimcilerine düşmektedir. Türk müzik eğitimcileri olarak her zaman bu büyük görevin bilinci ve
sorumluluk duygusuyla hareket edelim! Bu yolda bu Üniversitelerimizin Eğitim Fakülteleri GSEB Müzik
Eğitimi Anabilim/Anasanat Dallarımıza, Müzik Eğitimcilerimize ve tüm Müzik Öğretmenlerimize
kolaylıklar ve üstün başarılar dilerim!
Ankara-Niğde, 24/25 Nisan 2012
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21. YÜZYIL TÜRKĠYE’SĠNDE MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ
KURUMLARININ YENĠDEN YAPILANDIRILMASI

Doç. Dr. Belir TECİMER*

ÖZET
Eğitim Fakültelerine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri‟nin, Müzik Eğitimi
Anabilim Dalları bilindiği gibi sadece ilk ve ortaöğretim kurumlarına müzik öğretmeni
yetiştirmektedir. Müzik öğretmeni yetiştiren bu kurumların uzun yıllardır kendini
yenileyememiş olması bir problem olarak görülmektedir. Diğer taraftan, yıllardır ihtiyaç
duyulmasına rağmen Türkiye‟deki diğer eğitim kurumlarına müzik öğretmeni yetiştirme
konusunda hiç bir girişimde bulunulmamıştır. Bir başka problem ise müzik öğretmeni
yetiştiren bu kurumlar için gereken akademik personel adaylarının yanlış bir yapılanma içinde
yetiştirilmesidir. Bu bildirinin amacı, farklı kurumlar için müzik öğretmeni yetiştirme üzerine
yeni bir yapılanma modeli önermektir. Bildiride önokul, ilköğretim, ortaöğretim ve AGSSL
ler için müzik öğretmenliği lisans programları, beş ayrı alanda yeni anabilim dalları ve
uzmanlaşmayı doğrudan hedefleyen sekiz farklı lisansüstü programı oluşturma üzerine
modeller verilecektir. Bu yeniden yapılanma modelleri ile müzik öğretmeni yetiştiren
kurumlar yeni yüzyılın müzik eğitimi ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecektir.
Anahtar Sözcükler: Müzik Öğretmenliği Kurumları, Yeniden Yapılanma, Önokul,
İlköğretim, Ortaöğretim, AGSSL, Lisansüstü Eğitim.
__________
*Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, GSEB, MEAD, Öğretim Üyesi, ANKARA
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Problem Durumu
Üniversitelerin Eğitim Fakültelerine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri‟nin
(GSEB), Müzik Eğitimi Anabilim Dalları (MEAD) yıllardır sadece ilk ve ortaöğretim
kurumlarına müzik öğretmeni yetiştirmektedir. Müzik öğretmeni yetiştiren bu kurumların
uzun yıllardır kendini yenileyememesi ve bunun sonucunda Türkiye‟de okullardaki genel
müzik eğitiminin etkinleştirilememesi (Uçan, 1994) bugün müzik eğitimi alanındaki en büyük
sorunlarımızdan biridir. Uçan‟a göre “müzik öğretimi… uygulamada henüz istenilen ölçüde,
istenilen etkinlik ve verimlilikte olmaktan çok uzaktır „ (Say, 2001, s. 128).
Müzik Eğitimi Bölümleri bilindiği gibi 1997 yılında „bölüm‟ statüsünden „anabilim
dalı‟na indirgenmiş ve oluşturulan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri‟ne (GSEB) bağlanmıştır
(Uçan, 2005). Müzik eğitimi alanında köklü değişimlerin yapılabilmesi için öncelikle müzik
öğretmenliği programlarının eski statüsüne kavuşturulması ve bu kurumların daha uygun bir
adlandırma ile “Müzik Eğitimi Bölümleri„ veya “Müzik Öğretmenliği Bölümleri„ olarak
değiştirilmesi gerekmektedir.
Müzik eğitimi alanındaki bir diğer problem, yıllardır ihtiyaç duyulmasına rağmen
Türkiye‟deki diğer eğitim kurumlarına müzik öğretmeni yetiştirme konusunda hiç bir
girişimde bulunulmamış olmasıdır. Örneğin, okulöncesi için müzik öğretmeni yetiştirme
programları hep söz konusu olmasına rağmen, bu konuda henüz hiç bir adım atılmamıştır.
Oysaki, okulöncesi kurumları için müzik öğretmeni yetiştirme programları yıllar öncesinde
MEAD programları içerisinde oluşturulmalıydı.
Diğer taraftan, Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri‟nin (AGSSL) kurulmalarının
üzerinden yirmi sene gibi bir süre geçmesine rağmen, bu kurumların müzik şubelerine müzik
öğretmeni yetiştirme konusunda yine hiçbir girişimde bulunulmamıştır. AGSSL‟nin en büyük
önemi özel yetenek gerektiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci yetiştirmeleridir (AGSSL,
2011). Bu okullarda başarılı öğrenci yetiştirme büyük ölçüde bu programda eğitim verecek
öğretmenlerin gerekli alanlarda ve yeterli düzeyde yetiştirilmeleri ile doğru orantılıdır.
Bilindiği üzere AGSSL lerinin müzik şubelerine, ilk ve orta öğretim kurumlarında en
az üç yıl hizmet vermiş müzik öğretmenleri arasından sınavla öğretmen seçilmektedir. Milli
Eğitim Bakanlığı‟nın müzik öğretmenleri arasından, çok özel uzmanlık gerektiren alanlara
öğretmenler seçmesi anlaşılır gibi değildir. Bu kurumlar için öğretmen seçme yolu bu
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olmamalı, onun yerine bu okullar için ayrı uzman dal öğretmeni yetiştirme programlarının
planlaması yapılmalıdır.
Müzik öğretmenliği kurumlarında yeni bir yapılanma içerisinde en çok ihtiyaç duyulan
şeylerden bir taneside yeni anabilim dallarının oluşturulmasıdır. Genel olarak müzik alanlarını
grupladığımız zaman, bütün programlara hizmet verebilecek olan çalgı eğitimi anabilim dalı,
ses eğitimi anabilim dalı, müzik teorisi anabilim dalı, müzik tarihi anabilim dalı ve okul
müzik eğitimi anabilim dalının açılmasına ihtiyaç vardır.
Bir başka problem, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlar için gereken akademik
personel adaylarının doğru bir yapılanma içinde yetiştirilememesidir. Bugünkü mevcut
lisansüstü programlar yanlış bir yapılanma içerisindedir ve yenileme çalışmaları ise ne yazık
ki planlanmamaktadır. Üniversitelere bağlı enstitülerin sunmakta olduğu mevcut lisansüstü
müzik öğretmenliği programlarında alanlar açısından bir belirsizlik söz konusudur. Bu
programlar sadece “müzik öğretmenliği” olarak adlandırılmakta ve bu adlandırma lisansüstü
programın, sanki ortaöğretim müzik alanına eğitimci yetiştiriliyormuş gibi algılanmasına
neden olmaktadır. Oysaki lisansüstü programların “müzik öğretmenliği” yerine, “müzik
eğitimi” olarak adlandırılması daha doğru olacaktır. Bir diğer sorun, bu programların mevcut
müzik öğretmenliği lisans programlarını hedefleyememesidir. Lisans programında yer alan
müzik alanı ders çeşitliliğine rağmen, yüksek lisans ve doktora programlarının tek bir başlık
altında, yani “müzik öğretmenliği” olarak açılması, ihtiyaç duyulan alt uzmanlık alanlarının
program içinde doğrudan yer almasına izin vermemektedir.
Müzik öğretmenliği lisans programında yer alan çalgı eğitimi, ses eğitimi, müzik
teorisi, müzik tarihi, oda müziği/orkestra yönetimi, koro yönetimi, müzik eğitimi ve okul
öncesi müzik eğitimi alanlarını (MEAD, 2011) doğrudan hedefleyen lisansüstü programlarına
ihtiyaç vardır. Doğal olarak, lisansüstü eğitim programlarının müzik öğretmenliği gibi tek bir
alan yerine, yukarıda belirtilen alanlarda ayrı ayrı adlandırılarak açılması daha doğru
olacaktır.
Diğer taraftan, mevcut lisansüstü programların uygulamasında “müzik öğretmenliği”
bilim dalı başlığı altında, gizli bir alan çeşitliliği olduğu görülmekte ve lisans programlarından
mezun olan öğrenciler kendi ana çalgılarına bağlı olarak birbirlerinden farklı dersler
almaktadırlar. Bu gizliliğin ortadan kaldırılarak, ismi doğrudan konulan uzmanlık çeşitliliğine
gitmek, hem lisansüstü programlarında doğru bir adlandırmayı getirecek, hem de öğrenciler
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seçtikleri alanlarda daha iyi uzmanlaşabileceklerdir. Sonuçta, öğrencilerin yüksek lisans ve
doktora diplomalarında hangi alanlarda uzmanlaştıkları açık bir şekilde belirtilebilecektir.
Yeni bir düzenleme ile oluşturulacak olan “Müzik Eğitimi veya Öğretmenliği
Bölümleri” nde açılacak olan yeni anabilim dalları ve önokul, ilköğretim, ortaöğretim ve
AGSSL ler için müzik öğretmenliği lisans programları ile yeni model öğretmenler
yetiştirilmesi zorunluluğu ortadadır. Ayrıca, bu anabilim dallarında görev yapacak
akademisyenler, üniversitelerin enstitülerine bağlı müzik eğitimi programlarının farklı
anabilim dallarında uzmanlaşabileceklerdir.

Amaç
Bu bildirinin amacı, yeni bir yüzyılda ihtiyaç duyulan düzeylerde müzik öğretmeni
yetişme üzerine yeni bir yapılanma modeli önermektir. Bu bildiri ile;
1. Önokul müzik öğretmenliği lisans programı
2. İlköğretim müzik öğretmenliği lisans programı
3. Orta öğretim müzik öğretmenliği lisans programı
4. AGSSler için (müzik alanında) dal öğretmenliği lisans programı
5. Yukarıda belirtilen lisans programlarına hizmet verebilecek beş anabilim dalı
6. Lisansüstü düzeyde sekiz ayrı anabilim dalı önerilecektir.

Tartışma
Müzik eğitimi alanında köklü değişimlerin yapılabilmesi için öncelikle müzik
öğretmenliği programlarının eski statüsüne kavuşturulması ve bu kurumların daha uygun bir
adlandırma ile “Müzik Eğitimi veya Öğretmenliği Bölümü” olarak değiştirilmesi
gerekmektedir. Bu değişim ile hem akademik, hem de yönetimsel açılardan müzik eğitimi
alanının önü açılabilecektir (Töreyin ve Umuzdaş, 2009).
İlk ve orta öğretime yönelik mevcut MEAD ders programlarını incelediğimizde,
programda yer alan derslerin, bu derslerin içeriklerinin ve niteliklerinin çocukların müzikal
gelişimlerini hedeflemekten çok uzak olduğu açıktır. Müziğin temeli aktif öğrenmeyi ve
çocukların aktif olarak müziğe katılmalarını gerektirir. Ancak, bugün Türkiye‟deki okullarda
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yapılan müzik derslerinin içerikleri ve uygulamaları incelendiğinde genel olarak müzik
derslerinin istenen nitelikte yapılamadığı ve bunun sonucunda müzik eğitiminin öneminin
yeterince topluma kabul ettirilemediğini görmekteyiz.
Bu sonuçların nedenlerinden bir tanesi kuşkusuz müzik öğretmeni yetiştirme
programlarından kaynaklanmaktadır. Daha etkili bir müzik öğretimi için müzik öğretmeni
yetiştirme programlarının ve öğretim planlarının daha gerçekçi, daha çağdaş ve tutarlı biçim,
kapsam ve içerikte düzenlenmesi gerekmektedir (Uçan, 2001). Müzik öğretmeni yetiştiren
kurumların kendini yenileyememesi veya yurt çapında okullarda yapılan müzik derslerinin
etkinleştirilememesi, Uçan tarafından tespit edilen problemlerin günümüzde halen geçerli
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu problemlerden bazıları özet olarak şunlardır:


Müzik eğitimi halen kavramsal temeller ve kuramsal modeller bakımından sağlam ve
tutarlı bir çerçeveye oturtulamamıştır.



Müziğin niteliği ile insan yaşamındaki yeri, önemi ve işlevleri konularında bilgili ve
bilinçli yaklaşım yetersizliği mevcuttur.



Müzik eğitiminde “insanın yapısal bütünlüğü” henüz yeterince dikkate alınmamakta
ve sonuç olarak gerekli düzenleme, planlama ve uygulamalarda halen önemli
çarpıklıklar mevcuttur.



Müzik eğitiminde bilim ve teknolojiden henüz yeterince yararlanılmamaktadır.



Müzik eğitimi temel amaçlardan saptırılarak başka amaçlara hizmet eder hale
getirilmiştir.



Müzik eğitimine ilişkin tartışmalar “müzik türleri” tartışmasına dönüştürülmekte ve
sonuçta sağlıklı sonuçlara ulaşılması engellenmektedir.



Müzik eğitimine ilişkin sorunların çözümünün ancak müzik eğitimiyle olabileceği
görüşü henüz benimsenememiştir (Uçan, 1994, s. 30).

Sonuç olarak müzik eğitimi alanında var olan sorunlar yıllardır sadece konuşulmakta,
ancak sorunların çözümü için henüz ciddi bir adım atılmamaktadır.
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Ġdeal Müzik Öğretmenliği Programları Nasıl Olmalı?
Yeni düzenlenecek “Müzik Eğitimi/Öğretmenliği Bölümleri” ilk ve ortaöğretim
dışında kalan kurumlara da müzik öğretmenlerinin yetiştirilmesini planlamalıdır. İdeal müzik
öğretmenliği programları ilk ve ortaöğretimin yanı sıra önokul ve AGSSler için müzik
öğretmenliği lisans programlarını da içermek zorunda olup, bu alanlara da müzik eğitimcisi
yetiştirmelidir.
Müzik eğitiminin her düzeyi için lisans programı içeren kurumlara girecek olan lisans
öğrencileri hangi alanda eğitim-öğretim göreceklerine ve mezuniyet sonrası hangi alanda
hizmet vereceklerine program başında karar verebileceklerdir. Öğrenciler önokul, ilköğretim,
ortaöğretim ve AGSSL için oluşturulacak programlarda, farklı müfredatlara tabi olacaklar ve
oluşturulacak yeni anabilim dallarından ders alabileceklerdir. Müzik öğretmenliği lisans
düzeyinde oluşturulması gereken anabilim dalları şunlar olmalıdır:
1. Çalgı eğitimi anabilim dalı
2. Ses eğitimi anabilim dalı
3. Müzik teorisi anabilim dalı
4. Müzik tarihi anabilim dalı
5. Okul müzik eğitimi anabilim dalı.
Bu anabilim dalları önerilen önokul, ilköğretim, ortaöğretim ve AGSSL lisans
programlarına hizmet verebilecektir.

Önokul, Ġlköğretim ve Ortaöğretim Müzik Öğretmeni Yetiştirme Programları
Müzik öğretmenliği lisans düzeyinde açılacak olan önokul, ilköğretim ve ortaöğretim
müzik öğretmenliği programlarında çocukların gelişim özelliklerine ve ilgi alanlarına yönelik
olarak müfredat programları oluşturulmalıdır. Çocuklara “kendi yaşantıları yoluyla amaçlı
olarak belirli müziksel davranışlar kazandırmak” (Uçan, 1994) müzik eğitiminin temelini
oluşturmalıdır. Müzik öğretmenliği program içerikleri oluşturulurken, çocukların müzikal
algılama yoluyla güzelliklerin farkına varmalarını sağlamak ve insanlara saygı gösterme
duygularını aşılamak hedef olmalıdır. Shinichi Suzuki‟nin amaçladığı gibi çocukların müzik
yoluyla bir bütün olarak yetiştirilmesi temelinden yola çıkılmalıdır. Suzuki öğretim
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metodunun hedeflediği gibi çocukların gelişim süreci içerisinde kendine güvenen, inanan, zor
şeyleri denemeye kararlı, disiplinli, müzikten her zaman hoşlanan, yetenekli ve müziğe karşı
duyarlı bireyler olabilmeleri (Kasap, 2005) müzik eğitimi prensiplerinin temelini
oluşturmalıdır.
Diğer taraftan, artık okullardaki müzik derslerinin içerikleri çocukların müzikal
ihtiyaçlarına göre düzenlenmeli ve nitelikleri yükseltilmelidir. Her fırsatta politikacılarla,
öğretmenlerle ve ailelerle görüşerek, çocukların müziksel potansiyellerinin tamamının
geliştirilmesinin önemi üzerinde durulmalıdır. Okullardaki müzik derslerinin bugünün tam
tersine

her

öğrencinin

koşarak

gidebileceği

derslere

dönüştürülmesi

ve

müzik

sanatı/eğitiminin toplum içerisinde hak ettiği önem ve saygınlığını kazanabilmesi ve
koruyabilmesi için gerekli politikalar geliştirilmelidir.
Önokul ve ilköğretim müzik öğretmenliği lisans programlarında disiplinlerarası bir
program oluşturarak çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi, çocuk eğitimi, çocuk müziği dağarcığı,
müzik öğretim yöntemleri ve çalgıları, yaratıcı drama vb. dersler programda yerlerini
almalıdır. Bu programların içerikleri çocukların dünyasında yer alan tekerlemelerden, halk
türkülerine ve sanat müziğine kadar uzanan bir çizgide oluşturmalıdır.
Türkiye‟de artık yeni bir çağın ihtiyaçlarına paralel bir müzik eğitiminin temelleri
atılmalıdır. Orff, Kodaly, Dalcroze, Suzuki, beden müziği vb. dinamik programlardan
yararlanılmalı ve bu metodlardan hareketle yeni metodlar geliştirilmelidir. Bu metodlarla
yetiştirilen müzik öğretmenleri vücutları, sesleri, hareketleri ve özel tasarlanmış çalgıları ile
doğaçlama müzik yapmayı öğrenmelidir. Müzik öğretmenleri girdikleri sınıflarda çocukların
şarkı söyleyerek, dans ederek, oyun oynayarak, çalgı çalarak etkili bir şekilde, yani kendi
yaşantıları yoluyla müzik yapabilmelerini sağlayabilmelidir.
Orta öğretim müzik öğretmenliği müfredat programları oluşturulurken yine
ortaöğretim yaş öğrencilerinin müzikal ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Artık
günümüzde olduğu gibi müzik dersleri seçmeli ders statüsünden çıkarılarak, çocukların
eğitiminde en çok ihtiyaç duyulan bir ders konumuna getirilebilmelidir. Bugün nasıl diğer
dünya ülkelerinde lise koroları ve orkestraları çok yaygın ise, aynı uygulamalar Türkiye‟deki
okullarda da yapılabilmelidir.

Çünkü bizim gençlerimizde doğaları gereği aynı müzikal

gelişimlere ihtiyaç duymaktadır.
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AGSSL’ler Ġçin (Müzik Alanında) Dal Öğretmenliği Lisans Programı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AGSSL müzik şubeleri için hazırlanan ders
programları, normal liselerde okutulan derslerin yanı sıra genel olarak müzik alanında piyano,
çalgı eğitimi, ses eğitimi, orkestra ve koro eğitimi, müziksel işitme, okuma ve yazma, müzik
biçimleri, müzik tarihi ve dijital müzik gibi dersleri içermektedir (AGSL, 2011). Tablo 1. de
mevcut programda yer alan müzik alanı dersler verilmiştir.

Tablo 1. AGSSL Müzik Alanı Dersleri
Müziksel İşitme Okuma ve Yazma
Piyano
Türk ve Batı Müziği Çalgıları
Türk Müziği Koro Eğitimi
Batı Müziği Koro Eğitimi
Çoksesli Türk Müziği Tarihi
Müzik Biçimleri
Türk Müziği Çalgı Toplulukları
Batı Müziği Çalgı Toplulukları
Batı Müziği Tarihi
Dijital Müzik
Bireysel Ses Eğitimi

AGSSL‟lerinin müzik alanı programlarında yer alan derslerin her biri için uzman
öğretmenlerin yetiştirilmesi, nitelikli öğrenciler yetiştirilmesi bakımından önemlidir. Buna
göre, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda açılacak olan “AGSS‟ler için (müzik alanında)
dal öğretmenliği lisans programı” her bir alt müzik alanında uzman öğretmen yetiştirecek
şekilde planlanmalıdır. Yani, bu program piyano, çalgı eğitimi, ses eğitimi, orkestra eğitimi,
koro eğitimi, müziksel işitme-okuma-yazma, müzik biçimleri, müzik tarihi ve dijital müzik
alanlarının her birinde uzman öğretmenler yetiştirmelidir.

Müzik Eğitimi Alanında Lisansüstü Programlar
Müzik öğretmenliği lisans programlarında görev yapacak akademisyen adaylarının
nitelikli yetiştirilmesi de oldukça önemli bir konudur. Akademisyenlerin kendi müzisyenlik
becerilerini geliştirmeleri, yaratıcı faaliyetleri ile öğretimi zenginleştirmeleri ve öğrencilerine
rehberlik edebilecek profesyonel eğitimi almaları gerekmektedir.
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Müzik Eğitimi/Öğretmenliği Bölümlerinde görev yapacak akademik personel adayları,
önerilen önokul, ilköğretim, ortaöğretim ve AGSSL ler için müzik öğretmeni yetiştirme
programlarında hizmet verebilmek üzere, yeniden yapılandırılacak programlar içerisinde
yetiştirilmelidir. Lisansüstü program öğrencileri, müzik öğretmenliği lisans programında yer
alacak olan anabilim dallarını hedefleyen sekiz ayrı müzik alt uzmanlık alanında eğitim
görebileceklerdir. Bu alanlar:
1. Çalgı eğitimi
2. Ses eğitimi
3. Oda müziği/orkestra yönetimi
4. Koro yönetimi
5. Müzik teorisi
6. Müzik tarihi
7. Müzik eğitimi
8. Okul öncesi müzik eğitimidir.
Buna göre yüksek lisans ve doktora programları yeni ve daha doğru bir adlandırma ile
“Müzik Eğitiminde Yüksek Lisans Programı” ve “Müzik Eğitiminde Doktora Programı”
olmalıdır. Bu programlar ise aşağıdaki tabloda verildiği gibi adlandırılacaktır.

Tablo 2. Lisansüstü program alanları
1. Çalgı eğitimi ağırlıklı yüksek lisans ve doktora programları
2. Ses eğitimi ağırlıklı yüksek lisans ve doktora programları
3. Oda müziği/orkestra yönetimi ağırlıklı yüksek lisans ve doktora
programları
4. Koro yönetimi ağırlıklı yüksek lisans ve doktora programları
5. Müzik teorisi ağırlıklı yüksek lisans ve doktora programları
6. Müzik tarihi ağırlıklı yüksek lisans ve doktora programları
7. Müzik eğitimi ağırlıklı yüksek lisans ve doktora programları
8. Okul öncesi müzik eğitimi ağırlıklı yüksek lisans ve doktora
programları

Her bir müzik alanı için lisansüstü düzeyde ayrı programlar oluşturulması sonucunda
akademisyen adayları istedikleri alanlarda uzmanlaşma yoluna gidebileceklerdir. Program
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sonunda ise öğrencilerin yüksek lisans ve doktora diplomalarında hangi alanlarda
uzmanlaştıkları

açık

bir

şekilde

belirtilebilecektir.

Sonuç

olarak

geleceğin

akademisyenlerinin, müzik öğretmenliği lisans programlarında içerilen temel müzik alanları
hedefleyen, nitelikli ve kapsamlı bir lisansüstü programı içinde eğitilmeleri sağlanabilecektir.

Sonuç ve Öneriler
Müzik öğretmeni yetiştiren kurumların uzun yıllardır kendini yenileyememesi ve
bunun sonucunda okullardaki müzik derslerinin istenen düzeyde etkinleştirilememesi müzik
eğitimi alanındaki en büyük sorunlarımızdandır. Yeni bir düzenleme ile oluşturulacak olan
“Müzik Eğitimi veya Öğretmenliği Bölümleri”, bu bölümlerde açılacak yeni anabilim dalları,
önokul, ilköğretim, ortaöğretim ve AGSSL‟ler için müzik öğretmenliği lisans programları ile
çok özel donanımlı öğretmenler yetiştirebileceklerdir. Ayrıca, önerilen yeni anabilim
dallarında görev yapabilecek olan geleceğin akademisyenleri, uzmanlık alanları ayrı ayrı
belirlenmiş lisansüstü programlarda yetiştirilebilecektir. Bu bildiri ile önerilen lisanüstü
düzeydeki çalgı eğitimi, ses eğitimi, oda müziği/orkestra yönetimi, koro yönetimi, müzik
teorisi, müzik tarihi, müzik eğitimi ve okul öncesi müzik eğitimi alanları, enstitülerin yeni bir
adlandırma ile açacakları “Müzik Eğitimi” programlarında yerlerini alabilmelidir.
Bunların ötesinde, Türkiye‟de müzik eğitiminin temel amacı, çocukların “müzik
yoluyla bir bütün olarak yetiştirilmesi” nin yanı sıra Uçan‟ın (1994) belirttiği gibi “kendi
yaşantıları yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel davranışlar kazandırılması” olabilmelidir.
Günümüzde müzik eğitimi alanında yeni bir yapılanmanın hayata geçirilmesi, yeni yüzyılın
müzik eğitimi ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecektir. Güçlü bir müzik öğretmenliği
programı sonucunda okullardaki müzik dersleri etkili bir şekilde yapılabilecek ve bunun
sonucunda müziğin önemi toplum içerisinde daha iyi anlaşılabilecektir.
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TANZĠMAT’TAN CUMHURĠYET’E MÜZĠK EĞĠTĠMĠ

Yrd. Doç. Dr. Emin Erdem KAYA*

ÖZET
Tanzimat dönemi, Osmanlı İmparatorluğu‟nun öncelikle toplumsal hayat, bilim ve
sanayide Avrupa‟nın geride kalması sonucu uygulamak istediği, ancak kendini sanatsal ve
kültürel anlamda da batıya yakınlaştıran ıslahatların yapıldığı dönemdir. Öyle ki bu süreçte
özellikle müzik alanında birçok yenilik hayata geçirilmiş, bu yenilikler Cumhuriyet sonrası
gerçekleşecek Müzik Devrimi‟ne hazırlayıcı ve ilham verici olmuştur. Ayrıca bu dönemde
eğitim alanında da çeşitli reformlar yapılmış ve yeni eğitim kurumları açılmıştır. Bu
çalışmada döneme ait bu reformların müziğe ve müzik eğitimine etkileri ve bu etkilerin
Cumhuriyet sonrası müzik eğitimi sürecine yansımalarına değinilecektir. Ayrıca bu süreçte
müzik eğitimi veren kurumlara da araştırmada yer verilecektir.
Anahtar Sözcükler: Tanzimat, Osmanlı İmparatorluğu, Cumhuriyet, Eğitim, Müzik,
Müzik Eğitimi, Reform

1. TÜRKLERDE MÜZĠK VE EĞĠTĠM
Türklerin kültür ve eğitim tarihinin, Ural-Altay dağları bölgesindeki Orta Asya
Türklerinden başladığı, Oğuz Türklerinden gelme Asya Hun Devleti, Göktürk, Uygur
devletleri ile yayıldığı, Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetlerinde geliştiği ve
günümüz Türkiye Cumhuriyeti‟nde de ilerleyerek devam ettiği düşünülmektedir. Akyüz
(1999:3)‟e göre, Eski Türkler olarak da tabir edilen Hun, Göktürk ve Uygur devletlerinde,
*
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eğitim anlayışı yaşam biçiminden etkilenmiş, töreler eğitimde önemli bir rol oynamış, alp
insan tipine, bilime ve bilgeliğe önem verilmiş, mesleki eğitim benimsenmiş, elde kesin bir
delil olmamasına rağmen, Türklerin eriştikleri uygarlık ve kültür düzeyine bakarak, örgün
eğitim kurumlarının var olduğu hep düşünülmüştür. Tarihte bilinen ilk Türk devleti olarak
“Hunlarda savaşçı, yani bedeni güce ve ülke savunmasına önem veren; yönetici, yani başka
toplumlarca yönetilmeyi kabul etmeyen ve bağımsızlık düşüncesine sahip bir eğitim
veriliyordu. Ayrıca mesleki bir eğitim de söz konusuydu” (Akyüz,2004:346). Ögel
(1981:625)‟e göre Hun prenslerinin çok iyi eğitim aldığı, Çin kaynaklarında belirtilmektedir.
Müzik ise Hunlarda, hem günlük hayatın, hem de inancın, devlet törenlerinin ve
eğlencelerin vazgeçilmez bir öğesiydi. Hun devlet erkânının, müziğe büyük ilgi duyduğu,
etraflarında sürekli müzisyenleri barındırdıkları, konserler verdirdikleri çeşitli kaynaklarda yer
almaktadır. O dönemde çeşitli davul ve telli sazların varlığı da yapılan kazılar sonucu ortaya
çıkmıştır. Günümüzde de kullanılan bazı geleneksel çalgılarımızın kökenlerinin Hunlara
dayandığı bugün bilinen bir gerçektir. Ayrıca hunlar döneminde kurumsal bir yapı altında
askeri ve dini müzik eğitimi verildiği, dini ve din dışı müzik türlerinin ilk örneklerinin yer
aldığı bir dağarın var olduğu düşünülmektedir.
Şamanların icra ettiği dini müzik, tuğ takımlarının icra ettiği bilinen ilk askeri
müzikler olan tuğ müziği, ozan-kopuzcuların icra ettikleri kahramanlık ve destan müzikleri,
toplantı, tören ve festival müzikleri, yuğ veya yoğ denilen ağıtlar ile günlük hayatı konu alan
diğer müzikler toplum hayatında önemli bir yere sahipti. Ayrıca Hunların davulun resmi ve
dini çalgı olmasının yanı sıra, kopuz, boru ve çeng gibi çalgıları kullandığı bilinmektedir.
Bu dönemde başlangıçta sadece kamların yani şamanların elinde olan müzik yapma
işi, zamanla bunu meslek edinen çalgıcı ozanlara geçmiş, dolayısıyla müzisyenlik bir meslek
dalı olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonraları ozan-kopuzculuk da belirginleşerek ayrı bir
oluşum içine girmiştir (Vural,2011:57). Ancak çeşitli kaynaklarda Şaman veya Kam
kelimelerinin, sihirbaz, kâhin, beden ve ruh doktoru, saz şairi, kâtip, muallim veya öğretmen
anlamlarına da geldiğinden, halka önderlik yaptıklarından ve onların sorunlarını çözmeye
yardımcı olduklarından bahsedilmektedir.
Yarı yerleşik-yarı göçebe yaşam tarzını benimsemiş olan Göktürkler döneminde
müzik, Hunlardan devraldıkları mirasla, daha bilimsel ve sanatsal ilerlemeler göstermiştir.
Hun döneminde kullanılan çalgılara ek olarak yay ile çalınan ıklığ, ozan-kopuzcular
tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Çin kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre, bu
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dönemde Türk müzikçiler yetişmiş ve kalıcı eserler bırakmıştır. Bunlar arasında en
bilinenlerinden biri olan “Sucup Akari 560‟lı yıllarda 12 perdeli Türk Müziği Ses SisteminiKuramını” ve Türk müziği modlarını-çığırlarını Çinli müzikçilere tanıttı, açıkladı ve sunduğu
müziklerle örneklendirdi” (Ak,2009:45). Ayrıca yarı yerleşik yaşam tarzı ile gelişen saray
kültürü, sarayları sanat ve kültür merkezleri haline getirmiştir. “Müziğin saraylara girerek bir
üslup farklılaşması oluşturması “saray müziği” ve “halk müziği” ayrımının ilk örneklerinin
oluşmasına da neden olmuştur.”(Uçan,2000:28)
Başta Orhun anıtları ile bize dilleri hakkında büyük ipuçları veren Göktürkler, son
yıllarda yapılan çeşitli araştırmalarda çeşitli mezar taşları, dağlardaki sabit kayalar, ağaç ve
kemikler, madeni ve toprak ev araçları, silahlar, süs eşyaları, çalgılar vs. üzerine işledikleri
resim ve yazılar ile sanat eğitimlerinin de ileri seviyede olduklarını göstermişlerdir. Bu
dönemde şamanların yine müzik eğitiminde önemli bir yere sahip oldukları bilinmekle
beraber, göçebe müzisyenlerin de meşk usulü ile müzik eğitimi verdikleri düşünülmektedir.
Tamamen yerleşik düzende bir yaşam biçimine sahip olan Uygur toplumu ise
İslamiyet öncesi müzik ve müzik eğitimi alanında dönemin en gözde devleti olmuştur.
“Dönemin bilim ve sanatta önde gelen devletlerinden olan Çinli müzisyenlerin, Uygur
Devletine

gelerek

müzik

dersi

almaları,

Uygurların

müzikte

geldikleri

noktayı

belirtmektedir.” (Vural,2011:190) Kövrük adlı altınlı davulun devletin resmi çalgısı olması
ile beraber, kopuz toplumun baş çalgısıydı. Bunların yanı sıra flüt, arp, ud, ağız mızıkası ve
ağız tanburu (ağız orgu) gibi çalgılar da Uygur müziğinde kullanılmıştır.
Bu dönemde Uygur müziği, kent, kasaba, köy biçiminde yerleşime ve yüksek, orta ve
alt tabaka biçiminde katmanlaşmaya bağlı olarak ilk kez “saray müziği”, “halk müziği”, “kent
müziği” ve köy (kır) müziği biçimlerinde çeşitlenmiştir. Uygurlar döneminde bir müzik
üretme yöntemi olarak doğaçlamanın yanı sıra, besteleme yöntemi de hızla ağırlık kazanmaya
başlamıştır. Müzik eğitiminde ise sadece meşk sistemi ile değil, aynı zamanda yazıp okuyarak
da müzik yapma yöntemi uygulanıyordu. Bu konuda Reşiddüddin (1247-1318)‟in Hülagühan
namına 1313 senesinde yazdığı Tansukname isimli eserinde, Uygur çalgıcılarının müzik
yazısından çaldıklarına dair bir gözleminden bahsedildiği bilinmektedir. Ayrıca eski Türk
devletleri olarak belirttiğimiz Hun-Göktürk-Uygur devletlerinde, devletin egemenliğini ve
sultanın gücünü temsil eden tuğ takımları, müzik icrası ve öğretiminin yapıldığı en gözde
teşkilatlardı.
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İlk Türk-İslam medeniyeti olan Karahanlılar döneminde Türk müziği, İslam anlayışı
doğrultusunda yeniden düzenlenmeye, Türk din musikisi ve tekke edebiyatı temelinde Hoca
Ahmet Yesevi önderliğinde tasavvuf müziği türünde yeni bir yola girmiştir. Bu dönemde halk
müziği doğal bir gelişim süreci yaşarken, dini musikide özelikle Farabi, Ali Bin Hasan, İbn-i
Sina, Yusuf Has Hacip ve Kaşgarlı Mahmut gibi önemli isimler sayesinde, başta makamsal
ses sistemi olmak üzere birçok alanda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Eski Türklerde askeri
müziğin yegâne mekânı olan tuğ takımları, yerlerini tabıl takımlarına bırakmış, tabılhane adlı
kurumlarda askeri müzik eğitimi verilmeye başlanmıştır.
Cumhuriyet döneminde kadar varlığını sürdüren ilk teşkilatlı örgün eğitim-öğretim
okulları olan medreseler bu dönemde açılmış, dini eğitim verilen tekkelerde müzik eğitimi de
verilerek tekke müziğinin ilk örnekleri ortaya çıkmış, eğitim bilimine ve müzik eğitimine
ilişkin ilk görüşler, Farabi ve İbn-i Sina gibi dönemin önemli bilim adamları tarafından dile
getirilmiştir.
Karahanlılar‟ın Müslümanlığı kabul etmeleriyle hemen hemen aynı zamanda kurulan,
bugünkü Afganistan‟ın bulunduğu yerde, adı ilk başkenti Gazne kentinden gelen Gazneliler,
Karahanlılar‟dan farklı olarak konuşma dilinde de Farsça‟yı daha fazla kullanmaları
sebebiyle, İran kültüründen daha fazla etkilenmişlerdir. Bu dönemde tabılhaneler askeri
müziğin, tekkeler ise dini müziğin icra ve eğitim-öğretim mekânları olmaya devam etmiştir.
Selçuklularla birlikte Türk müzik kültürü “aynı sınırlar içinde Fars ve Arap müzik
kültürleriyle birlikte oldu, yan yana yaşadı, iç içe geçti, doğrudan etkileşti ve giderek
kaynaştı”(Uçan,2000:59). Selçuklulardan itibaren müzik, daha sonraları iyice belirginleşecek
olan yapılanmasını oluşturarak varlığını sürdürdü. “Kırsal kesimde ve geniş halk kitleleri
arasında halk müziği olarak, devlet kapısında ve orduda nevbet (nöbet) mehter müziği olarak,
tekke ve tarikatlarda dinsel ya da tasavvuf müziği olarak, başta saray olmak üzere kimi
yöneticilerin ve ileri gelen ailelerin konaklarında sanat/klasik müzik olarak yapılandı”
(Tuğran,1990:262).
Selçuklular döneminde eğitim, ülkenin her bir yanına yayılmış medreselerde
verilmekle beraber, ahilik adlı yaygın eğitim kurumu bu dönemde ortaya çıkmıştır. Müzik
eğitimi ustadan-çırağa “meşk sistemi” yöntemi ile yürütülürken, camiler, Kur‟an kursları,
tekkeler, meyhaneler, evler ve saraylarda müzik eğitimi verilebiliyordu. Def, ney, ud, tanbur,
çeng, davul, nakkare, kudüm, rebab, kopuz, ıklığ,

dutar, kemanca, kanun vb. çalgılar

Selçuklu dönemi müzik eğitiminde kullanılmıştır. Selçuklular döneminde başta Urmiyeli
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Safiyüddin (1224-1294) olmak üzere birçok bilim adamı, müzik kültürüne, icrasına ve
eğitimine ilişkin önemli eserler vermişlerdir.

2. REFORMLAR ÖNCESĠ OSMANLI’DA MÜZĠK VE EĞĠTĠMĠ
Osmanlı müziği, Osmanlı saray ve halk müzisyenlerinin askeri, dini, klasik ve
folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanat olup, bir ucu Çin‟e,
bir ucu Fas‟a kadar uzanan, 25 yüzyıllık Türk müziğinin yaklaşık 5 yüzyıllık bölümünü teşkil
eder. (Tanrıkorur,2005:13) Osmanlı müziği, geçmişten aldığı kültürel miras ve Türk-İslâm
geleneklerinin kendinde yer bulduğu, “Osmanlı/Türk Mevlevi Musikisi” olarak da
adlandırılan bir türdür.

Sağlam (2009:8)‟a göre Osmanlı/Türk Mevlevi Musikisi,

Osmanlıların devlet geleneğini geliştirdikleri 14. yy.‟ a kadar, musikiyle ilgili olarak genelde
Arapça ve Farsça yazılı kuram kitaplarına sahip olunması nedeniyle, “İslam Dünyası
Musikisi” içerisinde yer verilen, Türk musikisinin Osmanlı/Türk Musikisine dönüşümünü
temsil eder. Bu musiki türü, Osmanlı‟nın görkemli devlet düzeni içerisinde, Mevlevihanelerde
ve saraylarda yer bulmuş, bir yandan dini ayinlerde diğer yandan Mehter musikisiyle, hem
toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak, hem de askeri kanatta kullanımı vesilesiyle
gelişmiştir.
Osmanlı‟da eğitim sistemi temel eğitim düzeyinden yüksek eğitime 17. yy.‟ a kadar
ülkede nitelikli insan ihtiyacını karşılayabiliyordu. Nitekim 17. yy.‟ dan itibaren batı
karşısındaki üstünlüğünü her alanda yavaş yavaş kaybetmeye başlayan Osmanlı eğitim
kurumları, sistemin diğer unsurlarındaki bozulma ve çözülmeye paralel olarak, 17. yy.‟ dan
itibaren fonksiyonlarını yerine getiremez olmuştur. (Yolalıcı,1999:281)
Klasik Osmanlı eğitim sisteminde örgün eğitim veren başlıca üç kurum yer almaktadır.
Bunların başında yer alan “medreseler, Müslüman bireylerin aldıkları örgün eğitim yoluyla,
teşekkül ve kuruluş döneminde devletin siyasi ve idari kadrolarında, yargı ve eğitim
kurumları hiyerarşisinde yükselmesine olanak sağlayan, seleksiyoner bir mekanizmaya
sahipti. (Cihan,2007:12) Osmanlının kuruluşundan beri medreselere insan kaynağı sağlayan,
temel dini bilgilerin yanı sıra, okuma-yazma öğretme ve Kur‟an eğitimi verme gibi önemli
işlevleri olan Mahalle Mektepleri veya Sıbyan Okulları da imparatorluğun son günlerine
kadar varlığını sürdürmüştür. Bunlar dışında, geniş bir coğrafyaya hüküm süren
imparatorluğun, gayrimüslim reayadan seçilen çocuk ve gençlerden uzman kamu personeli,
seçkin yönetici ve devlet adamı yetiştirmek için kurduğu, sarayın içinde eğitim-öğretim ve
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pratik uygulamaya dayalı sistemi olan Enderun Mekteplerinin, Osmanlı örgün eğitim sistemi
içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu önemle belirtmek gerekir.
Osmanlıda müzik eğitiminden bahsetmek gerekirse, bu eğitim sürecinin, meşk usulü
dediğimiz yöntem esas alınan nesilden nesile aktarılarak yürütüldüğünü görmekteyiz. Nota
yazısının kullanılmasından sonra bile varlığını sürdüren ve ana öğretim yöntemi olarak
benimsenen meşk usulü öğretim yöntemi Mehterhaneler, Mevlevihaneler, Enderun Okulları,
Musiki Esnafı Loncaları ve Özel Meşkhaneler olmak üzere başlıca beş değişik mekânda
uygulanmaktaydı.

2.1.

Mehterhaneler

Hunlar zamanında Tuğ, Karahanlılar ile Tabıl, Selçuklular ile Nevbet ve Osmanlılar ile
Mehter adı ile andığımız, vurmalı ve nefesli sazlardan oluşan Türk ordu müzik geleneğini
sürdüren bu topluluklar, her dönemde müzik kültürünün ve müzik eğitiminin yegâne parçaları
olmuşlardır. Tarihsel süreç içerisinde tabıl‟ın eğitim gördüğü yere tabılhane, nevbet‟ in eğitim
gördüğü yere nevbethane ve mehter‟ in eğitim gördüğü yere de mehterhane denmiştir.
Bütün Türk devletlerinin ordu düzeninde savaşta en önde yer alan mehter, gök
gürültüsü gibi sesler çıkararak düşmanın moralini bozmak ve bir an önce savaşı en az zayiatla
bitirme amacını gütmekte iken, İslamiyet‟in kabulünden sonra dini fonksiyonlar da edinmiştir.
Selçuklularda günde beş vakit vurulan nevbet ile namaz vakitleri halka duyurulmaktaydı.
Nevbet-i penç (Beş nöbet) veya nevbet-i pençgane (beş vakit nöbet) olarak bilinen bu müzik
türünü, vasal hükümdarlar tabi oldukları hükümdarların izniyle sadece gündüz üç defa
vurdurabilirlerdi. Çünkü bu sayının artması isyan anlamına gelmekteydi. Ayrıca, tören ve
oyunlarda, culus ve bayram törenlerinde, halkın düğün, bayram, nevruz günleri eğlencelerinde
de nevbet çalınırdı.
Selçuklu hükümdarı II.Giyaseddin Mesud (bazı kaynaklara göre 1289 „da Alaaddin II.
Keykubad) tarafından 1284‟te tuğ, tabl, nakkareyle nevbet vurulmasına izin verilen Osman
Gazi (1258-1326?) zamanından sonra da, Osmanlılarda bu adet devam etmiştir. Bağımsızlık
fermanı ile uç beyliği alameti olarak gönderdiği berat, kaftan, tuğ ve sancağın yanında yer
alan nevbeti Osman bey ayakta dinlemiştir. Ancak Fatih nevbetin ayakta dinlenmesini
kaldırmış, ancak şehrin çeşitli yerlerindeki nevbethanelerinde günde iki defa (seher ve
yatsıda) nevbet vurulması kanunu getirilmiştir (Tanrıkorur, 2005:22-23; Uslu,2010:21).
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Nevbethaneden mehterhaneye geçişin 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başlarında
olduğu varsayılmakla beraber, mehter teşkilatı çalıcı mehterler ve esnaf mehterleri olarak
ikiye ayrılmaktaydı. Tablü Alem veya Yeniçeri Mehteri olarak da adlandırılan resmi mehterler
başta padişah olmak üzere vezir-i azam, vezirler, defterdar, sancakbeyi gibi üst kademe devlet
erkânına tâbi olurlardı. (Şahiner,2007:20-21) Esnaf mehterleri ise her yerleşim yerinde
olabilen, sivil halk tarafından oluşturulmuş mehterlerdi. Her iki mehtere de Osmanlı müzik
eğitime katkı sağlayan en önemli ve en yaygın müzik teşkilatı diyebiliriz.
Schreiber (1982)‟ e göre özellikle “16.-17. ve 18. yy.‟ larda yetişen bestekâr ve
icracıları eliyle askeri musiki sanatının zirvesine ulaşan mehter musikisi hem savaşlar, hem
Osmanlı elçi ve heyetlerine eşlik eden şatafatlı takımlar münasebetiyle tanındığı Avrupa‟da
önce

ordu

birliklerini,

sonra

da

bestecileri

etkilemekle

gecikmedi.

(Aktaran:Tanrıkorur,2005:24) Ancak 1826‟da tahta geçen II. Mahmut, yeniçerilerin Aksaray
ve Şehzadebaşı‟nda bulunan kışlalarını topa tutturarak yıktırmış ve buraya bağlı olan
Mehterhaneyi de kapattırmıştır. “Bunun yerine III. Selim‟in yakın dostu Napolyon‟un emekli
bando subayı Gioseppe Donizetti‟ye Mızıka-i Hümâyun adlı Batı kopyası, saray bando
okulunu kurdurtmuştur.” (Tanrıkorur,2005: 26) Mehter müziğinin yeniden canlanması ise
dönemin önemli sanatçılarından ve müzik tutkunlarından biri olan Celal Esad Arseven (18751971)‟in, 1911‟de düzenlediği konserde mümkün olabilmiştir. (Sanlıkol,2011:32)

2.2.

Mevlevihaneler

İnsanı en ham halinde alıp çeşitli bedeni, fikri ve ruhi eğitim devrelerinden geçirerek
pişirdikten sonra, insân-ı kâmil halinde getirmeyi amaçlayan ocaklardır Mevlevihaneler. XII.
yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi‟nin önderliğinde kurulan Yesevilik ‟ten sonra, XIII-XIV.
yüzyılda Mevlânâ‟nın oğlu Sultan Veled tarafından Konya‟da kurulan, müzik ve dans yoluyla
Mevlânâ‟nın

tasavvufi

fikirlerini

ibadet

(semâ)

yolu

ile

sistemleştiren

tarikattır.

(Tanrıkorur,2005:27)
Mesnevi‟sinde “cennette dinlenen nağmeleri ruhuna sindiren insanın, dünyada güzel
ses ve nağme dinlemekle o günleri hayal etmesine” benzetir Mevlana. Bu yüzden “güzel ses
dinlemek aşıkların gıdasıdır”, “rebabın sesi aşıkların sesidir” diyen, müzik aletleri ve semadan
sık sık bahseden Mevlana ve oğlu Sultan Veled‟in rebab çaldıkları, müzik dinledikleri ve
Anadolu‟da semayı yaydıkları, Mevlevi ayinlerinin oluşmasına katkıda bulundukları kabul
edilmektedir. (Uslu,2010:36-37) Ayrıca Mevlevi müziği ile Mehter müziği arasında da gerek
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icra ettikleri eserler, gerekse kullandıkları enstrümanlar açısından çeşitli benzerlikler olduğu
düşünülmektedir (Sanlıkol,2011:66-67). Sağlam (2009)‟a göre, uzun süre Mevlevi müzik
adamlarının himayesinde, saray ortamında yaşatılan “Osmanlı/Türk Mevlevi Musikisi” olarak
da betimlediği, saray müziğinin halk ile buluşması, Muallim Hakkı Bey‟in öncülüğünde
olmuştur. O günden sonra halkın dinlemesine yönelik olarak aşk, keder, acı, özlem ve sevda
gibi duyguları içeren din dışı sözlerle şarkı formunda eserler yazılmasıyla, tasavvuf içerikli
Osmanlı/Türk Mevlevi Musikisinden kopmalar yaşanmaya başlanmış, günümüzde Klasik
Türk Sanat Müziği de değimiz türün ilk örnekleri ortaya çıkmıştır.
Osmanlı tekke müziğinin de doğduğu yer olarak kabul edilen Mevlevi dergâhları,
ciddi müzik dersleri verilen ve konserler gerçekleşen bir tür konser salonlarına, semâ
ayinlerinin yapıldığı semahanelere sahipti. Mevlevihaneler sadece Anadolu topraklarında
değil, Balkanlardan Kafkaslara, Kırım‟dan Ortadoğu‟ya tüm Osmanlı topraklarında Osmanlı
müziğini yaşatan bir ocak görevi görmüştür. Meşk usulü ile eğitim veren bu Mevlevi
tekkelerinden Derviş Mustafa, Nutkî, İsmail, Nasır, Zekai Dede, Itri ve III. Selim gibi önemli
müzik adamları yetişmiş, bu isimler yüzyıllar boyunca Osmanlı müziğinin en temel eserlerini
yaratmışlardır. Başta sadece kudüm, ney ve rebap ile müzik eğitimi ve icrası yapılan
Mevlevihanelerde, daha sonraları bütün Türk müziği sazları yer almıştır. Günümüzde de
dünyanın birçok yerine yayılan Mevlevihaneler, aynı geleneği yaşatan en önemli tasavvuf
müziği mekânlarıdır.

2.3.

Enderun Okulları

Enderun okulları esas olarak Osmanlı topraklarında yaşayan Hıristiyan toplumdan
alınan yetenekli çocukların, iyi ve güvenilir devlet adamı ve asker yapma amacıyla, II. Murat
zamanında saraylarda kurulmuş, ancak Fatih döneminde düzenlenip geliştirilmiş özel eğitim
kurumlarıdır. (Aktaran: Akyüz,1999:78-79) Bu okullarda farklı zamanlarda hukuk, mantık,
geometri, felsefe, hat tezhib, resim, silahşorluk, okçuluk gibi dersler okutulmakla birlikte,
müzik dersleri de verilmekteydi.
Enderun müzik okulu, “kalburüstü Osmanlı musikicilerinin sadece yetiştiği değil, ders
de verdikleri bir okuldu. Bu okulda Benli Hasan Ağa, Kantemir, Mustafa Çavuş, Dellâlzâde,
Tamburi Osman Bey ve Şakir Ağa gibi esasen saraya yakın çevrelere mensup olup, küçük
yaşta kabiliyetleriyle dikkat çekerek yetiştirilmek üzere saraya alınmış olan büyük Osmanlı
bestekârları tahsil görmüştür. ” (Tanrıkorur,2005:30)
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Enderûn-ı Hümâyûn olarak da adlandırılan bu okul, doğrudan padişaha bağlıydı ve
öğrencileri ve hocaları üst rütbeli subaylardan oluşmaktaydı. Sarayın hafız, imam ve
müezzinlerini de yetiştirdiği için okulda dini müzik eğitimi de yapılmaktaydı. (Ak,2009:35)
II. Mahmut‟un 1828‟de mehterhane ile kapattığı bu kurum, yerini batı modeli düzenlenmiş bir
saray bando okulu da olan, Mızıka-i Hümâyûn „a bırakmıştır.

2.4.

Meşkhaneler

Meşkhane olarak adlandırdığımız bu mekânlar, tek veya toplu olarak müzik eğitimi
verilen hoca evleri, cemiyetler ve öğrenci korolarından oluşmaktaydı. Osmanlıda müzik
derslerinin evde verilmesi geleneği, saray cariyelerinin Enderun‟dan veya saray dışından
hocalarının evlerinde derse gönderilmesiyle başlamıştır. II. Mahmud döneminde Mehterhane
ile Enderun‟un ve sonra da tekkelerin kapatılmasından sonra bu gelenek gereklilik halini
almıştır. Musiki-i Osmani, Gülşen-i Musiki, Darü‟l Musiki, Terakki-i Musiki gibi isimler adı
altında, evlerinde veya uygun mekanlarda, özel meşk hocaları eşliğinde ders ve konser amaçlı
müzik eğitimi verilmiştir (Tanrıkorur,2005:31).

2.5.

Tekkeler ve Camiiler

Mevlevihaneler kadar olmazsa da, Bektaşi, Gülşeni, Kadiri gibi tarikatların
tekkelerinde de, az veya çok dini müzik eğitiminin verilmekteydi. Ayrıca başta hafız, müezzin
ve imam yetiştirmek amaçlı, saz eğitimi ve icrası yapılmayan, sadece dini müzik eğitimi
veren camiler de Osmanlı döneminde mevcuttu. Birçok hafızın, dindışı bestelerinin meşhur
olduğu bilinmekle beraber, bu insanların bestelerini başka mekânlarda icra ettiklerini
belirtmek gerekir. (Ak,2009:36)
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3.

OSMANLI’DA REFORMĠST DÖNEM ve
MÜZĠK EĞĠTĠMĠNE YANSIMALARI

Batı ile Osmanlı müziği etkileşiminin tahmin edilenden daha eski bir tarihe dayandığı
bugün bilinen bir gerçektir. Örneğin “Müzikolog Mahmut Ragıp Gazimihal'in (1900-1961) en
değerli kitaplarından biri olan Türk Askeri Mızıkaları Tarihînde, Osmanlı-Fransız
Antlaşması‟ndan sonra Fransa Kralı I. François'nın 1543 yılında bir çalgı topluluğunu, Kanuni
Sultan Süleyman'a teşekkür amaçlı konserler vermek üzere gönderdiği belirtilir”
(Say,2000:509). Batılılaşma hareketlerinin yoğun bir biçimde yaşandığı “Lale Devri (17151730) olarak adlandırılan ve sanatsal yaşamın önem kazandığı barışçıl dönemde, Osmanlı
Devleti

ile

Avrupa

ülkeleri

arasında

kültür

ilişkilerinin

temeli

atıldığı

söylenebilir”(Say,2000:509). Ancak reformist sürecin III. Selim (1789-1807) ile geleneksel
boyutta başladığını söylemek daha doğru olur. Sonraki dönemde ise II. Mahmut (1808-1839)
bu süreci modern bir anlayışla devam ettirmek için bazı radikal kararlar almak zorunda
kalmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu‟nun duraklama döneminde yoğunlaşan “Batılılaşma” veya
“Modernleşme” ye dönük reform politikası Cumhuriyet sonrasına da çeşitli şekillerde etki
etmiştir. “Shaw (2006), Kanuni sonrasında, II. Mahmut‟a kadar olan dönemde, II. Osman, IV.
Murat, I. Abdülhamid, III. Selim gibi padişahların giriştiği reform çabaları, “geleneksel”
olarak nitelendirilirken, II. Mahmud ve ardından gelişen Tanzimat, Meşrutiyet gibi süreçleri
de

kapsayarak

Cumhuriyet‟e

ulaşan

dönemleri,

“modern”

reformlar

olarak

nitelendirmektedir” (Aktaran: Öztürk,2006).
Eğitim alanındaki yeniliklerin ilk örneklerine ise I. Abdülhamit (1774-1789)
döneminden itibaren rastlayabilmekteyiz. Bu yenilikler başta askeri eğitim alanında olmakla
beraber, diğer eğitim kurumlarında da hayata geçirilmiştir. Bu yenilikçi dönemde, 1776
yılında ilk askeri deniz okulu olarak kurulan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun, Osmanlının
yeni eğitim sisteminin batıya açılan ilk penceresi olması yönüyle önem arz etmektedir. II.
Mahmut döneminde yaşanan en önemli yeniliklerden biri ise ilköğretimin zorunlu hale
gelmesidir (1824). Ancak bu girişimin gerçek anlamda yasalaşması 1876‟da yayınlanan
Kanun-i Esasi‟nin 114. maddesinde mümkün olmuştur.
Sırasıyla Tanzimat döneminde (1839-1876), I. Meşrutiyet döneminde (1876-1878) ,
Mutlakıyet döneminde (1878-1908) ve II. Meşrutiyet döneminde (1908-1918) eğitim ile ilgili
birçok yenilik yapılmış, yeni okullar açılmış ve yeni dersler bu okullarda okutulmaya
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başlanmıştır. Kültürel olarak da değişen Osmanlı‟da, müzik eğitimi de artık açılan bu yeni
eğitim kurumlarında kendine yer edinmeye başlamıştır.

3.1.

Rüştiye Mektepleri (1839)

Sıbyan mektepleri ile askeri okullar arasında yer alarak, Sıbyan mekteplerinden daha
üst düzey eğitim vermek amacı ile kurulmuş okullardır. Bugünkü ortaokul gibi
düşünebileceğimiz rüştiye mekteplerinin öğrenim süresi 4 yıl olmakla beraber, ilk açıldığı
zaman bu okullarda din dersleri, matematik, tarih ve jimnastik gibi dersler okutulmaktaydı.
Daha sonraları sayıca artan ve kız, erkek ve karma eğitim veren bu okullar, 1892‟den sonra
İdâdî‟lerle birleştirilmiş, öğretim süresi 3 yıla indirilmiş ve ders programları yeniden ele
alınmıştır. 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile kız rüştiyelerinde müzik dersi
zorunlu olmamakla beraber okutulmaya başlanmıştır. 1910'lu yıllarda Gına (Şarkı ve Türkü
Söyleme) dersi müfredata eklenmiştir.

3.2.

Ġdâdi Mektepleri (1873)

Tanzimat döneminin en eski sivil okulu olarak kurulmuş olan Rüştiyelerin devamı
olarak açılan İdâdi mektepleri, başta yükseköğretime hazırlık sınıfları olarak düşünülmüş,
günümüz liselerine denk olarak kabul edebileceğimiz, “ancak 1869 Nizamnamesiyle açıklığa
kavuşturularak, ilk defa başlı başına orta öğretimin bir kademesi olarak ele alınmıştır”
(Kodaman,1999:114). Ancak ilk İdâdi‟nin açılması 1873 yılını bulmuştur. 1880 yılında
İstanbul‟da açılan idâdi düzeyindeki kız okulunda, batılı tarzda genel kültür ve yabancı dil
derslerinin yanı sıra, müzik derslerine de programda yer verilmiştir (Akyüz,1999:202).

3.3.

Sultani Mektepleri (1868)

İlki 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesinden 1 yıl önce, Galatasaray Sultanisi
olarak açılan bu okullar, mesleğe yönelik üst düzey eğitim veren orta öğretim kurumlarıdır.
3‟er yıllık 3 bölümden oluşup, toplam 9 yıl birbirine bağlı olarak eğitim verilen bu
kurumlarda, ilk başlarda “müzik dersi zorunlu değildi. Ancak isteyenler parasıyla piyano ve
keman dersleri alabiliyorlardı. Özellikle II. Meşrutiyet‟in (1908) ilanından sonra önce on iki
vilayet merkezindeki idâdilerin adı Sultani‟ ye çevrilmiş, I. Dünya Savaşı yıllarında sayıları
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50‟yi bulmuştur. Bu okullar yatılı olmakla beraber ,erkek ve kız öğrenciler için ayrı okullar
vardı. Sultanilere 1911 yılında Lise adı verilmesi düşünülmüşse de, bu isim 1922 sonundan
itibaren kullanılmaya başlanmıştır” (Akyüz,1999:233). 1915 yılından itibaren, hem erkek hem
de kız sultani okullarında Gına (Şarkı ve Türkü Söyleme) dersi okutulmaya başlanmıştır.

3.4.

Mekteb-i Ġptidai (ilkokul)

Yenilikçilerin, Rüştiye okullarına daha modern bir eğitim anlayışıyla, daha iyi öğrenci
hazırlaması için Sıbyan okullarının yerine düşündükleri bu okullar, 1869 Maarif-i Umumiye
Nizamnamesinden sonra, ilki 1872‟de İptidai Numune Mektebi olarak açılmışsa da, ancak
Mutlakıyet (1878-1908) döneminde İptidai Mektepleri adı ile eğitim-öğretime başlamıştır.
Dini, ilmi ve beşeri çeşitli derslerin 4 sene süreyle okutulduğu bu okullarda “1913 sonrası
Gına

(ilahi

ve

vatani

manzumeler)

adı

altında

müzik

derslerine

yer

verilmiştir”(Uçan,2002:24).

3.5.

Darüşşafaka (1873)

Türk müziğinin ayrı bir ders olarak okutulduğu, ilk lise dengi okul olan
Darüşşafaka‟nın ilk musiki hocası olan Zekai Dede Efendi, 1876‟dan itibaren önceleri fahri
olarak, 1883 yılından itibaren ise asli olarak ölümüne kadar burada öğrenci yetiştirdi. Zekai
Dede öldüğünde ise, yerine oğlu Hafız Ahmet Efendi atandı. Yaklaşık otuz yıl görev yaptığı
bu kurumda her ders yılı başında babası gibi yetenekli öğrencileri tespit edip bir müzik sınıfı
oluşturdu ve onlarla eser meşk etmiştir. 1925 yılında yayımlanan Tevhid-i Tedrisat kanununu
ile artık müzik eğitiminin tüm ilk ve orta dereceli okullarda batı müziği esaslarına göre
okutulması yasalaştı. Hafız Ahmet Efendi hocalığında bu kurumda uzun yıllar hem geleneksel
meşk yöntemi ile hem de nota ile müzik öğretimi yapıldı. Ancak daha sonra ücret
kesintilerinden dolayı meşk usulü dersler aksamış, sadece resmi solfej ve notalı derslerini
yürütebilen Ahmet Irsoy, musiki hocası olarak girdiği Darüşşafaka‟ya, 1943 yılında müzik
öğretmeni olarak veda etmiştir. (Behar,2008:95)
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3.6.

Darül Musiki-i Osmani (1908)

II. Meşrutiyetin ilk günlerinde kurulan ve özel Türk müziği konservatuarı olan okul,
1914 yılına kadar Koska‟da Ragıp Paşa Kütüphanesi karşısındaki binada çalışmış, daha sonra
Çemberlitaş‟taki binasına geçerek çalışmalarını sürdürmüştür. (Budak,2006:67)

3.7.

Darüttalim-î Musiki-i (1916)

Osmanlı/Türk müziği eğitimi veren ilk özel musiki cemiyetidir. “1916‟da bu derneği
geleneksel Türk sanat müziğini yaşatmak ve geliştirmek amacıyla Fahri Kopuz kurmuştur…
Tanınmış birçok sanatçıyı yetiştiren bu musiki cemiyeti, geleneksel Türk sanat müziği
notalarını yayımlamış, Darüttalim-î Musiki-i Heyeti adı altındaki ses ve çalgı topluğu ile
birçok konserler düzenleyerek plaklar kaydetmiştir… Devlet desteği olmadan kişisel çabalar
ile doğan ve yaşatılan kurum farklı yerlerde mütalaa etmiştir. Kışın Şehzadebaşı,
Direklerarası ve Letafet Apartmanı altındaki Hacı Osman Kahvehanesinde, yazın ise Küçüksu
mesire yeri, heyetin yaz konserlerine sahne olmuştur.” (Say,2005:414)

3.8.

Darülbedayi (1914)

Cemil (Topuzlu) Paşa şehremini iken, Paristen Odeon Tiyatrosu‟nda müdürlük yapmış
olan Antoine‟ı getirerek Şehzadebaşı‟nda, 1914 yılında bir tiyatro mektebi kurmuştur. Bu,
hem tiyatro hem de bir konservatuar olacak, doğru Türkçe ile icra edilen Osmanlı
Tiyatrosu‟nun doğmasını sağlayacaktı. Bu kuruluşun, belediye tiyatrosu adı altında bir
sahnesi de olacaktı. Okul ve sahneyi bir çatı altında birleştirmesi tasarlanan bu okula
Darülbedayi ismi verildi. Okulun eğitime başlayacağı sene I. Dünya savaşı çıkmış, bir Fransız
olan Antoine İstanbul‟dan ayrılınca okul açılamamış, ancak tatbikat sahnesi olan Ferah
Tiyatrosu‟nda temsiller devam etmiştir. (Tekeli&İlkin,1999:92-93)
Türkiye‟nin ilk sahne sanatları konservatuarı olan Darülbedayi, müzik ve tiyatro
olarak iki bölümden oluşmaktaydı. “Alaturka” ve “Alafranga” olarak iki bölümden oluşan
müzik şubesinin reisi ise Ali Rıfat Bey (Çağatay) idi. 1926‟da kapanan bu okulda Hafız
Ahmet Efendi ile beraber Rauf Yekta, Suphi Zühtü Bey, Tamburi Cemil Bey ve Hafız Yusuf
Efendi gibi dönemin önemli icracıları da görev yapmıştır. (Behar,2008:97)
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3.9.

Darülelhan (1916)

Bu okul, I. Dünya Savaşı sırasında Muzıka-i Hümayun‟dan bir grubun Almanya‟da
batı müziği konserleri vermeye gitmesi, ancak orada daha çok doğu (Türk) müziği örneklerine
ilgi duyulması sebebiyle, yöneticilerin ülkede bir doğu (Türk) müziği konservatuarı kurma
fikri üzerine kurulmuştur. (Tekeli&İlkin,1999:93)
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye‟nin ilk resmi konservatuarı olarak 1916 yılında
kurulan Darülelhan‟ın, hem geleneksel hem de batılı tarzda müzik eğitimi vermesi
planlanmıştı. I. Dünya savaşıyla eğitim-öğretimine ara verilen, iki müzik türünü aynı çatı
altında öğreten bu okul 1923‟te tekrar açılmasına rağmen, 1926‟da Darülelhan Türk musikisi
şubesi Maarif Vekili Mustafa Necati Bey‟in çabalarıyla tekrar kapatılmıştır.

3.10. Muzıka-i Hümayün (1831)
Musikide hocalığını da yapan amcazadesi Sultan III. Selim gibi II. Mahmud da
yenilikçi bir padişahtı. Bu devir Türk musikisi bakımından şaşaalı devrin de devamıdır. II.
Mahmud, getirdiği Batılılaşma akımını, diğer bir deyişle "yenilikçilik" akımını, musikiye de
yaymak için çeşitli ıslahat hareketleri yapmıştır. Bunlardan ilki ve süreci başlatmasıyla da
önem arz edeni, 1826‟da Yeniçeri Ocağının kapatılmasıdır. Ocağın kapanması ile beraber
buraya bağlı olan Mehterhane lağvedilerek yerine Muzıka-i Hümayun kurulmuş ve başına
Ahmet Efendi geçirilmiştir. Daha sonra üstün hizmetlerinden dolayı general rütbesi alacak
olan Giuseppe Donizetti (Donizetti Paşa) ile kurumsallaşma ile ilgili önemli gelişmeler
yaşanmış, çeşitli konserler verilmiş ve Muzıka-i Hümayun aynı zamanda bir müzik okulu
hüviyeti de kazanmıştır(Kaya,2012:1454).
Giuseppe Donizetti, "Osmanlı Saltanat Muzıkaları Baş Ustakârı" olarak, batı müziği
yöntemlerine göre bandoyu eğitmiş ve geliştirmiştir. Muzıka-i Hümayun, aynı zamanda bir
"müzik okulu" özelliği kazanmıştır. Flüt, piyano, armoni ve çalgılama (instrumentation)
dersleri veren Donizetti Paşa, Avrupa'dan hem çalgı öğretmenleri, hem de çalgılar getirtmiştir
(Say,2000:510).
Sultan Abdulmecit (1839-1861) dönemi ise batı müziğinin sarayda en yoğun
hissedildiği dönemlerden biridir. Kendisi batı müziği eğitimi gördüğü için Türk mûsikîsinden
ziyade, batı müziğine ilgi duyardı. Ancak “seleflerinden kendisine intikal eden Zekai Dede
Efendi, Dellâlzâde, şarkı bestekârı Hacı Arif Bey ve diğer musikişinasları, yadigâr anlayışıyla
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himaye etti. Bu dönemde Donizetti Paşa‟nın ölümünden sonra (1856) Guatelli Paşa
getirilerek, Muzıka-yı Hümâyûn'un başına geçirildi.”(Yavaşça,2004:164) O da, 1899 yılındaki
vefatına kadar Donizetti‟den miras kalan “İtalyan ekolü” nü sürdürmüştür. Bu süreçte
Donizetti ve Guatelli dışında Bartolomeo Pisani (1811-1893) gibi İtalyan müzik adamlarının
da Muzıka-i Hümayûn‟da görev yaptığı bilinmektedir (Baydar,2010:9-11).
Muzika-i Hümayun ile Türk müziğinde yeni arayışlara, yeni açılımlara yönelme
çalışmalarına başlanmıştır. Muzika-i Hümayun'un fasıl heyeti içinde, ney ile flütü, bir araya
getiren bir düzen vardı: "Takımın batı musikisinin "majörüyle minörüne yakın makamlardaki"
peşrev ve saz semaileri, hafif şarkılar, köçekçeler ve oyun havalarının armonize edilmesinden
oluşan özel bir repertuarı vardı. Geleneksel musikinin batı sazlarına göre armonize edilmesi
hevesinin ne kadar acemice de olsa, bu ilk örnekleridir... Türkiye'de çoksesli müzik eğitimi ve
öğretimi veren ve ilk konservatuar sayılabilecek Muzika-ı Hümayun'da yetişen kişilerle,
çeşitli ordu birimlerinde kurulan bandolar, belirli ölçüde de olsa halka çoksesli müzik zevkini
aşılamıştır... Muzika-i Hümayun'un Türk müzik tarihindeki önemi ise, müzik ve müzik
eğitimcisi açısından belli bir birikimi Cumhuriyet Türkiye'sine aktarabilecek sanatçılar
yetiştirmiş olmasıdır. (Budak,2006:55-56)

3.11. Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu)
Tanzimat öncesi dönemde öğretmen ihtiyacı medreselerden karşılanmaktaydı. Ancak
Tanzimat ile daha çağdaş eğitimi hedefleyen maarifçiler için bu durum yadırganmaktaydı. Bu
sebeple 16 Mart 1848 tarihinde İstanbul‟da Darülmallimin adıyla bir öğretmen okulu
açılmıştır.(Kodaman,1999:145) Sıbyan, Rüşdiye ve İdadiye Şubelerinde ayrı ayrı programlar
yürütülen Darülmuallimin okullarında, ilk açıldığı yıllarda her bölümde resim dersi olmasına
rağmen müzik dersi okutulmamakta idi.
II. Meşrutiyet (1908-1918) döneminde sıbyan okullarının yerine açılan iptidai
okullarına öğretmen yetiştiren İstanbul Erkek İlköğretmen Okulu (Darülmallimin-i
İptidai)‟nun dört yıllık programlarında, her yıl haftada 2 saatlik Musiki ve Gına dersi yer
almış, bu okul içinde açılan Tatbikat Mektebi‟nde de Gına derslerine yer verilmiştir.
(Uçan,2002: 24,Akyüz,1999:243)
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3.12. Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu)
1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, kız okulları ve kız rüşdiyelerine kadın
öğretmen yetiştirmek için, Darülmuallimat açılmasını öngörmüş ve bu okul 1870‟te açılmıştır
(Akyüz,1999:158). Program olarak Darülmuallimin okulları ile aynı dersler okutulan okulda,
ek olarak dikiş, nakış, tedbir-i menzil gibi bayanlar hitap eden mesleki dersler de yer
almaktaydı.
Mutlakıyet döneminde (1878-1908) bu okulların programlarının her üç sınıfına da
haftada 1 saatlik Musiki dersine yer verilmiş ve bazı illerde açılan ana mekteplerinde müzik
eğitimi yapılmaya başlanmıştır. (Uçan,2002: 23)

4.

REFORMLARIN CUMHURĠYET TÜRKĠYE’SĠNE YANSIMALARI

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk kültürünün çok renkli ve zengin materyallerinden
ilham alan Atatürk ve dönemin ileri gelenleri, Türk Müzik Kültürü‟ne yepyeni gelişim
ufukları açacak, yeni küresel boyutlar kazandıracak ve böylece Dünya Müzik Kültürleri
arasında çok daha saygın, yaygın, etkin ve seçkin bir konuma gelmesini sağlayacak bir
niteliğe kavuşturmak için, müziğimizde çağdaşlaşmayı hedef alan politikalar izlemişlerdir
(Kaya,2011:116). Bunu bir “müzik inkılabı” olarak gören M. Kemal Atatürk ve Ziya Gökalp
gibi dönemin ileri gelenleri, ulusal müziğimizin halk müziği ve batı müziğinin
kaynaşmasından ve armonize edilmesinden, daha çağdaş bir hüviyet kazanacağını
düşünmüşlerdir. Bu düşünce temelinde müzik eğitimi sistemimizde içerik ve kurumsal
anlamda değişime gidilerek, o günlerden günümüz müzik eğitimine ve müzik eğitimi
kurumlarına kadar uzanan bir yol haritası çizilmeye başlanmıştır.
Müzik inkılabı çerçevesinde yapılan ilk girişim 1923‟te Darülelhan‟ı tekrar açıp, Türk
müziği bölümünün yanına batı müziği bölümünün eklenmesi olmuştur. 1926‟da Türk müziği
okulun eğitim müfredatından çıkarılarak, okulun adı 1927‟de İstanbul Belediye Konservatuarı
olarak değiştirilmiştir. Kurum YÖK kapsamına alındıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuarı adını almıştır.(Say,2005:413)
4 Ağustos 1914‟te açılması planlanan, I. Dünya savaşı sebebiyle ancak 1916‟da
Tepebaşı‟ndaki salonda çalışmalarına başlayan Darülbedayi, Cumhuriyet döneminde
1934‟ten itibaren İstanbul Şehir Tiyatrosu adıyla etkinlikler sergilemiş, 1976‟da adı İstanbul
Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak değişmiştir. 1916‟da kurulan Darüttalim-i Musiki
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Cemiyeti‟nin etkinlikleri 1931 yılından sonra azalmış ve 1935 yılında dernek kapanmıştır.
Ancak kurucusu ve başkanı Fahri Kopuz‟un çabaları ile tekrar açılan dernek 1939 yılına kadar
çalışmalarını sürdürmüştür. (Say,2005:413)
Padişahlığın kaldırılması üzerine Muzıka-i Hümayûn olmaktan çıkıp adı Makam-ı
Hilafet Muzıkası olarak değişen saray müziği topluluğu, hilafetin kaldırılmasından sonra
Ankara‟ya taşınarak orkestra, bando ve fasıl topluluğu olarak üç bölümden oluşan, (11 Mart
1924) Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti‟ne dönüştürülmüştür. Milli Savunma Bakanlığı‟na
bağlı olan topluluk, Zeki Üngör‟ ün de çabalarıyla, 25 Haziran 1932‟de Milli Eğitim
Bakanlığına bağlanmış ve adı Atatürk‟ün isteği üzerine Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası
olarak değiştirilmiştir. 1957‟de çıkan özel bir yasa ile adı Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası (CSO) olarak değişen orkestra, günümüzde de yurt içi ve yurt dışında konserler
vererek ve kayıtlar yaparak, ülkemizin önde gelen orkestralarından biri olmaya devam
etmektedir.
Sultan Abdulaziz (1861-1876) döneminde genel sanat eğitiminin kurumsallaşması
adına çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. “Genel sanat eğitimi birikimi, sanatla ilgili çeşitli
kurum ve ortamları kapsamakla birlikte, daha çok 1869'da yürürlüğe giren Maarif-i Umumiye
Nizamnamesi (Genel Eğitim Tüzüğü) ile onu izleyen düzenlemeler çerçevesinde daha çok
müzik, resim ve bir ölçüde edebiyat alanlarında oluşmuştur.”(Uçan,1996:190)
Bu düzenlemelere ilişkin en önemli girişimlerden birini Abdulhamid Han (1876-1909)
gerçekleştirmiştir. Bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Sanayi-i
Nefise Mektebini (1882) açarak, sanat ile ilgili ilk akademik kurumu ülkemize kazandırmıştır.
İlk kurucusu da olan sanat tarihçisi, arkeolog, müzeci ve ressam Osman Hamdi Bey,
ülkemizin bu ilk sanat ve mimarlık yüksekokulunu ancak 2 Mart 1883 tarihinde eğitimöğretime açabilmiştir. 1883-1923 yılları arasında mesleki plastik sanatlar alanında eğitim
veren kurum, bu alanda Cumhuriyet Türkiye‟sine önemli bir birikim sağlamıştır. 1928 yılında
Güzel Sanatlar Akademisi olarak ilk akademik düzeyde eğitim veren sanat kurumu olan
akademi, çıkan özel yasa ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adını aldı. 1970 yılında
açılmış olan İstanbul Devlet Konservatuarı‟nın 1982 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi‟ne bağlanmasıyla, bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi de verilmeye
başlanan kurum halen ülkemizin tek sanat üniversitesidir.
1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile müzik eğitimi daha sağlam temellere
oturtularak Ankara‟da Musiki Muallim Mektebi açılmıştır (Uçan,1996:104). 1937 yılında
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Gazi Terbiye Enstitüsü‟ne bir bölüm olarak aktarılan müzik öğretmenliği birimi, ilerleyen
süreçte Anabilim Dalı olarak, halen üniversitelerde aynı isimle müzik öğretmeni yetiştirme
görevini sürdürmektedir.
Cumhuriyet döneminde genel müzik eğitimi dersi, 1924‟ten 1930 yılına kadar Musiki,
1930 yılından sonra ise Müzik dersi adı altında okul müfredatlarındaki yerini almıştır. Müzik
dersine, 1924‟ten itibaren başta ilköğretmen okullarında olmak üzere kent ilkokulları ile
ortaokul programlarında, 1948‟den itibaren köy ilkokul programlarında, 1952‟den itibaren
genel lise programlarında, 1940-1953 yılları arasında köy enstitülerinin ve 1974‟ten itibaren
öğretmen liselerinin programlarında yer verilmiştir (Uçan,1996:194).
Ayrıca Cumhuriyetin ilk dönemlerinden günümüze birçok yetenekli genç özel yasalar
ile yurt dışında müzik eğitimi alarak, yurda döndükten sonra bu birikimlerini yeni müzik
eğitimi kurumlarımızda, orkestralarımızda, operalarımızda ve korolarımızda kullanma fırsatı
bulmuşlardır. Tanzimat dönemi ile başlayıp Cumhuriyet döneminde de devam eden bu çağdaş
müzik eğitimi sistemi günümüzde de aynı kararlılıkla sürdürülmektedir.

5.

SONUÇ

Geleneksel olarak nitelendireceğimiz reform sürecinden önce “pek çok toplumda
olduğu gibi Türklerde de müzik; birey, toplum ve devlet hayatında önemli bir yer edinmiştir.
Uygurlardan itibaren tarihsel süreç içerisinde halk ve sanat müziği olarak iki kola ayrılan
müzik; Osmanlılarda sivil ve askeri olmak üzere Enderun Okulları ve Mehterhanelerde
öğretilmiştir. İlki I. Murat zamanında (1360-1389) kurulan Enderun Okullarında başlangıçta
dinsel eğitim verilmekte iken; II. Murat zamanında (1421-1444) hendese, coğrafya, felsefe,
mantık, şiir ve müzik de eklenmiş, içeriğini daha çok Geleneksel Sanat Müziği'nin
oluşturduğu müzik dersleri, "meşkhane" denilen özel yerlerde gerçekleştirilmiştir”. (Gül &
Bozkaya, 2010:135)
Tam anlamıyla III. Selim döneminde “geleneksel” boyutta başlayan modernleşme
sürecinde, Osmanlı İmparatorluğu‟nun kendini Avrupa‟ya karşı güncellemesi esasına
dayanan, müzikte bir değişim söz konusu olmuştur. Bu döneme gelinceye dek, Osmanlı
müzik kültürü elbette ki birçok beste ve bestecinin varlığı ile zenginleşmiş, olgunlaşmış ve
gelişmiştir. Ancak III. Selim gibi yüksek müzik anlayışına sahip bir padişah için bu reformlar
gerekli idi. Bu süreçte yeni makam ve usullerin terkip edilmesi ve yeni bir nota sistemi
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geliştirilmesi başlıca hedefler olmuş, bu hedeflerin birçoğu gerçekleşme imkânı bulmuştur.
(Kaya,2012:1452)
Modern reform süreci olarak adlandırabileceğimiz II. Mahmut‟la başlayan süreçte de
özellikle Avrupa‟ya adeta özenerek bir “Modernleşme” çabası dikkati çekmektedir. Tekeli ‟ye
göre “modernleşme aydınlanmanın bir ürünü olarak Avrupa‟da gelişme göstermiştir. Bir proje
olarak değerlendirildiğinde, ekonomik anlamda kapitalist bir modele dayanan; bilim, ahlak ve
sanat alanında evrensellik ilkesini gözeten; geleneksel bağlarından kopmuş ve akışkanlaşmış
bireyi etkinleştiren; ulus-devlet şeklinde örgütlenmiş ve demokratik katılım modeline dayanan
bir kurumsallığın egemen olduğu bir yapıdan söz edilmektedir.” (Öztürk,2006)
19. Yüzyıldan itibaren yaşanan batılılaşma süreci çoğu tarihçi tarafından yüzeysel bir
değişim, bir özenti olarak nitelendirilse de, Cumhuriyet döneminde gerçekleşecek müzik
politikalarına ilham kaynağı olan fikirler, uygulamalar ilk bu dönemde hayat bulmuştur.
Cumhuriyet döneminde adı Riyaset-i Cumhur Senfoni Orkestrası olacak Muzıka-i
Humayun‟un, Sanayi-i Nefise Mektebinin bu dönemde kurulması, 1869'da yürürlüğe giren
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (Genel Eğitim Tüzüğü) ile onu izleyen düzenlemeler
çerçevesinde, daha çok müzik, resim ve edebiyat derslerinin önemsenmesi, akla gelen en
önemli girişimlerdendir.
20. yüzyılın Cumhuriyet öncesi döneminde, insanın ruhsal ve düşünsel biçimlenmesinde müziğin önemli bir yeri olduğu biliniyor, ancak tutarsız eğitim programları
yüzünden, bu yönde sağlıklı bir eğitim yapılamıyordu. Savaş yılları olmasına rağmen, bu
yıllarda Darülelhan‟ın kurulması bahsedilmesi gereken en önemli olaylardan biridir.
Bu bağlamda (Erkek) Rüştiye Mektepleri'nde önce Resim-Yazı (Resim-i Hattı) ve
1910'lu yıllarda Müzik (Gına; Şarkı ve Türkü Söyleme) derslerine, Kız (İnas) Rüştiye
Mektepleri'nde Müzik, Resim (Yardımcı Nakış Resmi) ve Seçme Edebi Parçalar (Müntehibatı Edebiyye) derslerine, İddiadi Mektepleri'nde Resim dersine, ayrıca Darülmauallim (Erkek
Öğretmen Okulu) ve Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu) sıbyan ve rüştiye bölümlerinde
Resim ve Müzik derslerine, İdadi ve Sultani bölümlerinin Fen sınıflarında Resim dersine yer
verilmesi, bunların yanı sıra Mekteb-i İptidai (ilkokul) programlarında da Müzik ve Resim-İş
derslerinin yer alması Osmanlı‟dan Cumhuriyet dönemine devrolan sanat eğitimi
birikimleridir. Ayrıca, Rüştiye-İdadi, Sultani, Darül-muallimin ve Darülfünun ile diğer bazı
okullarda yapılan ders dışı sanatsal etkinlikler ve belli sanatsal kol çalışmaları yine bu
dönemde gerçekleşmeye başlamıştır (Uçan,1996:190).
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1911 yılında İstanbul Belediyesi‟ne bağlı olarak açılan “Darülbedayi-i Osmani”,
müzik ve tiyatro eğitimi veren bir konservatuar olarak açılıp,1916 da müzik bölümü
kapatılmış, 1923 yılına kadar da mesleki tiyatro eğitimi vererek, Cumhuriyet Türkiye‟sine
önemli bir birikimle katılmıştır. 1917‟de Maarif Nezareti‟ne bağlı olarak İstanbul‟da kurulan
ve 1921 de kapanan Darülelhan, Osmanlı‟da halka açık ilk müzik okulu olmuştur.
Dârülelhan‟dan günümüze adını andığımız okullar dışında, birçok kurumda müzik
eğitimi verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir. Bunlar;


Terakki-i Mûsiki Mektebi



Gülşen-i Mûsiki Mektebi



Dar-ül Talimi Mûsiki



Dar-ül Feyzi Mûsiki



Dar-ül Mûsiki-i Osmani



Üsküdar Mûsiki Cemiyeti



İzmir Mûsiki Cemiyeti



Ankara Mûsiki Cemiyeti



Bursa Mûsiki Cemiyeti



Eyüp Mûsiki Mektebi



İleri Türk Mûsikisi Konservatuarı



İstanbul Üniversitesi Korosu



Ankara Üniversitesi Korosu



TRT Ankara, İstanbul, İzmir vb. koroları



Üniversitelerin Türk Müziği Konservatuarları



Üniversitelerin GSF Müzik Bölümleri



Üniversitelerin EF Müzik Eğitimi ABD



Kültür Bakanlığı Koroları



Kültür Bakanlığı Müzik Toplulukları



Özel, vakıf vb. korolar, müzik toplulukları ve cemiyetler (Ak,2009: 38-39)

Tüm bu süreç içinde günümüzde de halen tartışılan bazı noktalara dikkat çekmek
gerekmektedir. Özellikle batılılaşma, çağdaşlaşma veya yenilikçilik süreçlerinden etkilenen
Osmanlı kültürünün en önemli öğelerinden biri olan Osmanlı Türk Musikisinin, bu süreçte
kimi zaman ikinci plana atılması veya ötekileştirilmesi birçok müzik bilimci tarafından
eleştirilmektedir. Buna verilebilecek en önemli örnek “Zekai Dede Efendi‟nin Türk mûsikî
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bestekârlarıyla icracılarına Muzika-yı Hümâyûn'a devam mecburiyeti konmasından ötürü "Bu
oyunun tadı kaçtı" diyerek talebeleri Mutafzade'yi ve Dellâlzâde'yi yanına alıp Hac farizasını
yerine getirmek ve Hicaz'a yerleşmek üzere İstanbul'dan ayrılmasıdır.” (Yavaşça,2004:164)
Mehterhanenin lağvedilmesinden, Enderun‟un kapatılmasından, Darülelhan ve
okullarda Türk musikisi öğretiminin yasaklanıp (1926) radyolarda yayından kaldırılmasından
(1934) dolayı hep bir Türk müziği düşmanlığı dile getirilmiş ve tartışma konusu olmuştur. Bu
sürece farklı bir bakış açısı ile bakan Budak (2006:94) ise “1926 yılında okullardan klasik
Türk müziği eğitiminin kaldırılması ve 1976 yılına dek Türkiye‟de hiçbir resmi kurumda
öğretilmemesinin, 1934 yılının Kasım ayından 1936 Temmuz‟una kadar genel olarak klasik
Türk müziğinin radyodan yayınının kaldırılması uygulamalarının, Cumhuriyet‟in modern
Türk ulusunu yaratma ve Osmanlıyla kültürel bağlarını kopartmak isteyen çağdaşlaşma
uğraşıları doğrultusunda değerlendirilmesinin daha doğru ve akılcı olacağını düşünmektedir.”
Günümüze gelindiğinde artık her türde müzik eğitiminin verildiği ve sahnelenebildiği resmi
ve özel kurumların varlığından söz etmek gerektiği ve bu tartışmaların artık bir son bulması
gerektiği, birçok müzik adamının ortak bilincidir.
Sonuç olarak Uçan‟ın “Hazırlık Dönemi” olarak nitelendirdiği Tanzimat fermanının
ilanından Cumhuriyet‟in ilanı arasındaki “Batılılaşma” , “Yenilenme” veya “Modernleşme”
diye adlandırılan bu dönemde yapılan çeşitli reformlar ile, Cumhuriyet Türkiye‟sinde daha
sonra gerçekleştirilecek Türk Müzik İnkılâbı‟na sağlanan katkı ve birikimlere bu çalışmada
yer verilmeye çalışılmıştır. Osmanlı‟nın bu son döneminde, dünyaya karşı çağın gerisinde
kalmamak adına, reformları ile verdiği kültürel savaşın, Cumhuriyet döneminde yapılan
devrim niteliğindeki hamlelerle kalıcı ve anlamlı bir kimliğe büründüğü unutulmamalıdır.
Günümüzde, eğitimi, eğitimcileri ve sanatçıları ile Türk müzik kurumlarının çağdaş bir
çizgide ilerlediği ve Türk müzik kültürünün zenginliklerinin yaşatılacağı konusunda, hiçbir
şüphemiz olmamalıdır.
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HĠZMETĠÇĠ SEMĠNER ÇALIġMALARI KAPSAMINDA
AFYON MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Yrd. Doç. Dr. Emel Funda TÜRKMEN*

ÖZ
Bu çalışma, Afyonkarahisar‟da AKÜ Devlet Konservatuvarınca beş yıldır düzenlenmekte
olan, akademisyenlerle müzik öğretmenlerini bir araya getirerek bilgi, deneyim ve fikir
paylaşımlarını sağlayan ve uygulamalı çalışmalarla müzik öğretmenlerinin mesleki
gelişimlerine katkıda bulunan Afyonkarahisar Müzik Eğitimi Çalıştayını bir örnek olarak
değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Bir betimleme çalışması olup, benzer çalıştayların
düzenlenmesi için bir örnek olması ve bu yolla müzik eğitimine katkı sağlaması
umulmaktadır.

ÖZET
Öğretmenlik mesleği, ömür boyu süren, emekli olma durumunda bile toplumun eğitiminden
elini eteğini çekmeye kolay kolay fırsat tanımayan bir meslektir. Bu alanda görev yapanların
tarlası toplum, ektikleri bilgi, biçtikleri kültür, suları sevgi, saygı, güneşleri emektir.
Tarladan iyi verim alınmasının yolu iyi tohum ekmek, doğru ve en güzel bilgilerle
donatmaktır. Elinde iyi tohum olmayan çiftçi nasıl tarladan verim alamazsa, elinde yeterli
bilgi ve becerisi olmayan öğretmenler de yetiştirdikleri nesiller üzerinde etkili olamazlar,
doğru davranışları geliştiremezler. Eğitimcilerin donanımlı olmalarının gereği, işte bu,
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toplumu her yönüyle etkileme güçlerinden ileri gelmektedir ve bu önemle üzerinde durulması
gereken belki de en önemli konudur.
Eğitimcilerin, bilgi birikimleri dört yıllık öğretmenlik eğitimiyle son bulduğunda, bir süre
sonra aynı şeylerin hep aynı biçimde yapıldığı tekdüze bir işe dönüşebilmekte, arayış içerisine
girme tembelliğine kapılan bireylerce daha da monoton bir düzene dönüştürülebilmektedir.
Hele müzik gibi uygulamalı ve sürekli yeniliklere açık olması gereken bir alanda bu durum
daha olumsuz ve verimsiz bir hal almaktadır.
Bu tekdüze ve üretkenlikten uzak olma durumunun tek çaresi üretmeye teşvik eden,
üretenlerle bir araya getiren ve adına yaşam boyu öğrenme adı verilen kavramdır. İster yaşam
boyu öğrenme ister hayat boyu eğitim olsun, gerek mesleki alanda gerekse farklı alanlarda
alınan eğitimin insan yaşamına çok büyük katkılar sağladığı bilinmekte ve herkesçe kabul
edilmektedir.
Sadece bu durum değil, müzik öğretmenlerinin meslek yaşamları boyunca diğer branşlardan
daha yalnız olmaları, daha fazla işbirliğine ihtiyaç duymaları ve müzik kültürümüzün daha
sağlam bir yapı kazanması vb. düşünceler hizmetiçi müzik eğitiminin önemini ortaya
koymaktadır. Afyonkarahisar‟da beşincisi gerçekleştirilen müzik eğitimi çalıştayı, konuyu
özenle ele alan, bir Anadolu şehrinin imkânları açısından oldukça dikkate değer bir
çalışmadır. Bu çalıştayın çeşitli toplantı ve sempozyumlarda tanıtılmasının ise, başka
şehirlerde de yeni çalıştayların düzenlenmesi amacına yönelik önemli bir çalışma olduğu
düşünülmektedir.
Bu amaçla, çalışmada hizmetiçi çalışmaların ve seminerlerin önemi üzerinde durulmuş,
Afyonkarahisar Müzik Eğitimi Çalıştayı bir örnek olarak ele alınmıştır. Beş yıldır sürdürülen
bu

çalıştayın,

mesleki

müzik

eğitimi

veren

kurumların

gerçekleştirilmesi umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hizmetiçi Seminerler, Çalıştay, Müzik Çalıştayı
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bulunduğu

her

şehirde

GĠRĠġ
Hizmetiçi seminerler, mesleğe başladıktan sonra, mesleğe yönelik eksikleri gidermek,
yenilikleri tanıtmak ve farklı yaklaşımları tanıtmak, uygulama ve örnekleri sergilemek
amacıyla yapılan mesleki eğitim faaliyetleridir.
Seminer, çalıştay, workshop, kurs vb. etkinlikler bir mesleğin mensuplarına yönelik olarak
verildiğinde hizmetiçi çalışmalar olarak düzenlenirler.
Seminer, çeşitli konularda uzmanların bilgilerini ve tecrübelerini paylaştığı bir sunum
biçimidir. Çalıştay ise, uzman ya da uzmanların uygulamalı olarak, bilgi ve tecrübelerini
paylaştıkları, katılımcı grubun uygulamalarda yer aldığı bir çalışma ortamıdır. Çalıştaylar
düzenleyenlerce, katılımcıların ihtiyaç ve beklentilerine göre düzenlenirler ve amaçları
katılımcıların bireysel ya da mesleki gelişimlerini sağlamaktır. Katılımcıların ihtiyaç ve
beklentilerini dikkate alan bir yaklaşımı benimsediğinden düzenleniş biçimleri hedef
odaklıdır.

Sorunların

tespiti,

çözüm

önerilerinin

bulunması,

önerilerin

sunulması,

katılımcıların gelişiminin sağlanması çalıştayların görevleri arasındadır. Seminerlerden
farkları uygulamalı oluşları ve danışma, fikir paylaşımı gibi konuların çalışma kapsamında
daha fazla bulunmasıdır. Çalıştayların az sayıda kişiyle yapılması daha verimli olmalarını
sağlamakta ise de çok sayıda katılımcının yer alabildiği çalıştaylar da yapılabilmektedir.
Workshop, çalıştayla aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu çalışmalar atölye çalışmaları olarak
da adlandırılmaktadır.
Çalıştaylarda yer alanlar, yapılan etkinlik ve uygulamalara bizzat katılabilecekleri gibi,
yapılan uygulamalı çalışmalara izleyici olarak da katılabilirler. Bu çalışmalarda önemli olan
katılımcıların çeşitli konularda ihtiyaç duydukları bilgi ve uygulama örneklerinin
sergilenmesidir.
Bu hizmetiçi çalışmaların mesleğine devam etmekte olan bireylerin mesleki yaşamlarına çok
büyük katkıları olduğu açıktır. Mesleki açıdan daha iyi görev yapan ve kendini yenileyen
bireyler olmalarını sağlayan bu çalışmalar, bireyin psikolojik yönünü besleyen, mesleğine
bağlı, motivasyonu yüksek ve başarılı bireyler olmalarına da katkı sağlamaktadır. Toplumsal
açıdan bakıldığında ise, mesleki başarısının doyumu ile yaşama daha olumlu bireylerin ve
daha olumlu bir toplumun oluşmasına yardımcı olduğu görülmektedir. Yapılan işin daha
kaliteli ve yüksek nitelikli olması hem öğretmen ve öğrenci başarısını hem de okul başarısını
etkilediğinden ülkenin geleceği açısından önemli kazanımlar elde edilmektedir. Bu hizmetiçi
çalışmalarda bireylerin yaptıkları işe yeniden bakmaları, problemleri saptamaları ve çözüm
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önerileri sunmaları, yaratıcılık becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca, araştırma ve geliştirme
çalışmalarının katılımcıların kültürel yanlarını etkileyeceği de açıktır.
Hizmetiçi Çalışmaların Katkıları
•

Bireysel Açıdan

•

Mesleki açıdan

•

Kurumsal Açıdan

•

Toplumsal açıdan

Hizmetiçi çalışmalar katılan birey açısından, kendine güven, dayanışma ve ortamla ilgili
güven hissi, yeniliğe açık olma, mesleki gelişim sonucu mutluluk duyma ve başarıyı kolay
yakalayarak yaşama karşı istekli ve dirençli olma, atılımcı ve sorumluluk alıcı bireylerin
çoğalmasına yardımcı olurken,
Mesleki açıdan, mesleği ile ilgilenme, mesleğini sevme, işini daha iyi yapma arzusu duyma,
eksiklerini giderme, eksiklerini gidermeye bağlı olarak mesleki başarı ve yeni çalışmalara
açık olma, işbirliği yapmaya karşı istekli olma, yaptığı çalışmaları meslektaşlarıyla paylaşma
vb. katkılar sağlamaktadır.
Kurumsal açıdan, daha başarılı ve çalışma isteği ile dolu bir ekip, mesleğin gereklerini her
yönüyle kucaklar ve sorunların yerinde çözümünü sağlayarak daha etkin bir çalışma ortamı
sağlar, kurumsal başarı daha kolay elde edilir.
Toplumsal açıdan, meslek yaşamında mutlu bireyler bir zincirin halkaları misali, elde
ettikleri başarı ve mutluluğu toplumsal yaşamın diğer alanlarına da yansıyarak derece derece
mutlu bir toplumun yapılanmasına katkı sağlar.
Hangi alan ya da meslek olursa olsun insanın kendini yenilemeye, geliştirmeye ve gelişmeleri
takip etmeye ihtiyacı vardır. Bunun bir de öğretmenler açısından düşünüldüğünde taşıdığı
önem çok daha iyi bir şekilde anlaşılacaktır. Bilginin, teknolojinin büyük bir hızla değiştiği
günümüzde bir öğretmenin mesleğine ait gelişmelerden haberdar olmaması, ancak hem
kendisi hem de yetiştirdiği öğrencilerine yaptığı büyük bir kötülük olarak açıklanabilir.
Cumhuriyet dönemi milli eğitim bakanlarından Mustafa Necati‟nin öğretmenlere yazdığı
mektuplardan birinde önemli bir vurgu olduğunu söyleyen Saydam, konuyla ilgili olarak,
“Öğretmenlik hiçbir zaman sata sata tükenmeyen bir meslek, bir özellik değildir.
Okuttuğundan daha çok okumayan, kendisini yetiştirmeyen bir öğretmen çabuk yıpranır ve
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mesleğin dışında kalır. Ama kendisini yenileyen öğretmenlere bakınız, bunlar ak saçlı bile
olsalar daima gençtirler” sözüyle bu vurguyu aktarmıştır. (Saydam,2011:V.Çalıştay)
Her ne kadar uzun bir eğitim süreci ve ağır eğitim koşullarının sonrasında öğretmen kimliği
elde edilebiliyor ve yorucu bir çalışma ve hazırlık evresiyle bu süreç devam ettiriliyorsa da,
her öğretmen, bilgilerini tazelemek, meslektaşları ve aynı branşın temsilcileriyle bir araya
gelerek çalışmak ve tecrübelerini paylaşmak yoluyla, zaman zaman kaybettiği enerjisini
yeniden kazanmak durumundadır. Birlikte yapılan çalışmalar, mesleki paylaşım ve yeni
çalışmalar hakkında bilgi edinmek, her eğitimci üzerinde son derece olumlu etkiler
bırakmaktadır. Yılda en az bir kez, çalıştay, sempozyum, kongre, seminer vb. çalışmalar
içerisinde bulunmak, bir koroda görev almak, bir çalgı topluluğu oluşturmak veya katılmak,
konserlerde yer almak özellikle müzik eğitimcileri için oldukça teşvik edicidir.
Bir eğitim aracı ve alanı olan müziğin eğitimini veren eğitimcilerin gerçek eğitimleri, mesleğe
atıldıktan sonra başlamaktadır. Çünkü lisans eğitimleri sırasında karşılaşacakları durumlarla
yeterince yüz yüze geldiklerini söylemek güçtür. Üstelik diğer branşlarda aynı eğitimi veren
birden fazla öğretmen varken bir çok okulda müzik dersi veren öğretmen yalnızca bir tanedir.
Bunlara ilaveten, gittikleri yerlerdeki müzik eğitimi veren kurumlarla iletişim de
kuramıyorlarsa işte o zaman gerçek sıkıntıların başladığı söylenebilir.
Müzik eğitimcilerinin, mesleğe atıldıktan sonra, lisans eğitimleri boyunca aldıkları bilgilerle
emekli olma dönemleri artık geçmişte kalmıştır. Bilim ve teknoloji büyük bir hızla ilerlerken
müzik eğitimcilerinin kendilerini yenilememeleri ve çağın gerisinde kalmaları sadece
kendileri açısından değil, ülkemiz müzik eğitimi açısından da çok büyük sakıncalar
taşımaktadır.
Müzik eğitimcilerinin eğitimini gerçekleştirecek, onlara mesleğe atıldıktan sonra da destek
olacak, bununla da kalmayarak, müzik eğitiminin farklı alanlarına yönelik çalışmaları da
planlayıp yürütecek olan kuruluşlar ise mesleki müzik eğitimi veren, konservatuvarlar, güzel
sanatlar fakültelerinin müzikle ilgili birimleri ve eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği
anabilim dalları olmalıdır. Bu düşünceden yola çıkan bir anlayışla, beş yıldır öncelikle müzik
öğretmenleri ve daha sonra sırasıyla sınıf öğretmenleri ve okulöncesi öğretmenlerinin de
katılımıyla Afyonkarahisar‟da müzik eğitimi çalıştayları düzenlenmektedir. Bu çalıştaylar,
AKÜ Devlet Konservatuvarının öncülüğünde, Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile
gerçekleştirilmektedir. Bu işbirliğinin üçüncü ayağını Müzik Eğitimcileri Derneği
oluşturmakta, her çalıştayda yerini alarak müzik öğretmenlerinin yanında olduklarını
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göstermektedir. Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmenleri görevlendirerek çalıştaya destek
olması, çalıştaya süreklilik ve yüksek katılım sağlanmasında önemli bir unsur olarak
görülmektedir. “Afyon Müzik Eğitimi Çalıştayı” öncelikle müzik eğitimcileri arasında fikir
paylaşımı amacıyla hazırlanmış, müzik eğitimcilerinin ilk çalıştayda sözünü ettikleri gibi
mesleğe atıldıklarında başlayan müzik öğretmenliği eğitimini desteklemek düşüncesiyle
başlamıştır.
Çalıştaylar, mesleki gerekler doğrultusunda, çeşitli uygulamaları içerdiğinden hizmetiçi
çalışmalar kapsamında ele alınmıştır. Seminer sözcüğü ile aynı anlamı taşımamakla birlikte,
Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlere yönelik olarak yürüttüğü hizmetiçi çalışmalar,
seminer adı altında ele alındığından, Afyonkarahisar‟da yapılmakta olan çalıştaylar Milli
Eğitim Müdürlüğünce hizmetiçi seminer kavramıyla ifade edilmiştir. Bu çalışmaların içeriği
ise özellikle uygulamalı çalışmalar çerçevesinde karşılıklı bilgi ve fikir paylaşımı olduğundan
akademik

ortamlarda

“Afyonkarahisar

Müzik

Eğitimcileri

Çalıştayı”

ifadesinin

kullanılmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir.
Müzik öğretmenliğinin dışındaki branşların pek çoğunda tek bir öğretmenin olmadığı, zümre
arkadaşlarıyla bir paylaşım içerisinde çalışmaların yürütüldüğü görülür. Yeni atanmış bir
öğretmen zümre öğretmenleri tarafından yetiştirilir ve yükü hafifletilerek meslek içi eğitim ve
gelişimi çok daha sıkıntısız bir şekilde bir yıllık bir süre içerisinde tamamlanır. Oysa müzik
öğretmeni için böyle bir şey söz konusu değildir. Yapayalnız başladığı mesleğini genellikle
tek bir müzik öğretmeni olarak ve bütün etkinliklere yetişmeye çalışarak, aynı zamanda bütün
bir toplumun gözü önünde acımasızca eleştirileri de göğüsleyerek yürütmeye çalışır.
İşte böylesi sıkıntılarında yalnız bırakmamak, zümre arkadaşlarıyla iletişim ve işbirliğine
olanak sağlamak üzere yapılan çalıştaylar bu alandaki oldukça büyük bir eksiği gidermeye
yönelik girişimlerdir.
Betimsel yöntemlere dayalı olarak yürütülmüş bu değerlendirme çalışmasında, Afyon
Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müzik Eğitimcileri
Derneğinin işbirliği ve katkılarıyla beş yıldır süreklilik kazanmış, yaklaşık üç günü kapsayan,
öncelikle müzik eğitimcilerini ve daha sonra sınıf ve okulöncesi öğretmenlerini de dahil
ederek, müzik eğitimi alanında önemli bir eğitim açığını, mahalli boyutta giderme
düşüncesindeki bir çaba çeşitli boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu yönüyle, nitel araştırma
yöntemleri içerisinde bir örnek olay çalışması olduğu söylenebilir.
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2007 yılında sadece müzik öğretmenlerini hedef alan Afyon Müzik Eğitimi Çalıştayı,
dördüncü yılında müzik eğitiminin gelişmesinde önemli oldukları düşünülen sınıf
öğretmenlerini de çalıştaya dâhil etmiş, okulöncesi öğretmenlerinin talebi ile de beşinci
yılında kapsamını genişletmiştir.
Müzik Eğitimi Çalıştayının amacı,
 Öncelikle müzik eğitimcilerinin müzik eğitimi alanındaki eksiklerini gidermek, yeni
yöntem ve çalışmaları paylaşmak,
 Türk müzik eğitimine katkıda bulunmak, müzik öğretmenlerinin işbirliği içerisinde
birbirlerini destekleyerek çalışmaları için ortam sağlamak,
 Sınıf ve okulöncesi öğretmenlerinin müzik eğitiminin önemini kavramalarını
sağlayarak müzik eğitiminin yaygınlaşmasını sağlamak,
 Amatör müzik eğitiminin gelişmesine katkıda bulunmak, müziğin insan ve toplum
üzerindeki etkilerine dikkati çekmek,
 Müziğin bir eğitim aracı olarak işlevinin boyutlarının daha iyi anlaşılmasını
sağlayarak, mesleki müzik eğitimi almak isteyenlerin sayının artmasına katkıda
bulunmak,
 Müzikle ilgili şenlik ve etkinliklere daha geniş bir katılımcı kitlesinin oluşmasını
sağlamak, mesleki müzik eğitiminin başlama yaşının daha erken yaşlara çekilmesine
katkıda bulunmak,
 Sanat eğitimi veren kurumların artışına yardımcı olmak,
 Okul yöneticilerinin müzik eğitimi üzerine dikkatlerini çekerek ciddi bir bilinç
oluşturmak,
 Müziğin bir eğlence unsuru olmaktan çok bir eğitim ve kültürel gelişim aracı olduğunu
anlatmaktır.
Bu çalışmanın amacı, müzik eğitimi açısından hayati hedefleri belirleme ve kendi çevresi
içerisinde çözümler üreten Afyon müzik eğitimi çalıştayının bir örnek uygulama olarak ele
alınarak, tanıtılmasıdır. Mesleki müzik eğitimi veren bir kurum olan Afyon Kocatepe
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, müzik öğretmenlerinin çalıştığı kurum olan Afyon İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müzik Eğitimcileri Derneğinin işbirliğinde gerçekleşen bu
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çalıştay eşine az rastlanır bir işbirliğinin de örneğini ortaya koyması yönüyle büyük önem
taşımaktadır.
ÇalıĢtay ve Hizmetiçi ÇalıĢmaların Ülkemizdeki Durumu
2006 yılıyla birlikte öğretim programlarında yapılandırmacı yaklaşımlar doğrultusunda
yapılan yenilikler, hizmetiçi seminerler yoluyla öğretmenlerin bilgilendirilmesi sonucunu
doğurmuştur. Hizmetiçi çalışmalar ülkemizde “Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı” tarafından
planlanıp yürütülmektedir.7-8 Mayıs 2010 tarihinde ise, “Milli Eğitim Bakanlığında
Hizmetiçi Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Panel ve Çalıştayı” düzenlenerek konunun
önemi dile getirilmiş ve aksaklıkların giderilmesi yolunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu
çalıştay, hizmetiçi eğitimin öneminin fark edilmiş ve yeni düzenlemelere gidilmiş olması
açılarından oldukça önemli bir gelişmedir.
Özellikle yeni öğretim anlayışı incelendiğinde, öğretmen eğitiminin de önemli olduğu ve bu
öğretim sistemi içerisinde öğretmenlerin kendilerini yenilemelerinin gerekli olduğu
anlaşılmaktadır. Çünkü bir eğitim sistemi ne kadar iyi, ne kadar

mükemmel olursa olsun

onu uygulayanlar öğretmenlerdir ve öğretmenlerin başarısı ölçüsünde başarıya ulaşacaktır. Bu
durum öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerini özellikle son yıllarda daha özenle ele almayı
gerekli kılmaktadır. Bakanlığın yapmakta olduğu hizmetiçi faaliyetler incelendiğinde ise,
birçok farklı alana yönelik seminer ve kursların düzenlendiği ve ciddi çalışmaların yapıldığı
gözlenmektedir. 2010 yılında yapılan bu hizmetiçi eğitim panel ve çalıştayında Türkiye‟de
öğretmenlerin %73‟ünün 40 yaşın altında olduğu ve öğretmenlerin yaklaşık %44‟ünün
mesleki gelişim etkinliklerine katılmama nedenleri arasında kendilerine uygun mesleki bir
gelişim etkinliği bulamamış olmalarını dile getirdikleri öğrenilmiştir. Aynı durum V.
Çalıştayda MÜZED Başkanı Refik Saydam tarafından da dile getirilmiştir. Saydam, çalıştayı
değerlendirme konuşmasında, müzik eğitiminin bir uzmanlık alanı olduğunu, öğretmenlerin
bu donanıma uygun bir şekilde yetişmelerinin ve hizmet içi çalışmalarla kendilerini
yenilemelerinin önemini dile getirmiş, ülkemizdeki müzik eğitimi sürecinde gerek hizmet
öncesinde gerekse hizmet içinde gerektiği gibi yetiştirilemediğini, hizmet içinde bu eğitimin
yapılmadığını söylemiştir. Öğretmenlik mesleğini yürüttüğü yıllarda müzikle ilgili hizmet içi
seminerlerin olup olmadığını çok araştırdığını da sözlerine ekleyen Saydam, Milli Eğitim
Bakanlığının çizelgelerini yıllarca takip ettiğini, o yıllarda henüz müzik eğitimcileri
derneğinin de kurulmamış olduğunu ve kendisine uygun bir tek hizmet içi etkinlik
bulamadığını, bu konuyla ilgili yazılar yazdığını, bakanlığı aradığını, talepte bulunduğunu ve
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hiçbir hizmetiçi seminere de katılamadan öğretmenlik mesleğinden emekli olduğunu
aktarmıştır. 5 Şubat 1999‟da MÜZED kurulmuş, hizmet içi faaliyetlerine ise açılışından üç yıl
sonra başlamış, 2002 yılında müzik öğretmenleri seminerleri verilmeye başlanmıştır. Saydam,
Müzik eğitimcilerinin eğitimine yönelik bu eksikliği doldurmak üzere Müzik Eğitimcileri
Derneği olarak hizmetiçi seminerler düzenlediklerini ve ilk seminerlerin Ankara‟da ve sonra
İstanbul‟da olmak üzere “müzik öğretmenleri seminerleri” adı altında yapıldığı bilgisini
sunmuştur.
Hizmetiçi eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığında, personelin kişisel ve meslekî
gelişimlerine yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetleri 1960 yılından itibaren düzenlenmeye
başlanmıştır. Bu eğitimler 1993 yılında illere yetki verilmesinden sonra mahalli olarak ta
düzenlenmektedir. 1960 yılında 2 kurs ve 85 katılımcı ile başlayan faaliyetlerin 2010 yılında
19.511 faaliyet ve 444.692 katılımcıya ulaştığı bilgisi verilmektedir. http://hedb.meb.gov.tr/
Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin hedefleri; hizmet öncesi eğitimden gelen personelin kuruma
intibakını sağlamak, Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkelerini kavrama ve yorumlamada
bütünlük sağlamak, meslekî yeterlik açısından hizmet öncesi eğitiminden kaynaklanan
eksikliklerini tamamlamak, eğitim alanındaki değişimlerin gerektirdiği bilgi, beceri ve
davranışları kazandırmak, kendine güven ve motivasyon sağlamak, yatay ve üst kademelere
geçişleri sağlayacak tamamlama eğitimlerini yapmak ve eğitim sisteminin geliştirilmesine
destek olmak biçiminde belirlenmiştir.
Hizmetiçi Daire Başkanlığının, bu hizmetleri, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı, YÖK,
Üniversiteler, diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve yabancı
kültür

merkezlerinin

işbirliği

ve

katkılarıyla

gerçekleştirdiği

kaydedilmektedir.

http://hedb.meb.gov.tr/

Günümüzde durum, çok daha iyi gibi gözükmekle birlikte, hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin
yürütülmesinde ve ders programlarının oluşturulmasında daha ciddi çalışmaları yapabileceği
düşünülen bir yapılanma olan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü gibi bir yapılanmanın
bulunmaması müzik eğitimcilerinin pek çok konuda yeterli hizmet alamamalarına neden
olmaktadır. Örneğin Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, İlköğretim Genel Müdürlüğü gibi
birimler kendi alandaki faaliyetleri planlarken çok daha etkin bir rol üstlenebilmektedir ve
doğrudan kendi ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar planlayabilmektedir. Din Öğretimi Genel
Müdürlüğünün Dini Müzik eğitimi ile ilgili açtığı seminerler bu kapsamda açılmıştır.
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Bakanlığın yürüttüğü hizmetiçi çalışmalar 7 Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü tarafından
yürütülmektedir ve alt yapı, nitelik ve yöntemler açısında yeterli olmadığı da Milli Eğitim
Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığının düzenlediği ve hizmet içi çalışmaların konu
edildiği 2010 çalıştayında vurgulanmıştır. Bu yapılanma 2010 yılında yapılan çalışmalar
doğrultusunda değiştirilmeye başlanmıştır. Artık hizmetiçi çalışmalarla ilgili her türlü iş ve
işlemleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü/İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü yoluyla yapılmaktadır. Bununla birlikte, mahalli olarak yürütülen çalışmalar da
vardır ve 20 gün öncesinden yapılan bir planlama ile ihtiyaçlar doğrultusunda milli eğitim
müdürlüklerince düzenlenen faaliyetler de yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığından alınan verilere göre;
Yıllar
2007
2008
2009
2010
2011

Seminer Sayısı
842
930
826
680
1413

2012

489

Müzik Öğretmenleri Semineri
7
1(iptal)+1(ertelenmiş)
3
2
2(dini musiki)
1 Ders dışı zamanlarını değerlendirme semineri
Yibo)
1 Müzik eğitimi semineri
(GSSLmüziköğretmenleri)

hedb.meb.gov.tr/ 24.04.2012(tekrar kontrol edilmiştir.)

Müzik eğitimi açısından ele alındığında durum daha kötü bir tablo ortaya koymaktadır. 2007
yılı hizmetiçi planlarına göre toplam 842 hizmet içi seminer ve kurs düzenlenmiştir,
bunlardan 7 si müzik eğitimini ilgilendirmektedir. Verilen seminerler şunlardır: Anadolu
güzel sanatlar liselerinde görevli piyano öğretmenlerine, Piyano Öğretimi Kursu, Mersin‟de;
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Alanında Uygulanan Derslerin Öğretim Yöntem ve
Teknikleri Kursu, Erzurum; Müzik Biçimleri Dersi Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kursu,
Erzurum; Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Dersi Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kursu,
Erzurum; Bilişim Destekli Müzik Dersi Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kursu, Mersin; Türk
ve Batı Müziği Çalgıları Dersi Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kursu, Mersin ve Çocuklarda
Ritm Duyusunu Geliştirme Kursu, Mersin‟de düzenlenmiştir.
2008 yılında sadece bir seminer düzenlenmiştir. Bu da Müzik Dersi Öğretim Programlarını
Tanıtma Semineri‟dir. Bu seminere müzik eğitimi veya sınıf öğretmenliği alanında yüksek
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lisans ve doktora yapmış olanlar eğitim vermek ve program tanıtımcısı olarak yetiştirilmek
üzere çağırılmışlardır.
2009 yılında iki seminere rastlanmıştır. Müzik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri, İzmir
ve Müzik Alanı Öğretim Programlarını Tanıtma Semineri, Yalova. Bu iki seminer de bir
önceki yılla bağlantılı seminerlerdir.
2010 yılı faaliyetleri içerisinde 680 seminer arasında müzikle ilgili hiçbir seminer kurs vb.
yoktur.
2011 Hizmetiçi Eğitim Planında yer alan hizmetiçi faaliyetler arasında 1409 seminer ve
kurstan sadece ikisi müzik eğitimine yönelik düzenlenmiştir.
Müzik Semineri Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisi Buca/İzmir 17.07.2011-16.07.2011
Çocuklarda Ritim Duyusu Geliştirme Semineri Bağımsız anaokulları ve anasınıflarında
görevli öğretmenler için Kastamonu‟da 18-22.07.2011 tarihleri arasında Şerife Bacı
Öğretmenevinde düzenlenmiştir.
Bunlardan başka iki Dini Musiki Kursu Rize ve Yalova‟da düzenlenmiştir. Bu kurslara İmam
Hatip Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde görevli meslek dersleri öğretmenleri
katılmıştır. http://hedb.meb.gov.tr/20.03.2012 tarihinde alınmıştır.
Müzik eğitimine yönelik seminer ve hizmetiçi çalışmaların ne denli yetersiz ve yok denecek
kadar az olduğu, zaten düzenlenen seminerlerin de isteklileri değil seçilen ya da
görevlendirilenleri kapsadığı açıkça görülmektedir. Bu durum mesleki müzik eğitimi veren
kurumların harekete geçmesini zorunlu kılmaktadır.
2010 yılında Hizmetiçi Daire Başkanlığının düzenlediği ve hizmet içi çalışmaların ele alındığı
çalıştayda da bu husus öne çıkmış, hizmetiçi eğitim merkezlerinde yapılan birkaç haftalık
kursların mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlere ağırlık verilerek geliştirilmesinin gereği
anlaşılmıştır.

Çünkü

öğretmenlerin

eğitim

ihtiyaçları

doğru

ve

zamanında

karşılanamamaktadır ve yaygınlaşması sağlanamamaktadır.
Buradan da anlaşılmaktadır ki, hizmetiçi çalışmalar mahalli birimlerde, ihtiyaçlar
doğrultusunda, her branş için ayrı ayrı ve bulunduğu bölgenin beklenti ve şartlarına uygun
olarak yapılmalıdır.
Afyon Müzik Eğitimi Çalıştayı da bu anlamda bakanlığın çok daha önünde bir görüş ve
yaklaşımla çalışmalarını yürütmektedir. Çalıştayın beş yıllık süreci incelendiğinde genel
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olarak katılımcı öğretmenler, ele alınan konular, katılımcılar tarafından sunulan öneriler ve
çalıştaylarla ilgili özel bazı durumlar şöyle sıralanabilir:

Afyon Müzik Eğitimi ÇalıĢtaylarına Ait Veriler
I. ÇalıĢtay
20 Şubat 2008 „de gerçekleştirilen I.Çalıştay‟da “Afyonkarahisar İli Müzik Eğitimi
Sorunlarında Müzik Eğitimcilerinin (Akademisyen-Öğretmen) Fikir Paylaşımları” konusu
altında bir ortamı tanıma, ihtiyaçları öğrenme ve analiz etme çalışması yapılmıştır. Yapılan
görüşme ve fikir alış-verişinde, her okulda bir müzik odasının gerekliliği, başta piyano olmak
üzere çalgı eksiklerinin giderilmesi gerektiği, Afyonkarahisar‟da bir Güzel Sanatlar Lisesinin
açılması gerektiği dile getirilmiştir. Bu ilk çalıştay bir günlük bir çalıştaydır, 40 müzik
öğretmeni katılmıştır. Bu çalıştayda görüşmeler yoluyla bilgi toplanmış, panelde konuşan
öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun ümitsiz ve mesleklerine karşı hayal kırıklığı içerisinde
oldukları görülmüştür. Aynı şekilde, düzenlenen çalıştayın hiçbir işe yaramayacağı düşüncesi
de oldukça yaygın bir görüştür.

II. ÇalıĢtay
II. Çalıştay 26 Kasım 2008‟de yapılmıştır. Yine müzik öğretmenlerinden oluşan bir grupla
yürütülen çalışmalarda hizmetiçi çalışmalar da başlamış, bu kapsamda Prof. Nezihe Şentürk
ve Öğr. Grv. Duygu Sökezoğlu tarafından Orf Uygulamaları hakkında uygulamalı bir çalışma
yapılmıştır. 70 öğretmen ve öğrencinin katıldığı bu çalıştayda sınıf öğretmenliği ve
okulöncesi öğretmenliği bölümü öğrencileri ile müzik öğretmenleri katılmış, bilgi toplamak
üzere anket kullanılmış, bir yıl sonra yapılacak çalıştayda yapılacak çalışmaların neler olması
gerektiği konusunda yine müzik öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır.
Bu çalıştayda yapılan uygulamalı çalışmalar müzik öğretmenlerinin bir önceki çalıştayda öne
sundukları pek çok olumsuz düşüncenin giderilme yolunda olduğunu göstermiş, uygulamalı
çalışmaların mesleki açıdan kendilerine büyük katkı sunduğunu anlamalarına yol açmıştır.
Ayrıca, müzik öğretmenlerinde önemsendiklerine ve okul yöneticileri tarafından daha dikkate
alınır bir branş olarak kendilerine karşı olumlu bir tavır geliştiğine dair yorumlar gelmiştir.
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II. Çalıştay sonunda, müzik öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, okulöncesi öğretmenleri ve
öğretmen adayları için Orf Öğretisine dayalı müzik öğretimine ilişkin uygulamalı
seminerlerin düzenlenmesi gerektiği yolunda istekler bildirilmiş, çalıştaya sınıf öğretmenleri
ve okulöncesi öğretmenlerinin dahil edilmesi düşüncesi oluşmaya başlamıştır.

III. ÇalıĢtay
Bu çalıştay da uygulamalı müzik eğitimi yöntemleri daha geniş bir yer tutmuş, çocuk
korolarına yönelik çalışmalarda hissedilen eksiklerin giderilmesi konusuna eğilen bir
yaklaşımın benimsendiği görülmüştür. 3 Mart 2010‟da gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda da
düzenleyiciler ve öğretmenler arasında fikir alışverişleri olmuş, okullardaki müzik sınıfı
sorununun aşılamadığı, ders araç ve gereçleri konusunda bir takım sıkıntıların yine devam
ettiği, yöneticilerin müzik dersi konusunda yeterince bilinçli olmadıkları, müzik ders
saatlerinin arttırılması gerektiği, müzik öğretmenlerinin mesleki müzik eğitimi veren
kurumlarla daha fazla işbirliği içerisine girmelerinin gerektiği gibi öneriler gelmiştir.

IV. ÇalıĢtay
3-4-5 Kasım 2010 tarihlerinde yapılan bu çalıştaya müzik öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve
okulöncesi öğretmenlerinden oluşan yaklaşık doksan kişilik bir topluluk katılmıştır. Yapılan
uygulamalı çalışmalarda müzik eğitiminde oyun-dans-müzik, çocuk koroları ve koro eğitimi
ele alınmıştır. Önceki çalıştaylarda dile getirilen müzik eğitimi sorunlarında çok büyük bir
değişikliğin olmadığı kaydedilmiş, müzik eğitimcilerinin yılda bir kez olsun böyle
çalışmalarla bir araya gelmelerinin ve kendilerini yetiştirmelerinin oldukça önemli bir güç
oluşturduğu ve mesleki açıdan kendilerine olan saygı ve özgüvenlerini perçinlediği, daha
büyük bir istekle okullarına döndükleri çalıştay düzenleyicilerine iletilen görüşler ve
uygulanan anketlerden elde edilen sonuçlardır. Bu çalıştay aynı zamanda 23 Nisan Çocuk
Koroları Şenliğini de desteklemiş, Afyon‟daki koroların sayısında çok büyük bir artış
yaşanmıştır.
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V. ÇalıĢtay
Bir önceki çalıştay gibi üç gün sürmüş, 16-17-18 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Bu çalıştay, sınıf öğretmenlerini, okulöncesi öğretmenlerini ve müzik öğretmenlerini bir arada
fakat ayrı ayrı da ele alan bir yaklaşımı benimsemekle birlikte, çalıştayda yapılan sunumlar bu
üç branşı müzik eğitiminde bir arada kaynaştırıcı bir rol üstlenerek ele almış, hemen hemen
her çalışmada her grubun etkin katılımı ve uygulamalarda yer almaları sağlanmıştır. Müzik
öğretmenlerinin yapmakta oldukları çalışmaları daha zengin bir içerikle sunmalarına olanak
sağlayacak etkinliklerin ardı arkası gelmemiş, sınıf ve okulöncesi öğretmenlerinin ise müzik
eğitimini kendi alanlarının gereğini yerine getirecek kadar verebilmelerine olanak sağlayacak
etkinlikler sunulmuştur. Kısacası bu çalıştay, müzik eğitiminde beş yıldır yapılanların
olgunlaşmakta olduğunu sergilemesi açısından önemli göstergelerle doludur.
Müzik öğretmenleri bu çalıştayda mesleki eğitim açısından çok farklı uygulamalarla tanışma
fırsatı buldular, değerli müzik eğitimcileriyle bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini edindiler,
yaptıklarını ve yapacaklarını sorgulayarak mesleğe başladıkları ilk günün heyecanıyla
okullarına döndüler, müzik dersinin teorik değil uygulamalı bir ders olduğunu yaparak ve
uygulayarak öğrendiler.
Sınıf öğretmenleri, müzik eğitiminin bir eğitim aracı olarak kullanıldığında nasıl etkili
sonuçlar alınabileceğini, müzik eğitiminin çocukların yaşamına hangi açılardan katkı
sağladığını, özellikle toplumsallaşma, kendine güven ve zihinsel başarının artışında ne tür
katkıları olduğunu gördüler. Müzik eğitiminin özel ve sadece yetenekli olduğu düşünülen bir
sınıfın aldığı bir eğitim olmadığını, her çocuğun alması gereken bir eğitim olduğunu anladılar.
Okulöncesi öğretmenleri ise, okulöncesi eğitimde müziğin çok daha fazla yer almasının
gerektiği bilincine ulaştılar.
Çalıştayda görev alan konservatuvar öğrencileri de müzik eğitiminin farklı ve güzel bir alan
olduğunu fark ettiler. Bir çalgı eğitimcisi olmanın ve bu alanın pedagojik boyutunun önemini
gördüler. Müzik eğitimcisi olma özenciyle doldular, bu alanla ilgili de önemli bilgiler
edindiler.
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ÇalıĢtayların Müzik Eğitimine Katkıları
1. Müzik eğitimcileri açısından; saygınlıklarının ve okullarındaki yöneticileriyle olan
iletişimlerinin olumlu yönde geliştiği, mesleği ile ilgili bir kurumca desteklenen bireyler
olarak kendilerine olan güvenleri artmıştır. Yaptıkları çalışmalar gözle görülür, saygı duyulur
ve desteklenir bir düzeye yükselmiş, mesleki anlamda yaptıklarını ve yapacaklarını daha fazla
sorgulamalarını sağlamıştır. Yapılan çalışmalar, öğretmenlere bireysel olarak katkı sunmanın
yanı sıra, derslerin verimli geçmesi yoluyla öğrencilerine, öğrencilerin müziği sevmesi
yoluyla hem ilin müzik eğitimi ve kültürüne, hem de ülkemiz müzik eğitimine ve müzik
kültürüne katkı sağlamış, bunların bir araya gelmesi yoluyla toplumsal gelişime toplumsal
kültüre bir zincirin halkaları gibi etkide bulunmuştur.
2. Devlet konservatuvarı açısından ele alındığında çalıştayların, hem öğrencilerine hem de
kuruma çeşitli katkılar sağladığı görülmüştür: Birincisi, meslektaşlarını arayan ve destek olan
bir kurum olarak taşıdığı sorumluluğu yerine getirmenin rahatlığını yaşamaktadır. Mesleki
müzik eğitimi veren bir konservatuvar olarak, gelecekteki öğrencilerini yetiştirecek ve
yönlendirecek olan müzik eğitimcilerine, eğitim vererek müzik eğitiminin doğrultusuna yön
vermektedir. Öğrencilerini mesleki açıdan yetiştirip yol gösterirken, çeşitli konular arasından
eğitime de dikkat çekerek yönlendirmekte ve eğilimlerine müzik eğitimciliğini de ekleyip,
bunun gereklerini de öğretmekte, bir çalgı eğitimcisi olarak pedagojik yaklaşımların gereğini
tanıtmaktadır.
3. Afyonkarahisar‟ın müzik kültürü açısından katkıları oldukça büyük olmuştur. Birincisi
Afyonkarahisar‟da çalgı eğitimi konusunda ciddi bir artış yaşanmıştır. Her yıl AKÜ Devlet
Konservatuvarınca düzenlenen Amatör Çalgıcılar Konserlerinden ilkine 10 öğrenci katılmış
iken, ikincisine 30, üçüncüsüne 40 ve dördüncüsüne 62, beşincisine 69 kişi katılmıştır. 2012
de 1-2-3 Haziran arasında yapılacak olan 6. Amatör Çalgıcılar Festivalinde bu sayının çok
daha fazla olacağı tahmin edilmektedir.
4. Yaklaşık 150 öğretmenin bu çalıştaylar yoluyla müzik eğitimine olan bakış açısı
değişmiştir. Konservatuvardan okullardaki koro çalışmalarını yürütmek üzere öğrenci
talebinde bulunan okul ve sınıf öğretmeni sayısı öylesine artmıştır ki talepler artık
karşılanamamaktadır. Her okulda bir müzik öğretmeninin olması gereği V. Çalıştayın panel
bölümünde sınıf öğretmenlerince dile getirilmiş, müzik eğitiminin çok daha ciddi bir şekilde
ele alınmasının gerektiği vurgulanmıştır.
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5. 23Nisan Çocuk Koroları Şenliğinin beşincisi gerçekleştirilecektir ve bu şenliğe katılım da
dikkate değer veriler sunmaktadır. İlk yıl 3 koronun katıldığı şenliğin ikincisine 15 koro,
üçüncüsüne 15 koro, dördüncüsüne 27 koro ve 881 öğrenci katılmıştır. Beşincisine yapılan
başvurular çok daha fazla koronun katılım talebinde bulunduğunu göstermektedir. Çalıştayın
bu iki etkinliği müziğin eğitim ve eğitimci boyutlarından işleyerek, bilimsel açıdan
desteklediği açıkça görülmektedir.
6. Afyon Kocatepe Üniversitesinin Çocuk Korolarındaki sayısal verilerde de yine çalıştayın
önemli etkileri vardır. Çalıştaylar yoluyla korolardan haberdar olan öğretmenlerin çocuklarını
müzik eğitimine yönlendirdiği, koro ve çalgı eğitimiyle tanıştırdığı gözlenmiştir. Her iki koro
da beş yıl önce kurulduklarındaki öğrenci sayılarının neredeyse iki katına ulaşan bir öğrenci
topluluğu ile çalışmalarını yürütmektedir.
7. Kurumlar arası işbirliği ciddi bir şekilde yaygınlık kazanmaktadır. Bu özellikle Afyon
Kocatepe Üniversitesi ve Devlet konservatuvarının bir kurumsal anlayışı olmakla birlikte,
Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde öğrencilerin okullarda ders
vermeleri mümkün olmuştur. Çalıştaylar ayrıca Müzik Eğitimcileri Derneği gibi önemli bir
sivil toplum kuruluşunun da desteğini alarak güçlü bir eğitim kadrosuyla çalışmalarını
düzenlemektedir.

Öneriler
Çalıştaylarda yapılan gözlem, anket, panel ve kişisel görüşmelere dayalı olarak şu öneriler
sıralanabilir.
1. Çalıştaylar, başta müzik eğitimcilerine büyük katkılar sağlamakta, yalnızlıklarından
kurtarmakta, müzik

eğitimcilerini

geliştirerek müzik

eğitiminin gelişmesine katkı

sağlamaktadır. Her ilde düzenlenmeleri ve değerli müzik eğitimcilerinin böyle ortamlarda yer
alarak deneyimlerini paylaşmaları sağlanmalıdır.
2. Müzik eğitimine yönelik çalışmaların uygulamalı boyutta ele alınması sağlanmalı
eğitimcileri bir araya getirecek farklı etkinlikler düzenlenmelidir. Müzik Eğitimcileri
Derneğinin

çalışmalarında

bunun

örneklerini

bulmak(Müzik

Öğretmenleri

Korosu,

Orkestrası, Müzik Öğretmenleri Seminerleri, Çalıştaylar), özverili yardımlarını almak ve
tecrübelerinden yararlanmak mümkündür.
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3. Müzik öğretmenlerinin çeşitli sorunlarını öğrenmek ve çözüm üretmek bu tür çalışmalarda
daha iyi sonuç vermektedir. Müzik eğitiminin sorunlarını daha yüksek sesle dile getirmenin
yolu yöneticileri bilgilendirmekten geçmektedir. Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerinin
de zaman zaman katıldıkları bu çalışmalar, müzik eğitimi adına yapılamayacağı düşünülen
pek çok şeyin yapılmasına, müzik öğretmenlerine karşı daha saygılı ve içten davranılmasına
yol açmakta, çeşitli sorunların çözümünde de etkili olmaktadır.
Bu yolda verilen uğraşların daha etkili olabilmesi için Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün
kurulması gereği de MÜZED tarafından önerilen bir çözümdür ve daha pek çok sorunun
çözümünü de sağlayacağı düşünülmektedir.
Eğitim vererek kültür gelişir, eğitimi verilerek müzik kültürü geliştirilir. Müzik eğitiminin
niteliğinin arttırılması ve daha sağlıklı bir toplumun yetiştirilmesi eğitimcilerin elindedir.
Bilgice beslenmeyen öğretmenler yeterince besleyemezler. Afyonkarahisar Müzik Eğitimi
Çalıştayının diğer illere örnek olması ve benzer çalışmaların artması umulmaktadır.
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BİREYLERİ MESLEKİ ÇALGI EĞİTİMİNE
YÖNLENDİRMEDE ve HAZIRLAMADA
TÜRKİYE'DEKİ DURUMA GENEL BİR BAKIŞ ve
BİR SİSTEM ÖNERİSİ

Hakan EKMEN*

Ülkemizde eski yıllara oranla bir çalgı çalmaya olan ilgi giderek artmakta ve ilk
yönelme yaşı giderek küçülmektedir. Öte yandan mesleki çalgı eğitimi veren okullar en erken
ilk öğretim 6. sınıftan itibaren öğrenci kabul etmektedirler.

Sanatta derin deneyim ve

başarıları olan Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri,
Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde ise çalgıya yöneliş öteden beri küçük yaşlarda olmakta,
buna karşın mesleki çalgı eğitimi veren kurumlara öğrenci kabulü orta öğretim düzeyinden
itibaren başlamaktadır. İyi çalgı çalabilen solistlerin ve orkestra sanatçılarının ortak yanlarına
bakıldığında aldıkları iyi eğitimi ve erken yaşta doğru bir şekilde yönlendirildiklerini görmek
mümkündür. Adı geçen ülkelerde bireyler daha ileri yaşlarda mesleki müzik okullarına
başlamalarına karşın, ülkemize oranla nitelikli icracı sayısı neden daha fazladır? Şüphesiz ki
bu sorunun cevabı sosyal, ekonomik, toplumsal, siyasal ve eğitim açısından çok yönlü olarak
değerlendirildikten sonra verilebilir.
Bu bildiride konunun eğitim alanına yoğunlaşılarak, çalgı eğitimi veren okullara kadar
olan süreçte bireyin müziğe yöneliş ve yönlendirilişi ile hazırlığına ilişkin durumu ortaya
koymak hedeflenmektedir.
Bireyin müziği ilk keşfi çoğunlukla bebeklikte duyduğu ninni sesleriyle olmaktadır.
Zaman içinde yaşadığı yerde dinlenen ve dış çevrede karşılaştığı müziklerle kulağı dolar ve
*
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106

ilk müzik kültürünü böylelikle almaya başlar. Bebeğin her açıdan sağlıklı gelişimi için her
alanda bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar anne karnından başlamaktadır. Müzik
alanında da son yıllarda birkaç aylık bebeklerin müzikle olan bağlarını araştırmak ve
geliştirmek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede bebek üzerinde bir farkındalık
yaratılmakta ve ilgisi uyandırılmaktadır. Dolayısıyla bireyin müziğe rastlamsal olarak değil
bilinçlenerek girmesi sağlanmaktadır. Bu da ileriki yıllarda gerek dinleyici gerekse üretici
olmasında yoluna ışık tutacaktır.
Ülkemizdeki genel işleyişe bakacak olursak, çoğunlukla ebeveynlerin arzusuyla ve
daha çok da zevk amaçlı başlayan müzik eğitimi, doğru adımlar atılmadığında çocukları
bilinmeyen ve karanlık bir yola sürüklemekte, sonu da çoğunlukla hüsranla bitmektedir.
Nadiren 48-60 aylık çocuklar “Erken Müzik Eğitimi” ile başladıkları müzik faaliyetlerini
çoğunlukla 6 yaşından sonra bir çalgı çalarak sürdürmektedirler. Çocuğun öğreneceği çalgı
daha çok aileler tarafından seçilmekte, kendilerinin tanıyıp ilgi duydukları çalgı tercih
edilmektedir. Çocuğun o çalgının gerektirdiği fiziki özelliklere yeterli ölçüde sahip olmaması
durumunda da başarısızlık ve ilgide azalma kaçınılmaz olur. Mesleki çalgı eğitimine
yönlendirilecek bireyin belirlenmesinde yeteneğinin sınırlarını iyi çizmek ve gidebileceği
noktayı doğru öngörmek büyük rol oynamaktadır. Çalgı eğitiminde başarılı bir ilerleme
sağlamak için doğru zamanlama ve planlamayla birlikte düzgün bir teknik kazandırmak,
uygun yöntem ve materyalleri kullanmak, gerektiğinde çocuk tarafından erişilebilir ve
uygulanabilir bilgileri edindirmek gerekmektedir. Bu sayede mesleki çalgı eğitimin kapıları
bireye açılabilir. Okul öncesi müzik eğitimi özel ders öğretmeni ve özel kurumlarca
verilmektedir. Bu kişi ve kurumlar tarafından yürütülen eğitimlerde evrensel sistem ve eğitim
programlarından ziyade kişisel deneyimler esas alınmakta, yetkin olmayan kişilerce yapılan
uygulamalardan olumsuz sonuçlar alınabilmektedir. Öte yandan ulusal bir çalgı eğitim modeli
olmadığı gibi belli ilkeler doğrultusunda seçilip ülkemize uygun hale getirilerek tüm ülke
genelinde uygulanan bir sistem de bulunmamaktadır. Diğer ülkelerde kullanılan kimi sistem
ve modeller tercih edilmekte, uygulamada ve uyarlamada yapılan hatalar nedeniyle
başarısızlıklar olabilmektedir. Bu problemleri kontrol altına alıp giderebilmek amacıyla belli
yasal düzenlemeler ve yaptırım sağlayabilen meslek örgütlerinin bulunmaması da denetimsiz
faaliyetlerin artarak sürmesine sebep olmaktadır. İlköğretim çağına gelmiş çocukların
okullarında aldıkları müzik eğitiminde ülke genelinde bir paralellik ve eş düzey ne yazık ki
bulunmamaktadır. Bunun temel sebepleri, eğitim politikasında müzik eğitimi konusunun
derinlemesine ve evrensel normlarda ele alınmaması, okullardaki eğitim araç gereçlerinin
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yetersizlikleri, yetişmiş müzik eğitimcilerinin nitel ve nicel açıdan ülke genelinde büyük
farklılık göstermeleri, yürürlükte olan eğitim öğretim programlarının hedefe yönelik
olmaması, eksiklerinin bulunması ve uygulamadaki hatalar sayılabilir. İlk öğretim yıllarına
kadar çeşitli sebeplerle müzik eğitimi alamamış çocukların okulda aldıkları genel müzik
eğitimi, mesleki çalgı eğitimi veren kurumlara kabul edilmeleri için çoğu zaman yeterli
olamamaktadır. Anlaşılacağı üzere bireyi çalgı eğitimine yönlendirmede ve hazırlamada aile,
toplum, eğitimci ve eğitim politikaları etkindir. Çalgı eğitimi veren okulların giriş
sınavlarında alınan sonuçlara bakıldığında, sözü edilen değişkenler nedeniyle başarı ve
başarısızlık oranları arasında büyük farklar göze çarpmaktadır. Bu noktada şüphesiz ki en
büyük sorumluluk okullarda müzik öğretmenlerine, okul dışında da bireysel çalgı
öğretmenlerine düşmektedir. Peki bu sorumluluğu taşıyan öğretmenler nasıl yetişmektedir?
Ülkemizdeki profesyonel müzik eğitim kurumlarını iki gruba ayırarak incelemek
doğru olacaktır. Birincisi performans sanatçısı, besteci yetiştiren ve bu sanatçıları yetiştirecek
eğitim kadrosunu yetiştiren kurumlar. Bunlar konservatuvarlar ve üniversitelerin müzik
fakülteleridir. İlköğretim 6. sınıftan itibaren bölümlere uygun olan muhtelif yaşlarda öğrenci
kabul ederler. İkinci grup kurumlar ise güzel sanatlar liselerinin müzik bölümleriyle
üniversitelerin eğitim fakülteleri ve güzel sanatlar bölümlerine bağlı müzik eğitimi ana bilim
dallarıdır. Bu kurumlara en erken orta öğretim 1. sınıfta ve üniversitenin 1. sınıfında öğrenci
kabul edilir. Amaçları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara müzik öğretmeni yetiştirmek
ve kendi kurumlarında okuyan öğrencileri yetiştirecek eğitim kadrosunu yetiştirmektir. İki
grup okulda da mesleki çalgı eğitimi verildiğini söylemek mümkün olsa da temel hedeflerine
bakıldığında 1. grup okulların daha derinlemesine ve uzun yıllar çalıştırıp aktif çalgı çalan
sanatçılar yetiştirdiğini görüyoruz. 2. grup okullarda ise belli başlı çalgıların temel düzeyde
öğretildiğini ve bu bilgilerin ilk ve orta öğretim kurumlarındaki genel müzik eğitimi
derslerinde kullanılmak için verildiğini anlıyoruz. Yine 2. grup okullardan mezun olmuş
öğretmenlerin ülkemizdeki okul öncesi çocukların müzik eğitimlerinde aktif rol oynadıklarını
görmek mümkündür. Okul öncesi dönemden başlayarak çalgı eğitimi veren kurumların
sınavlarına kadar olan süreçte bireyin çalgı çalmaya olan ilgi ve becerisini yönlendiren
öğretmen, o bireyin mesleki çalgı eğitimine yönelebilecek yeterlilikte olup olmadığını
belirlemek, hangi çalgıya uygun bir yapıya sahip olduğunu ortaya çıkarmak ve sınavlara
hazırlamaya yetecek donanımda olmak zorundadır.
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Sözü edilen iki gruptaki müzik eğitim kurumlarının eğitim öğretim programları ve
uygulamaları incelendiğinde, konuyla ilgili hazırlık sürecine ilişkin gerekli ve yeterli
donanımı sağlayacak formasyonda olmadıkları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki bireyleri
mesleki çalgı eğitimine yönlendirmede ve hazırlamada Türkiye’de büyük eksikler ve yanlışlar
vardır. Kuşkusuz ki eğitimcilerimiz aldıkları bilgiyi olabildiğince uygulamaya çalışıyor ve
deneyimleriyle öğrenci yetiştirmeyi hedefliyorlardır. Ancak konunun toplam kalite yönetimi
ve verimliliği artırma açısından yeniden değerlendirilmeye ve bu alanda bütünüyle
yapılanmaya ihtiyaç vardır.
Türkiye üstün yetenekli gençler ve deneyimli sanatçılarıyla dünyada oldukça dikkat
çekmektedir. Daha ileriye gitmek içinse ülkemizde evrensel müziğin daha iyi anlaşılıp
yaygınlaştırılması ve gerek dinleyici bilincinin artırılması gerekse daha çok sayıda nitelikli
icracı kazandırılması gerekmektedir. Bu da tüm toplumu kapsayacak şekilde planlanan ve
uygulanan bir sistemle mümkün olabilir.
Sistemin ilk aşaması sürekli olarak yürütülecek ve geniş katılımlı bilimsel araştırma
geliştirme projelerinin hayata geçirilmesidir. Nasıl ki insan hayatı doğumdan ölüme kesintisiz
bir süreçse, aynı şekilde insanın müzikle olan ilişkisini de kesintisiz ve sağlıklı hale getirmek
gerekir. Müzik eğitim kurumları birbirini tamamlayan ve destekleyen şekilde çalışmalı, ar-ge
projelerinde diğer tüm bilimsel ve sosyal alanların ortak çalışması sağlanmalıdır. İkinci
adımda bireyin yaşam alanı hedef alınmalı, aile ve toplumun müzik konusunda doğru
bilinçlenmesi

sağlanmalı

ve

bu

yolda

sosyal,

kültürel

ve

eğitsel

faaliyetler

gerçekleştirilmelidir. Bu aşamada temel amaçlardan biri müzik dinleme alışkanlığını
irdelemek, bir diğeri de yönelişle ilgili izlenecek yollar konusunda bilinç yaratmaktır.
Müziğin ve çalgı çalmanın insan ruhu kadar beyin gelişimindeki büyük etkilerinden yola
çıkarak, eğitim politikası revize edilmeli, ilk ve orta öğretimde müzik dersi en temel ve
zorunlu dersler arasındaki haklı yerini almalıdır. Dünyada uygulanan genel müzik eğitimi ve
çalgı eğitimi modelleri uzman kurullarca incelenmeli, evrensel normlarda fakat Türkçe özgün
eğitim materyalleri, kitap ve notalar hazırlanmalıdır. Bunların yayını ve basımı konusunda
devlet tarafından destek sağlanmalı, benzer çalışmaların sürekli yapılabilmesi için girişim
yapan araştırmacı, bilim insanı ve sanatçılar teşvik edilmelidir. İlköğretim ve orta öğretimde
müzik dersi programları genel müzik eğitiminin tüm gereklerine göre yeniden yapılmalı,
Türkiye genelindeki uygulamalar, ölçme ve değerlendirme yöntemleri daha detaylı ve aynı
nitelikte olmalıdır. Ülkenin genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullara müzik
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araç gereci, çalgı, kitap ve nota açısından eş değerde imkan verilmeli, öğrencilerin daha fazla
etkinlik yapmaları ve etkinlik izlemeleri sağlanmalıdır. Mesleki müzik eğitimi veren
kurumların eğitim öğretim programlarına, konuya ilişkin ders, staj, seminer ve benzeri gerekli
ekler yapılmalı, üniversitelerde bu konuya yönelik bölümler açılmalıdır. Böylece hem daha iyi
uzmanlaşma imkânı doğacak hem de mezun öğretmenlerin istihdam edileceği yeni alanlar
çıkacaktır. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki öğretmenlerin gerekse
üniversitelerin ilgili bölümlerinde çalışan akademik personelin bilgilerinin güncellenmesi ve
donanımların artırılması amacıyla periyodik olarak hizmet içi eğitim almaları zorunlu hale
getirilmelidir. Özel ders veren kişilerin ve dershanelerin sahip olması gereken nitelikler,
almaları gereken belgeler ve uymaları gereken kurallar konusunda titiz bir araştırma
yapılmalı, yasalarla yükümlülükler getirilmelidir. Bu kişi ve kuruluşların sürekli denetlenmesi
sağlanmalı, hatalı uygulamaların önüne geçilmelidir. Meslek odaları geliştirilmeli ve
güçlendirilmeli, yaptırımları artırılmalıdır. Ekonomik koşulları uygun olmayan pek çok aile,
çocuklarının müzik alanında gelişmesini temin edememektedir. Bu çocukların imkân sahibi
diğer yaşıtlarıyla aralarındaki farkı ortadan kaldırmak amacıyla devlet gerekli eğitim ve etüd
olanaklarını sunmalıdır. Yazılı, işitsel ve görsel basının nitelikli müziği desteklemesi ve daha
fazla sunması bireyde ve toplumda büyük ölçüde olumlu sonuçlar getirecektir.
Bu sistem uzun soluklu bir uygulamayı, zaman ve emek harcamayı gerektirmektedir.
Ancak başarılı şekilde uygulandığında müzik eğitimi alanında dünyada söz sahibi önde gelen
ülkelerden biri olmamızı sağlayacaktır.

Anahtar Sözcükler: Çalgı Eğitimi, Mesleki Müzik Eğitimi, Müzik Eğitim Sistemi,
Enstrümana Hazırlık, Türkiye’de Erken Yaşta Müzik
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ORTAÖĞRETĠM KURUMLARINDA (LĠSE)
MÜZĠK DERSĠNĠN GÜNÜMÜZDEKĠ DURUMUNA ĠLĠġKĠN
MÜZĠK ÖĞRETMENLERĠNĠN GÖRÜġLERĠ (NĠĞDE ĠLĠ ÖRNEĞĠ)

Tolga GÜLER*
Yasemin GÜLSOY**
Ferit BULUT***

GĠRĠġ
Orta öğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler “genel olarak ergenlik çağını
yaĢar. Ergenlik çağı genci, genellikle kimlik arayan, sevilip beğenilen ve değer verilen bir kiĢi
olmak isteyen, bunun için dıĢa dönük eğilimler taĢıyan, coĢan, çeĢitli etkinliklerde bulunan,
bulunduğu etkinliklerde kendini göstermek ve baĢarılı olmak isteyen, içine girdiği benzer
ilgileri olan kiĢilerden oluĢan kümenin (grubun) istediği biçimde davranmaya ve yeteneklerini
bu yolla kullanmaya çaba harcayan, imrengen, özengen ve özgeci bir kiĢilik özelliğine
sahiptir.” Bu özelliklerin oluĢup geliĢmesinde genel müzik öğretiminin çok önemli bir yeri ve
rolü vardır (Uçan; 2005: 124. Yay. haz., Say).
Müzik eğitimi alan ergenlerin, kendilerine olan güvenleri, kiĢisel uyum ve sosyal
uyum düzeyleri müzik eğitimi almayanlara oranla daha yüksektir (Köksal, 2000: 104-105 –
Koca, 2010: 58). Müziksel etkinlikler, birçok olumsuz davranıĢın, sağlıksız duyguların, kiĢilik
geliĢimini olumsuz yönde etkilemeye devam eden bilinçdıĢı çatıĢmaların da ortadan
kalkmasına yardımcı olur (Çoban, 2005: 156).

*

Milli Eğitim Bakanlığı, Bor 100. Yıl Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu
Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Egemenlik Ġlköğretim Okulu.
***
Yrd. Doç. Dr. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, GSEB Müzik Eğitimi ABD.
**
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Konuyla ilgili yapılan yukarıda değinilen araĢtırmalar göstermektedir ki müzik eğitimi
alan bireyler, sosyal uyum düzeyleri yüksek, ruhsal yönden sorun yaĢamayan, dengeli bir
insan profili çizerek, sağlıklı ve nitelikli bir toplumun oluĢmasına katkı sağlamaktadır.
Örgün eğitim kurumlarından liseler, müzik eğitiminin belirli bir program dâhilinde
verildiği ortaöğretim kurumlarıdır. Ortaöğretimde genel lise programlarında müzik dersi
tarihsel süreç içerisinde “zorunlu seçmeli”, “seçmeli” olarak yer almıĢtır. Günümüzde
20.07.2010 tarihli “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders
Çizelgeleri”ne göre, genel liseler ile benzer program uygulayan liselerde müzik dersi ad
değiĢtirerek Görsel Sanatlar/Müzik dersi adı altında ortak dersler arasında yer alıp tüm
sınıflar için haftada 1 ders saat olarak düzenlenmiĢtir. Bu durum öğrencilerin lise öğrenimi
boyunca ya görsel sanatlar ya da müzik dersini almalarına neden olmaktadır. Fen liseleri ve
Sosyal Bilimler Liselerinde ortak dersler arasında haftada 2 ders saati Beden Eğitimi/ Görsel
Sanatlar / Müzik Ģeklinde uygulanmaktadır. Ġmam Hatip ve Anadolu Ġmam Hatip
Liselerinde 9. sınıflarda 2 ders saati diğer sınıflarda 1 ders saati olarak ortak dersler arasında
Beden Eğitimi/ Görsel Sanatlar / Müzik olarak uygulanmaktadır. Meslek lisesi, teknik lise ve
Anadolu türlerinde sadece 9. sınıflarda haftada 1 ders saati Müzik/Görsel Sanatlar dersi adı
altında ortak dersler arasında yer almaktadır. Sağlık Meslek ve Anadolu Sağlık Meslek
Liselerinde 9 sınıfta haftada 2 ders,10 ve 11. sınıflarda da 1’er ders saati olarak ortak dersler
adı altında Beden Eğitimi/ Görsel Sanatlar / Müzik Ģeklinde uygulanmaktadır. Bkz. Tablo 1.
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Tablo 1. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Müzik Dersi Çizelgeleri
DERS ADI

LĠSE TÜRÜ

9.
SINIF

10.
SINIF

11.
SINIF

12.
SINIF

MÜZĠK

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LĠSESĠ (GÖRSEL SANATLAR)
GÜZEL SANATLAR VE SPOR LĠSESĠ (SPOR)

1
1

1
1

1
1

1
1

GENEL LĠSE

1

1

1

1

ANADOLU LĠSESĠ

1

1

1

1

HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ANADOLU LĠSELERĠ
( Hazırlık sınıfında bu dersler alınamamaktadır)

1

1

1

1

ANADOLU ÖĞRETMEN LĠSESĠ

1

1

1

1

TEKNĠK LĠSE

1

_

_

_

ANADOLU TEKNĠK LĠSESĠ

1

_

_

_

MESLEK LĠSESĠ

1

_

_

_

ANADOLU MESLEK LĠSESĠ

1

_

_

_

FEN LĠSESĠ

2

2

2

2

SOSYAL BĠLĠMLER LĠSESĠ
(Hazırlık sınıfında Görsel Sanatlar/ Müzik dersi alınamamaktadır)

2

2

2

2

ĠMAM HATĠP LĠSESĠ

2

1

1

1

ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ

2

1

1

1

ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
(YURT DIġINDAN GELEN ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN)

2

2

2

2

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LĠSESĠ

2

1

1

_

SAĞLIK MESLEK LĠSESĠ

2

1

1

_

SAĞLIK MESLEK LĠSESĠ
(TIBBĠ LABORATUVAR ALANI)

2

1

1

1

GÖRSEL SANATLAR /
MÜZĠK

BEDEN EĞĠTĠMĠ / GÖRSEL
SANATLAR / MÜZĠK

Mevcut uygulama “ortaöğretim kurumlarında genel müzik öğretiminin, öğrencilerin
tümüne değil, ancak bir bölümüne sağlanmakta olduğunu, böylece, öğrencilerin çok büyük bir
bölümünün genel müzik öğretimi olanaklarından yararlandırılmadıklarını göstermektedir”
(Uçan; 2005: 124. Yay. haz., Say).
Ortaöğretim kurumlarında müzik dersinin açılmasına, seçilmesine ve işlenmesine
yönelik sorunların tespit edilmesi ve bu bağlamda müzik dersinin açılmasında ve
seçilmesinde branĢ öğretmeninin var olma durumunun etkisi, fiziki Ģartların uygunluğunun
etkisi, ayrıca dersin seçilmesinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin ne derece etkili
olduğunun araĢtırılması mevcut durumun ortaya konması bakımından önem taĢımaktadır.
Bu önem doğrultusunda araĢtırmanın problem cümlesi “Ortaöğretim kurumlarında
müzik dersinin günümüzdeki durumuna iliĢkin Niğde ilinde görev yapan müzik
öğretmenlerinin görüĢleri nasıldır?” Ģeklinde belirlenmiĢtir.
Problem cümlesinin çözümüne yardımcı olacak alt problemler ise;
1) Müzik dersi branĢ öğretmeninin okulda var olma durumunun ortaöğretim
kurumlarında verilmekte olan müzik eğitimine etkisi nedir?
1.1) Müzik dersi branş öğretmeninin okulda var olma durumu nedir?
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1.2)Müzik dersinin açılmasına etkisi ne ölçüdedir?

2) Fiziki Ģartların ortaöğretim kurumlarında verilmekte olan müzik eğitimine etkisi
nedir?
2.1) Okulda müzik dersliğinin var olma durumu nedir,
2.2) Okulda müzik dersinin açılmasına etkisi ne ölçüdedir?
2.3) Okulda müzik dersinin öğrenciler tarafından seçimine etkisi ne ölçüdedir?

3) Müzik dersinde kullanılabilecek araç-gereç ve çalgıların ortaöğretim kurumlarında
verilmekte olan müzik eğitimine etkisi nedir?
3.1) Müzik dersinde kullanılabilecek araç- gereç ve çalgıların var olma durumu nedir?
3.2) Okulda müzik dersinin açılmasına etkisi ne ölçüdedir?
3.3) Okulda müzik dersinin öğrenciler tarafından seçimine etkisi ne ölçüdedir?

4) Okulunuzda müzik dersi olan Ģubeler hangileridir?
5) Müzik dersi sınıflarının oluĢturulmasında nasıl bir yol (yöntem) izlenmektedir?
5.1) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin ders seçiminde etkisi nedir?

6) Programa göre bir öğrenci lise öğrenimi boyunca müzik dersi almadan
mezun olabilme durumu nedir?
6.1) Okul idaresinin bu duruma karşı geliştirdiği çıkar yol (yöntem) var mı?

7) Öğrencilerin müzik dersini tercih etme durumları nasıldır?
7.1) Öğrencilerin müzik dersini tercih etme sebepleri nelerdir?

Amaç
Bu araĢtırma, müzik öğretmenlerinin görüĢleri doğrultusunda, örgün eğitim
kurumlarının bir kolu olan ortaöğretim kurumlarında, müzik dersinin uygulamadaki
görünümüne yönelik durum tespiti yapmayı amaçlamaktadır.
Yöntem
AraĢtırma durum tespitine yönelik betimsel bir araĢtırmadır.
AraĢtırmanın çalıĢma evrenini Niğde Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı orta öğretim
kurumlarında kadrolu görev yapan yedi (7) müzik öğretmeni oluĢturmaktadır.
AraĢtırmada veriler; araĢtırmacılar tarafından oluĢturulan yarı yapılandırılmış görüşme
formu ile çalıĢma evrenini oluĢturan yedi müzik öğretmeninin görüşleri alınarak elde
edilmiĢtir. Veriler frekans (f) ve yüzde (%) tabloları şeklinde işlenerek bulgularda yer almıĢtır.
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BULGULAR ve YORUMLAR
1. Alt Problemin Çözümüne Yönelik Bulgular
Tablo.2 “Okulda müzik dersinin açılmasında, branĢ öğretmeninin var olma durumunun etkisi”ne
yönelik müzik öğretmenlerinin görüĢleri
Etkisi Var

f
7

Etkisi Yok

%
100

f
-

Toplam

%
-

f
7

%
100

Tablo.2’de, örneklemini oluĢturan müzik öğretmenlerinin tamamının, okulda branĢ
öğretmeninin var olma durumunun müzik dersinin açılmasında etkili olduğu yönünde görüĢ
bildirdikleri görülmektedir.
Bu bulgudan hareketle, ortaöğretim sürecinde müzik derslerinin açılabilmesi
(öğrencilerin müzik dersi alabilmesi) için ilgili ortaöğretim kurumunda branĢ öğretmeninin
bulunması gerektiği anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla, müzik öğretmeninin kurumda olmamasının,
müzik dersinin açılama durumunu olumsuz olarak etkilediği söylenebilir.
2. Alt Problemin Çözümüne Yönelik Bulgular
Tablo.3 “Okulda müzik dersliğinin var olma durumu ile
bu durumun müzik dersinin açılmasına ve müzik dersinin öğrenciler tarafından seçilmesine etkisi”
hakkında müzik öğretmenlerinin görüĢleri
Müzik Dersliğinin Var Olma Durumu
Var

f
4

Yok

%
f
57,1
3
Ders Açılmasında Etkisi
Var

f
1

f
7

%
100

%
85,7

f
7

%
100

%
-

f
7

%
100

Yok

%
f
14,3
6
Öğrencilerin Dersi Seçmesine Etkisi
Var

f
7

Toplam

%
42,9

Yok

%
100

f
-

Tablo.3’de araĢtırma örneklemini oluĢturan müzik öğretmenlerinden %57,1’i okulda
müzik dersinin iĢlendiği özel bir ortamın olduğunu, %42,9’u müzik dersinin iĢlendiği özel bir
ortamın olmadığına dair görüĢ bildirdikleri görülmektedir.
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AraĢtırma örneklemini oluĢturan müzik öğretmenlerinden %14,3’ü müzik dersine ait
özel bir ortamın olmasının ders açılmasında etkisinin bulunduğunu, %85,7’si ders açılmasında
etkisinin bulunmadığını ifade ettiği görülmektedir.
AraĢtırma örneklemini oluĢturan müzik öğretmenlerinin tamamı, okulda müzik
dersliğinin var olma durumunun müzik dersinin öğrenciler tarafından seçilmesinde etkili
olduğu yönünde görüĢ bildirdikleri görülmektedir.
Bu bulgulardan hareketle; okullarda müzik dersinin öğrenciler tarafından seçilmesinde
çok büyük rol oynayan müzik dersliğinin var olma durumun, müzik dersinin açılmasında
dikkate alınmadığı yorumu yapılabilir.
3. Alt Problemin Çözümüne Yönelik Bulgular
Tablo.4 “Okulda müzik dersinde kullanılan araç - gereçlerin ve çalgıların var olma durumu ile
bu durumun müzik dersinin açılmasına ve müzik dersinin öğrenciler tarafından seçilmesine etkisi”
hakkında müzik öğretmenlerinin görüĢleri
Okulda Müzik Ders Araç – Gereç ve Çalgıların Var Olma Durumu
Var

f
*2

Yok

%
f
28,6
5
Ders Açılmasında Etkisi
Var

f
-

f
7

%
100

%
100

f
7

%
100

%
-

f
7

%
100

Yok

%
f
7
Öğrencilerin Dersi Seçmesine Etkisi
Var

f
7

Toplam

%
85,7

Yok

%
100

f
-

*AraĢtırmanın örneklemini oluĢturan bir öğretmen okulda sadece müzik ses sisteminin var olduğunu, diğer bir öğretmen de
piyano, elektro gitar, ses sitemi, projeksiyon aleti olduğunu belirtmiĢtir.

Tablo.4’de araĢtırma örneklemini oluĢturan müzik öğretmenlerinin %28,6’sı okulda
müzik dersinde kullanılan araç-gereç ve çalgıların olduğunu, %85,7’si okulda müzik dersinde
kullanılan araç-gereç ve çalgıların olmadığına, dair görüĢ bildirdikleri görülmektedir.
AraĢtırma örneklemini oluĢturan müzik öğretmenlerinin tamamı, müzik dersinde
kullanılan ders araç-gereçleri ve çalgılarının, dersin açılmasında etkisinin bulunmadığını
ancak öğrenciler tarafından dersin seçilmesinde etkili olabileceği yönünde görüĢ bildikleri
görülmüĢtür.
Bu bulgulardan hareketle, müzik dersinin öğrenciler tarafından seçilmesinde büyük rol
oynadığı düşünülen araç-gereç ve çalgıların okullarda bulunma durumunun düĢük düzeyde
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olmasının öğrenciler üzerinde dersin seçimine yönelik olumsuz etki bırakacağı yorumu
yapılabilir.
4. Alt Problemin Çözümüne Yönelik Bulgular
Tablo.5 Okullarda müzik dersi alan Ģubelerin dağılımı
Bütün ġubelerin müzik dersini alma durumu
Sadece 9,10 ve 11. sınıfların müzik dersini alma durumu
Sadece 10,11 ve 12. sınıfların müzik dersini alma durumu
Alana göre farklılık gösteren Ģubeler
Toplam

f
2
3
1
1
7

%
28,6
42,9
14,3
14,3
100

Tablo.5’de araĢtırma örneklemini oluĢturan müzik öğretmenlerinden %28,6’sı okulda
müzik dersinin bütün Ģubelerde iĢlendiğini, %42,9’u sadece 9,10 ve 11. sınıflarda iĢlendiğini,
%14,3’ü sadece 10,11 ve 12. sınıflarda iĢlendiğini, %14,3’ü de alana göre (sayısal-sözel)
farklılık göstererek iĢlendiğini bildirdikleri görülmektedir.
Bu bulgulardan hareketle müzik dersi alan Ģubelerin, araĢtırma kapsamına alınan
ortaöğretim kurumlarına göre farklılık gösterdiği söylenebilir. Bu bağlamada, bütün Ģubelerin
müzik dersini alıyor görünümünde olması durumu dahi bütün öğrencilerin müzik dersi aldığı
anlamını taĢımamaktadır. ġubeler Görsel sanatlar / Müzik ya da Beden Eğitimi / Görsel
sanatlar / Müzik dersi adı altında ayrıldığından dolayı, müzik dersini seçemeyen öğrencilerin
olduğu da göz önünde bulundurulması gereken bir husustur. Bu durum görüĢ bildiren diğer
tüm öğretmenler için de geçerlidir.
5. Alt Problemin Çözümüne Yönelik Bulgular
Tablo.6 Müzik dersi sınıflarının oluĢturulmasında izlenen yol / yöntem

Okullarda müzik dersine ait sınıflar oluĢturulurken öğrencilerin ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda seçim yapılmakta.
Sayıca eĢit bir dağılım yapılarak, idarenin belirlediği bir seçimle sınıflar
oluĢturulmaktadır.
Toplam

f

%

3

42,9

4

57,1

7

100

Tablo.6’da araĢtırma örneklemini oluĢturan müzik öğretmenlerinin %42,9’u okullarda
müzik dersine ait sınıflar oluĢturulurken öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçim
yapılmakta olduğu, %57,1’i sayıca eşit bir dağılım yapılarak, idarenin belirlediği bir seçimle
sınıflar oluĢturulmakta olduğunu belirttikleri görülmektedir.
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Bu bulgulardan hareketle müzik dersi Ģubelerinin, ağırlıklı olarak sayıca dengeli bir
dağılım yapılmak suretiyle ya da idarenin belirlediği bir seçimle oluĢturulduğu, bunun
yanında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin de ders seçiminde etkili olduğu yorumu yapılabilir.
6. Alt Problemin Çözümüne Yönelik Bulgular
Tablo.7 “Bir öğrencinin lise öğrenimi boyunca müzik dersi almadan mezun olabilme durumu” ile
bu sorunun çözümüne yönelik okul yönetimince geliĢtirilen bir çıkar yolun (yöntem) varlığına dair
müzik öğretmenlerinin görüĢleri
Öğrencilerin müzik dersi almadan mezun olabilme durumu
Var

Yok

Toplam

f
%
f
%
7
100
Bütün öğrencilerin müzik dersi almalarına yönelik özel bir yöntem
Var

%
100

f
7

%
100

Yok

f
-

%
-

Tablo.7’de

f
7

araĢtırma

f
7

örneklemini

oluĢturan

%
100

müzik

öğretmenlerinin

tamamı

öğrencilerin ortaöğretimde müzik dersi almadan mezun olabilme durumunun olduğunu, bu
duruma karĢın idare tarafından geliĢtirilen özel bir yöntemin olmadığı yönünde görüĢ
bildirdikleri görülmektedir.
Bu bulgudan hareketle öğrencilerin ortaöğretim kurumundan genel müzik eğitimi
almadan mezun olabilme riskinin olduğu ve bu riske karĢın tedbirlerin alınamadığı yorumu
yapılabilir.
7. Alt Problemin Çözümüne Yönelik Bulgular
Tablo.8 “Öğrencilerin müzik dersini tercih etme / etmeme sebepleri”
hakkında müzik öğretmenlerinin görüĢleri

Öğrencilerin derse karĢı önceden geliĢtirdikleri (olumlu ya da olumsuz ) bakıĢ açıları.
Ders öğretmeninin tutumu.
Dersin iĢlenme biçimi ve içeriği.
Yüksek not alabilme durumu.
Öğrencilerin hazır bulunuĢluk düzeyleri.
Dersin sonraki dönemlerde devamlılığı.

f
6
4
3
2
2
1

%
85,7
57,1
42,9
28,6
28,6
14,3

Tablo.8’de, öğrencilerin müzik dersini tercih edip etmeme durumlarına; araĢtırma
örneklemini oluĢturan müzik öğretmenlerinden %85,7’sinin öğrencilerin derse karşı önceden
geliştirdikleri bakış açılarının, %57,1’inin ders öğretmeninin tutumunun, %42,9’unun dersin
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işlenme şekli ve içeriğinin, %28,6’sının yüksek not alabilme durumunun, %28,6’sının
öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin, %14,3’ünün de dersin sonraki dönemlerde
devamlılığının etki ettiğini bildirdikleri görülmektedir.
Bu bulgulardan hareketle öğrencilerin müzik dersini tercih edip etmemelerindeki en
önemli nedenlerin derse karĢı önceden geliĢtirdikleri (olumlu ya da olumsuz ) bakıĢ açıları,
ders öğretmenin tutumu ve dersin iĢlenme biçimi ve içeriği olduğu söylenebilir.
SONUÇLAR ve ÖNERĠLER
Sonuçlar
AraĢtırma bulguları doğrultusunda;
1. Okulda müzik dersi branĢ öğretmeninin bulunmasının dersin açılmasında etkili
olduğu,
2. ÇalıĢmanın örneklemini oluĢturan okulların yarıdan fazlasında müzik dersi için özel
bir ortam olduğu,
3. Okulda müzik dersliğinin var olma durumunun ders açılmasına etkisinin olmadığı,
ancak öğrenciler tarafından dersin seçilmesinde etkili olduğu,
4. ÇalıĢmanın örneklemini oluĢturan okulların çok az bir kısmında müzik dersinde
kullanılan araç-gereç ve çalgıların olduğu,
5. Okulda müzik ders araç-gereçlerinin var olma durumunun ders açılmasına etkisinin
olmadığı, ancak öğrenciler tarafından dersin seçilmesinde etkili olduğu,
6. ÇalıĢmanın örneklemini oluĢturan okulların çok az bir kısmında müzik dersinin
okuldaki bütün Ģubelerde görüldüğü,
7. ÇalıĢmanın örneklemini oluĢturan okulların yarıdan fazlasında müzik dersi sınıflarının
sayıca görsel sanatlar ve müzik dersi olarak eĢit bir dağılımın yapılarak oluĢturulduğu,
8. ÇalıĢmanın örneklemini oluĢturan okulların yarısına yakın bir kısmında müzik dersine
ait sınıflar oluĢturulurken öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçim
yapıldığı, buradan hareketle öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin ders seçiminde dikkate
alındığı,
9. Bir öğrencinin lise öğrenimi boyunca müzik dersi almadan mezun olabilme riskinin
kesinlikle bulunduğu, dolayısıyla ortaöğretimde bütün öğrencilerin müzik eğitimi
alamadığı,
10. Bu riske karĢın okul idaresi tarafından bir sistem geliĢtirilemediği (önlem
alınamadığı),
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11. Öğrencilerin müzik dersini tercih etme sebepleri arasında öncelikli olarak, derse karĢı
önceden geliĢtirdikleri bakıĢ açıları olduğunu, bunu sırasıyla ders öğretmeninin tutumu
ve dersin iĢlenme Ģekli ve içeriğinin izlediği sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.
Öneriler
AraĢtırmanın sonuçları doğrultusunda;
1. Ortaöğretim kurumunda müzik dersinin açılmasında etkili olması sebebiyle, müzik
öğretmeninin bulunması,
2. Ders seçiminde ve iĢlenmesinde etkili olduğu için, müzik dersine ait özel bir ortamın
(müzik odasının) olması, bunu yanında derste kullanılacak araç-gereç ve çalgıların
bulunması,
3. Ortaöğretimde bütün öğrencilerin müzik eğitiminden yararlanabilmeleri için müzik
dersinin bütün ortaöğretim kurumlarında ve tüm Ģubelerde zorunlu hale getirilmesi ve
ders adının da "Müzik Dersi" olarak değiĢtirilmesi önerilmektedir.
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MÜZĠK ÖĞRETMENLERĠNĠN 2006 ĠLKÖĞRETĠM MÜZĠK DERSĠ
ÖĞRETĠM PROGRAMINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ (Ankara Örneği)

Arş. Gör. Murat GÖK*
Doç. Enver TUFAN**

GĠRĠġ

Günümüzde bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişimlerle birlikte, her alanda
olduğu gibi eğitim bilimleri alanında da köklü değişikliklere gidilmesi söz konusu olmuştur.
Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, eğitim bilimlerinin başlıca öğeleri durumunda
olan eğitim programları ve öğretim, ölçme ve değerlendirme, eğitim yönetimi, eğitim
psikolojisi ve özel eğitim alanlarında yeni bakış açılarının oluşmasını zorunlu kılmıştır.
20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze uzanan süreçte, eğitim bilimleri alanında
yaşanan en önemli gelişmelerin öğrenme/öğretme kuram ve yaklaşımlarında görüldüğü
bilinmektedir. Son yıllarda, bilginin doğası ve öğrenmenin nasıl meydana geldiğini açıklamak
için geliştirilen kuramlardan biri de yapılandırmacı öğrenme yaklaşımıdır. Yapılandırmacılık,
köklerini büyük ölçüde bilişsel psikolog Jean Piaget‟den ve sosyal psikolog Lev
Vygotsky‟den alan bir öğrenme ve bilgi teorisidir. “20. yüzyıl okul sistemlerinin çocuğu
merkeze alan bir gelişim seyri geçirmesinde, hiç kuşkusuz Piaget ve Vygotsky‟nin geliştirdiği
kuramların büyük katkıları bulunmaktadır. Ülkemizde de Piaget ve Vygotsky‟nin görüşlerinin
giderek daha çok önemsendiği ve benimsendiği görülmektedir” (Yapıcı, 2007:1).
* Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi,
muratgoek@gmail.com
** Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, etufan@gazi.edu.tr
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Türk Eğitim Sistemi‟nde yapılandırmacı eğitim yaklaşımı 2005-2006 eğitim-öğretim
yılından itibaren ülke genelinde uygulamaya konulan, yeni insan modeli beklentisini
karşılamaya dönük en önemli eğitim projelerinden biri olarak nitelendirilmektedir (Terzi,
2011:75). Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu‟nun 12.07.2004 tarih ve 114, 115,
116, 117 ve 118 sayılı kararları ile ilköğretim okullarının 1.-5. sınıfları için hazırlanan Türkçe,
Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji derslerinin öğretim
programları, yapılandırmacı öğretim anlayışı doğrultusunda geliştirilerek; 2005-2006 öğretim
yılında uygulanmaya başlanmıştır (Yapıcı, 2007: 1).
Türk Eğitim Sistemi‟nde bu anlamda yaşanan değişim, ilköğretim okulları müzik
dersinde de kendini göstermiştir. Cumhuriyet döneminden bu yana farklı yıllarda değişime
uğrayan ilköğretim müzik dersi öğretim programı, son olarak 2006 yılında yapılandırmacı
anlayışa göre hazırlanmış ve MEB İlköğretim Genel Müdürlüğünce teşkil edilen Müzik Özel
İhtisas Komisyonu tarafından geliştirilerek 2007-2008 öğretim yılında yürürlüğe konulmuştur
(MEB, 2009). Programın yanı sıra; yeni öğretim anlayışı ışığında ve yapılandırmacı anlayış
doğrultusunda, öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitapları da hazırlanmış ve ilköğretim
müzik dersi öğretiminin hizmetine sunulmuştur (Demirci; Albuz, 2010:249).
Yenilenen ilköğretim müzik dersi öğretim programındaki en köklü değişiklik,
davranışçı öğrenme anlayışının terk edilmesi ve bunun yerine yapılandırmacı öğrenme
kuramına dayalı bir programın oluşturulmasıdır.
Demirel‟e göre (2000), bir eğitim programının süreklilik kazanması, programın
tasarlandığı hali ile gerçek hayattaki uygulaması arasındaki çelişkilerin en aza indirilmesi ile
mümkün

olabilir.

Program

değerlendirme

sonuçlarına

göre

programa

süreklilik

kazandırılması açısından atılması gereken ilk adım; araştırma geliştirme (ar-ge) çalışmalarına
başlamaktır. Bunun bir diğer adı programın düzeltilmesi ve geliştirilmesidir. Bu bağlamda
sözü edilmesi gereken temel durum, programın uygulanmasına ilişkin devam eden
problemlerden haberdar olunup olunmadığıdır. Sözü edilen problemlerin çözümüne ilişkin her
tür çalışma, programının düzeltilmesi ve geliştirilmesi için bir adımdır.
İlköğretim müzik dersi öğretim programı, içinde bulunduğumuz yıl itibariyle
uygulamadaki 6. senesini tamamlamak üzeredir. Literatür incelendiğinde konu ile ilgili
araştırmaların sınırlı sayıda oluşu dikkat çekmektedir. İlköğretim müzik dersi öğretim
programının uygulamadaki görünümü ile ilgili en gerçekçi verilerin, öğrenci ve öğretmenlerin
görüşleri ile sağlanabileceği düşünülmektedir.
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AMAÇ
Bu araştırma, 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programı ile ilgili müzik
öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koyarak; programla ilgili değerlendirmelerde bulunmak ve
programın gelişimine katkı sağlamak amacı ile yapılmıştır. Müzik öğretmenlerinin yenilenen
müzik öğretim programına yönelik görüşlerinin alınmasının, yeni programın uygulamadaki
görünümü ile ilgili değerlendirmelerde bulunabilmek açısından önemli katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir.

YÖNTEM/ARAġTIRMANIN MODELĠ
Araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmış ve nitel araştırma tekniklerinden
yararlanılmıştır.

EVREN VE ÖRNEKLEM
Araştırmanın örneklemini 2010-2011 eğitim yılında Ankara İline bağlı merkez ve
diğer ilçelerde görev yapan 64 ilköğretim müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada
Ankara iline bağlı; Nallıhan, Elmadağ, Kalecik, Güdül, Kazan, Kızılcahamam, Polatlı,
Haymana, Yeni Mahalle, Çankaya, Gölbaşı, Altındağ, Akyurt, Çubuk, Ayaş, Bala, Evren,
Sincan, Etimesgut ve Beypazarı ilçelerinde görev yapmakta olan müzik öğretmenleri ile
görüşme yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara‟da görev yapan tüm müzik öğretmenleri
oluşturmaktadır.

VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI
Araştırmada müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik öğretim programına yönelik
görüşlerini almak için araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, hazırlanan form üzerine müzik
öğretmenlerinin verdiği yanıtlar doğrultusunda yazılı olarak kaydedilmiştir. Görüşme formu,
müzik öğretmenlerinin 2006 müzik dersi öğretim programı 4., 5., 6., 7. ve 8.sınıflara ait
öğretmen kılavuz kitapları, öğrenci çalışma kitapları, öğrenci çalışma kitaplarında yer alan
etkinlikler, öğrenci çalışma kitaplarında yer alan ezgi, şarkı ve türkülere ilişkin görüşleri gibi
nitel verileri toplamaya yönelik 17 görüşme sorusundan oluşmuştur. Araştırma sorularının
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geliştirilmesi aşamasında, soruların objektif özellikler taşıması, anlaşılabilir ve uygulanabilir
olması gibi temel ölçütlere dikkat edilmiştir. Müzik öğretmenleri ile gerçekleşen görüşmelerin
her biri yaklaşık 20 dakika sürmüştür.

VERĠLERĠN ÇÖZÜMLENMESĠ
Araştırmanın nitel bir araştırma olması ve veri toplama aracının açık uçlu sorulardan
oluşması nedeniyle, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi yapılarak açık
kodlama yöntemine başvurulmuştur (Yıldırım ve Şimşek, 2005:171). Öğretmen görüşme
formunda yer alan metinler okunmuş ve buna yönelik kodlamalar oluşturulmuştur. Öğretmen
görüşme formlarından elde edilen veriler “betimleme, sınıflandırma ve ilişkilendirme”
şeklinde üç aşamada incelenmiştir. Sınıflandırılan verilerin ortak yönleri bulunarak
bulgularının ana hatlarını oluşturacak temalar ortaya çıkarılmıştır. Belirlenen temalar altındaki
kodlar birbirleriyle ilişkili biçimde açıklanarak yorumlanmış ve araştırmanın amacı
doğrultusunda sonuçlar ortaya konulmuştur. Görüşme sonucunda elde edilen nitel verilerin
analizinde betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma teknikleri birlikte
kullanılmıştır. Çalışmadaki içerik analizi ham verinin kodlanması ve ilişkili açıklamalar ile
kategorik temaların oluşturulmasını kapsamıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde
edilen veriler, her iki araştırmacı tarafından kodlanmış ve daha sonra soruların güvenirliği
“Güvenirlik=Görüş birliği/Görüş Ayrılığı+Görüş Birliği x 100” formülü ile hesaplanmıştır.
Araştırmacıların, öğretmen adaylarının ifadeleri için aynı kodu kullandıkları durumlar görüş
birliği, farklı kodu kullandıkları durumlar ise görüş ayrılığı olarak kabul edilmiştir (Miles ve
Huberman, 1994; akt. Canbazoğlu, Demirelli ve Kavak, 2010: 279 ). Güvenirlik katsayısı,
görüşmede kullanılan tüm sorular için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Yukarıda belirtilen güvenirlik
formülü ile soruların güvenirliği %80 ve üzerinde hesaplanmıştır. Görüşme formunda yer alan
sorulara verilen yanıtlar „Olumlu‟, „Olumsuz‟ ve bazı durumlarda „Kısmen Olumlu‟ ifadeler
olarak tasnif edilerek yüzde ve frekans değerleriyle birlikte tablolaştırılarak verilmiştir. İçerik
analizinin yanı sıra sürekli karşılaştırma veri analizi metodu ile müzik öğretmenlerinin
yanıtlarındaki kategoriler saptanarak açıklamalı olarak verilmiştir. Katılımcıların 2006
ilköğretim müzik dersi öğretim programıyla ilgili olumlu ve olumsuz görüş kategorileri
sıralanarak; aynı görüşü belirten katılımcılar için kategorinin yanında frekans sayısı
belirtilmiştir.
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BULGULAR ve YORUMLAR
Müzik öğretmenlerinin 2006 müzik öğretim programına ilişkin görüşleri; programın
genel yapısı, programın işlevselliği ve programın etkililiğine ilişkin görüşler olmak üzere
farklı alt problemler olarak ele alınmıştır.

1. Müzik öğretmenlerinin 2006 Müzik Öğretim Programını Derslerinde Uygulama
Durumları
Müzik öğretmenlerinin 2006 Müzik Öğretim Programını derslerinde uygulama
durumlarına ilişkin frekans ve yüzde oranları Tablo 1‟de verilmiştir.
Tablo 1. Müzik Öğretmenlerinin 2006 Müzik Öğretim Programını Derslerinde Uygulama Durumları
Hayır

Evet

Kısmen

Öğretmen Görüşleri
Müzik Öğretmenlerinin 2006 Müzik Öğretim
Programını Derslerinde Uygulama Durumları

f

%

f

%

f

%

25

39

14

22

25

39

Tablo 1‟de yer alan veriler incelendiğinde, müzik öğretmenlerinin %39‟u 2006 müzik
öğretim programını derslerinde uyguladıklarını belirtmiştir. Müzik öğretmenlerinin %22‟si,
yenilenen müzik öğretim programını derslerinde uygulamadıklarını; %39‟u ise çeşitli
nedenlerle

kısmen

uygulayabildiklerini

belirtmiştir.

Görüşme

yapılan

müzik

öğretmenlerinden, „kısmen‟ cevabı veren öğretmenlerin %12‟si yenilenen programı uygulama
zorunluluğu hissettiği için uyguladıklarını, %5‟i yalnızca ikinci kademede, %10‟u
uygulamaya elverişli bulduğu konularda, % 12‟si ise basitleştirerek uyguladıklarını
belirmiştir. Müzik öğretmenlerinin 2006 müzik öğretim programını derslerinde uygulama
oranları göz önüne alındığında; programın müzik öğretmenlerinin önemli bir bölümü
tarafından (%61), tam anlamıyla uygulanmadığı görülmektedir.

2. Müzik Öğretmenlerinin Görev Yaptığı Okulların Sınıf Mevcutları ve Dersliklerine
ĠliĢkin Bulgular
Müzik öğretmenlerinin %70‟i sınıf mevcutlarını 30 öğrencinin üstünde; %30‟u ise 30
öğrencinin altında olarak belirtmiştir. Müzik öğretmenlerinin görev yaptıkları okulların
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%35‟inde müzik dersliği bulunmakta; %65‟inde ise müzik dersliği bulunmamaktadır. Müzik
öğretmenlerinin %82‟si, okullarındaki fiziki koşulların müzik dersine uygun olmayışını ve
sınıf mevcudunun kalabalık oluşunu, 2006 müzik öğretim programını tam anlamıyla
uygulayamamalarında önemli birer etmen olarak ifade etmişlerdir.

3. Müzik Öğretmenlerinin Haftalık Müzik Ders Saatlerine ĠliĢkin GörüĢleri
“Haftalık

müzik

ders

saatlerini

yürürlükteki

programın

tam

ve

başarılı

uygulanabilmesi açısından yeterli buluyor musunuz?” sorusuna müzik öğretmenlerinin %4‟ü
olumlu; % 96‟sı olumsuz görüş bildirmiştir. Bu verilere göre, müzik öğretmenlerinin çok
büyük bir bölümü, yürürlükteki programın tam ve başarılı uygulanabilmesi açısından haftalık
müzik ders saatlerini yeterli bulmamaktadırlar.

4. Müzik Öğretmenlerinin 2006 Müzik Öğretim Programına ĠliĢkin Genel GörüĢleri
Müzik öğretmenlerinin 2006 müzik öğretim programına ilişkin genel görüşleri olumlu
ve olumsuz görüşler olarak sınıflandırılıp Tablo 2‟de verilmiştir.
Tablo 2. Müzik Öğretmenlerinin 2006 Müzik Öğretim Programına ĠliĢkin GörüĢleri
Öğretmen Görüşleri
Müzik Öğretmenlerin 2006 Müzik Öğretim
Programına İlişkin Görüşleri

Olumlu Görüşler

Olumsuz Görüşler

f

%

f

%

16

25

48

75

Tablo 2‟de belirtildiği gibi, müzik öğretmenlerinin %25‟i 2006 müzik öğretim
programı ile ilgili olumlu görüş; %75‟i ise olumsuz görüş belirtmişlerdir. Katılımcıların 2006
müzik öğretim programıyla ilgili olumlu görüş kategorileri aşağıda sıralanarak; aynı görüşü
belirten katılımcılar için kategorinin yanında frekans sayısı belirtilmiştir.
 Çağımız çocuklarına uygun bir program (8)
 İşlevsel bir program (4)
 Müzik eğitimini iyileştirmeye yönelik olumlu bir program (9)
 Programın öğrenci merkezli olması olumlu bir durum (12)
 Müzik eğitiminde ortak bir ders kitabının kullanılmasını çok olumlu buluyorum (6)
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Müzik öğretmenlerinden bir kısmı yenilenen programla ilgili olumlu görüş bildirmekle
beraber, programın uygulanmasına yönelik eleştirilerde de bulunmuştur. Olumlu görüşlerde
yer alan eleştirel ifadelere ilişkin kategoriler aşağıda özetlenmektedir:
 Programda olumlu özellikler bulunmasına karşın haftalık müzik ders saatlerinin az
olması, sınıfların kalabalık olması, okullarda müzik dersliklerinin bulunmaması gibi
faktörler, programın uygulanmasını zorlaştırmaktadır (11)
 Programda yer alan bazı konular basite indirgenerek daha verimli işlenebilir (3)
 Öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarındaki eksiklikler giderildiğinde program
daha etkili olacaktır (6)
 İşlevsel bir program olmasına karşın bazı etkinliklerin tekrar gözden geçirilmesi
gerekmektedir (8)
 Davranışçı eğitim yaklaşımını esas alan önceki müzik öğretim programıyla
karşılaştırıldığında daha güzel bir program olmasına karşın programın eksiklikleri
bulunmaktadır ve geliştirilmesi gerekmektedir (11)
Müzik öğretmenlerinin büyük bir bölümü (%75), 2006 müzik öğretim programıyla ilgili
olumsuz görüş bildirmiştir. Olumsuz görüşler altında yer alan ifadelere ilişkin alt boyutlar
aşağıda özetlemektedir:
 Öğretmen kılavuz kitaplarında ve öğrenci çalışma kitaplarında yer alan etkinlikler,
öğrencileri amaçlanan kazanımlara ulaştırmada etkili değil (25)
 Yeni program, okulların fiziki şartlarına uygun değil (14)
 Programda yer alan konular öğrencilerin seviyeleri için kimi zaman çok kolay, kimi
zaman çok zor (14)
 Programın içeriği zayıf (4)
 Program müzik öğretmenlerine yeterince tanıtılamadığı için programın genel yapısını
anlamakta zorlanıyorum (34)
 Programda yer alan konuların bilgiye ve kurama dayanmayan bir yapısı var (2)
 Müzik ders kitaplarında yer alan etkinlikler çoğu zaman öğrencileri müziksel
etkinliklerden uzaklaştırmakta (17)
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 Müzik ders saatleri göz önüne alındığında program pratik ve uygulanabilir bir program
değil (19)
 Şarkı dağarcığı yeterli değil (25)
 Programda ritim çalışmaları çok fazla yer alıyor, program ritim dışındaki temel müzik
bilgilerini öğretmekten uzak (5)
 Konuların sıralanışı çok dağınık olduğu için, öğrenciler konular arasında ilişki
kurmakta zorlanıyorlar (4)
 Programın bütünlüklü bir yapısı olduğunu düşünmüyorum (4)
 Programın içeriği ve mantığı çok fazla örtüşmüyor (7)
 Konuların sıralanışında kolaydan zora sistemli bir gidiş yok (6)
 Program, bölgesel farklılıklara ve okullardaki olanak ve koşullara uygun değil (27)
 Konuların içeriği kimi zaman çok dar, kimi zaman gereğinden fazla kapsamlı tutulmuş
(13)
 Programın farklı öğretim yöntem ve teknikleri ile desteklenmesi gerekiyor (17)
 Konuya hazırlayıcı etkinlikler çok zaman aldığı için şarkı söyleme ve çalgı çalma
etkinlikleri gerçekleştirilemiyor (12)
 Program müzik dersinin genel amaçlarını karşılamıyor (7)
 Müzik ders kitabının olmayışı programın sağlıklı yürütülmesini zorlaştırıyor (37)
2006 müzik öğretim programıyla ilgili müzik öğretmenlerinin genel görüşleri dikkate
alındığında yenilenen programın olumlu özellikleri olmasına karşın uygulama aşamasında
programın bir takım aksayan yönleri olduğu görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin yenilenen
müzik öğretim programına ilişkin değerlendirmelerinde frekans sayıları göz önüne
alındığında; “müzik ders kitabının eksikliği, programın öğretmenler tarafından yeterince
anlaşılmaması, öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin yeterince
etkili olmayışı, şarkı dağarının yeterli bulunmaması, programda

müziksel etkinliklerin

istenilen düzeyde olmayışı, programın haftalık müzik ders saatlerine uygun olmayışı ve
programın her okulun fiziki ve bölgesel farklılıklarına uygun olmayışı” gibi kategoriler dikkat
çekmektedir.
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5. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersi Öğrenci ÇalıĢma Kitaplarına Yönelik GörüĢleri
Müzik öğretmenlerinin müzik dersi öğrenci çalışma kitaplarına ilişkin genel görüşleri
olumlu ve olumsuz görüşler olarak sınıflandırılıp Tablo 3‟te verilmiştir.
Tablo 3. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersi Öğrenci ÇalıĢma Kitaplarına Yönelik GörüĢleri
Öğretmen Görüşleri
Müzik Öğretmenlerin Müzik Dersi Öğrenci
Çalışma Kitaplarına İlişkin Görüşleri

Olumlu Görüşler

Olumsuz Görüşler

f

%

f

%

7

11

57

89

Tablo 3‟te görüldüğü gibi müzik dersi öğrenci çalışma kitaplarına yönelik, müzik
öğretmenlerinin %7‟si olumlu görüş, %93‟ü ise olumsuz görüş belirtmiştir. Olumlu görüşler
altında yer alan ifadelere ilişkin kategoriler aşağıda özetlenmektedir:
 Öğrenci çalışma kitaplarının bilgiye dayalı olmaması olumlu bir durum (6)
 Konular yeterince kapsamlı (2)
 1. Kademe müzik derslerinde kullanılan öğrenci çalışma kitapları daha kullanışlı (2)
 Kitapların programın amacına uygun hazırlandığını düşünüyorum (7)
Müzik öğretmenlerinin müzik dersi öğrenci çalışma kitaplarına ilişkin olumsuz
görüşlerinde yer alan ifadelere ilişkin kategoriler aşağıda özetlenmektedir:
 Müzik ders kitabı olmadığı için müzik dersi çalışma kitapları yetersiz kalıyor (37)
 Kitaplarda yer alan etkinlikler çoğu zaman yazılı etkinliklere dayandığı için müziksel
performansa dayalı etkinliklerin oranı çok düşük kalıyor (25)
 Öğrenci çalışma kitaplarında yer alan şarkı dağarı yeterli değil (22)
 Türk müziğine ilişkin şarkı ya da türkü örnekleri yeterli değil (21)
 Müziğin temel öğeleri ve müziğe ilişkin temel kavramlar, öğrenci çalışma kitaplarında
yeterince yer almıyor (43)
 Çalışma kitaplarında yer alan etkinlikler, öğretmen kılavuz kitapta yer alan
etkinliklerle örtüşmüyor (3)
 Öğrenci çalışma kitapları görsel olarak iyi tasarlanmamış (4)
 Öğrenci çalışma kitaplarında bilgi hataları ve maddi hatalar var (3)
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 Öğrenci çalışma kitapları içerik olarak yeterli olmamakla beraber kimi zaman boşluk
doldurma gibi gereksiz etkinlikler var (25)
 Öğrenci çalışma kitapları nota öğretimi açısından yetersiz (12)
Müzik öğretmenlerinin öğrenci çalışma kitaplarına yönelik değerlendirmelerinde
frekans sayıları göz önüne alındığında; “çalışma kitaplarını destekleyen bir müzik ders
kitabının olmayışı, yazılı etkinliklerin fazla yer alması, şarkı dağarının yeterli olmaması, Türk
müziğine ilişkin şarkı ve türkü örneklerinin az olması, müziğin temel öğeleri ve müziğe
ilişkin temel kavramların öğrenci çalışma kitaplarında yeterince yer almıyor olması ve nota
öğretimine yönelik etkinliklerin yeterince yer almaması” gibi kategoriler dikkat çekmektedir.

6. Müzik Öğretmenlerinin 2006 Müzik Öğretim Programına Göre Hazırlanan
Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Kitapta Yer Alan Etkinliklere Yönelik GörüĢleri
Müzik öğretmenlerinin müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarına ilişkin genel
görüşleri olumlu ve olumsuz görüşler olarak sınıflandırılıp Tablo 4‟te verilmiştir.
Tablo 4. Müzik Öğretmenlerinin Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarına Yönelik GörüĢleri
Öğretmen Görüşleri
Müzik Öğretmenlerinin 2006 Müzik Öğretim
Programına Göre Hazırlanan Öğretmen Kılavuz
Kitapta Yer Alan Etkinliklere Yönelik Görüşleri

Olumlu

Olumsuz

Kısmen Olumlu

f

%

f

%

f

%

13

20

30

47

21

33

Tablo 4‟te yer alan veriler incelendiğinde, 2006 müzik öğretim programına göre
hazırlanan öğretmen kılavuz kitapları ve bu kitaplarda kullanılan etkinliklere yönelik müzik
öğretmenlerinin %20‟si olumlu, %47‟si olumsuz, %33‟ü ise kısmen olumlu yönde görüş
bildirmiştir. Olumlu görüşler altında yer alan ifadelere ilişkin kategoriler aşağıda
özetlenmektedir:
 Kılavuz kitaplarda yer alan etkinlikler öğrencileri konuya hazırlıyor (5)
 Kılavuz kitaplarda örnek yıllık planların olması işimizi çok kolaylaştırıyor (12)
 Kılavuz kitap fikri, müzik eğitiminin birliği açısından önemli ve olumlu (12)
 Kılavuz kitaplar programın genel amaçlarına uygun (10)
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 Kılavuz kitapları açıklayıcı buluyorum (8)
Müzik öğretmenlerinin 2006 müzik öğretim programına göre hazırlanan öğretmen
kılavuz kitaplarına yönelik olumsuz görüşlerine ilişkin kategoriler aşağıda özetlenmektedir:
 Öğretmen kılavuz kitabında yer alan nota yazıları genellikle okunaklı değil (6)
 Öğretmen kılavuz kitabında yer alan bazı şarkıların sözleri eksik (6)
 Öğretmen kılavuz kitabında yer alan bazı etkinlikler anlaşılır değil (5)
 Öğretmen kılavuz kitabında yer alan etkinlikler uygulanabilir ve kullanışlı değil (6)
 Öğretmen kılavuz kitabında yer alan etkinlikler öğretmeni çok sınırlandırıyor (12)
 Öğretmen kılavuz kitabında yer alan etkinlikler her okula uygun değil (4)
 Kılavuz kitapta yer alan etkinlikler kimi zaman öğrenci çalışma kitapları ile
örtüşmüyor (5)
 Öğretmen kılavuz kitabında yer alan bazı bilgiler doğru değil (4)
 Kılavuz kitapta yer alan etkinlikleri 1 ders saatine sığdırmak zor (5)
 Kodaly, Dalcroze gibi müziğe özgü özel öğretim yöntemlerinden yeterince
yararlanılmıyor (8)
 Öğretmen kılavuz kitapta yer alan etkinlikler öğrencilerde kalıcı öğrenme durumu
yaratamıyor (23)
 Etkinlikler basit ve uygulanabilir değil (8)
 Sınıfların fiziki şartları bazı etkinlikleri uygulamak için elverişli değil (7)
 Bazı etkinliklerin kalabalık sınıflarda uygulanması zor (7)
Müzik öğretmenlerinin 2006 müzik öğretim programına göre hazırlanan öğretmen
kılavuz kitapları ve bu kitaplarda kullanılan etkinliklere yönelik olumlu değerlendirmelerinde
frekans sayıları göz önüne alındığında; “kılavuz kitaplarda örnek yıllık planların olması ve
kılavuz kitapların programın genel amaçlarına uygun bulunması” kategorileri dikkat
çekmektedir. Öğretmen kılavuz kitapları ve bu kitaplarda kullanılan etkinliklere yönelik
müzik öğretmenlerinin olumsuz değerlendirmelerinde frekans sayıları göz önüne alındığında;
“öğretmen kılavuz kitabında yer alan nota yazılarının genellikle okunaklı olmayışı, sınıfların
fiziki şartlarının bazı etkinlikleri uygulamak için elverişli olmayışı, Kodaly, Dalcroze gibi
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müziğe özgü özel öğretim yöntemlerinden yeterince yararlanılmaması, kılavuz kitapta yer
alan bazı etkinliklerin öğretmenleri kendi yöntemlerini uygulama açısından sınırlandırıyor
olması, kılavuz kitaplarda yer alan bazı etkinliklerin basit ve uygulanabilir olmayışı,
etkinliklerin kalıcı öğrenme durumu sağlamadığı” gibi kategoriler dikkat çekmektedir.

7. Müzik Öğretmenlerinin ‘Müziksel Algı ve Bilgilenme’ Öğrenme Alanına ĠliĢkin
Kazanımları Öğrencilerin GerçekleĢtirme Düzeylerine Yönelik GörüĢleri
Müzik öğretmenlerinin 2006 müzik öğretim programa göre işlenen müzik derslerinde
öğrencilerin „Müziksel Algı ve Bilgilenme‟ öğrenme alanına yönelik kazanımları
gerçekleştirme düzeylerine yönelik görüşleri ‘olumlu, olumsuz ve kısmen olumlu görüşler‟
olarak sınıflandırılıp Tablo 5‟te verilmiştir.
Tablo 5. Müzik Öğretmenlerinin ‘Müziksel Algı ve Bilgilenme’ Öğrenme Alanına ĠliĢkin Kazanımları
Öğrencilerin GerçekleĢtirme Düzeylerine Yönelik GörüĢleri
Öğretmen Görüşleri

Olumlu

Müzik Öğretmenlerinin „Müziksel Algı ve
Bilgilenme‟

Öğrenme

Alanına

İlişkin

Öğrencilerin Kazanımları Gerçekleştirme

Olumsuz

Kısmen Olumlu

f

%

f

%

f

%

12

19

37

58

15

23

Düzeylerine Yönelik Görüşleri

Tablo 5‟deki veriler incelendiğinde „müziksel algı ve bilgilenme‟ öğrenme alanına
ilişkin kazanımları öğrencilerin gerçekleştirme durumlarına yönelik, müzik öğretmenlerinin
%19‟u olumlu, %58‟i olumsuz, %23‟ü ise kısmen olumlu yönde görüş bildirmiştir. Olumsuz
görüşler altında yer alan ifadelere ilişkin kategoriler aşağıda özetlenmektedir:
 Müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanına ilişkin konular kapsamlı değil (22)
 Müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanına ilişkin konular bütünlüklü değil (7)
 Müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanına ilişkin kazanım sayısı yeterli değil (24)
 Öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitaplarında müziksel algı ve bilgilenme
öğrenme alanına ilişkin yer alan etkinlikler kullanışlı değil (17)
2006 müzik öğretim programının „müziksel algı ve bilgilenme‟ öğrenme alanına
ilişkin kazanımları öğrencilerin gerçekleştirme düzeylerine yönelik müzik öğretmenlerinin
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%19‟u olumlu, %23‟ü kısmen olumlu yönde görüş belirtmiştir. Bu görüşme sorusuna olumlu
ve kısmen olumlu yönde görüş bildiren müzik öğretmenleri, görüşleri ile ilgili ayrıntılı bir
değerlendirmede bulunmamışlardır. 2006 müzik öğretim programının „müziksel algı ve
bilgilenme‟ öğrenme alanına ilişkin kazanımları öğrencilerin gerçekleştirme düzeylerine
yönelik müzik öğretmenlerinin olumsuz değerlendirmelerinde frekans sayıları göz önüne
alındığında; “müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanına ilişkin konuların kapsamlı
olmaması, müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanına ilişkin öğretmen kılavuz kitabı ve
öğrenci çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin kullanışlı bulunmaması, müziksel algı ve
bilgilenme öğrenme alanına ilişkin kazanım sayısının yeterli olmaması” gibi kategoriler
dikkat çekmektedir.

8. 2006 Müzik Öğretim Programının ‘Çalma-Söyleme-Dinleme’ Öğrenme Alanına
ĠliĢkin

Kazanımları

Öğrencilerin

GerçekleĢtirme

Düzeylerine

Yönelik

Müzik

Öğretmenlerinin GörüĢleri
Müzik öğretmenlerinin yeni müzik öğretim programına göre işlenen müzik derslerinde
öğrencilerin „çalma-söyleme-dinleme‟ öğrenme alanına ilişkin kazanımları gerçekleştirme
düzeylerine yönelik görüşleri ‘olumlu, olumsuz ve kısmen olumlu görüşler‟ olarak
sınıflandırılıp Tablo 6‟da verilmiştir.
Tablo 6. 2006 Müzik Öğretim Programının ‘Çalma-Söyleme-Dinleme’ Öğrenme Alanına ĠliĢkin
Kazanımları Öğrencilerin GerçekleĢtirme Düzeylerine Yönelik Müzik Öğretmenlerinin GörüĢleri
Öğretmen Görüşleri

Olumlu

Müzik Öğretmenlerinin Öğrencilerin „ÇalmaSöyleme-Dinleme‟

Öğrenme

Alanına

İlişkin

Kazanımları Gerçekleştirme Düzeylerine Yönelik

Olumsuz

Kısmen Olumlu

f

%

f

%

f

%

14

22

33

51

17

27

Görüşleri

Tablo 6‟daki veriler incelendiğinde „çalma-söyleme-dinleme‟ öğrenme alanına ilişkin
kazanımları öğrencilerin gerçekleştirme durumlarına yönelik, müzik öğretmenlerinin %22‟si
olumlu, %51‟i olumsuz, %27‟si ise kısmen olumlu yönde görüş bildirmiştir. Olumsuz
görüşler altında yer alan ifadelere ilişkin alt boyutlar aşağıda özetlenmektedir:
 Program daha çok yazı yazma, ya da drama etkinliklerine ağırlık verdiğinden, çalmasöyleme-dinleme öğrenme alanına ilişkin etkinlikler yeterli değil (26)
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 Programda müziksel zevk eğitimi etkinlikleri ve öğrencileri nitelikli birer müzik
dinleyicisi durumuna dönüştürebilecek etkinlikler yer almıyor (4)
 Özellikle ilköğretim 5. Sınıf öğrenci çalışma kitaplarında yer alan şarkıların notaları
olmadığından çalgı eğitimi sağlıklı yapılamıyor (18)
 Notası olmayan şarkıların öğretiminde notaları tekrar tahtaya yazmak zaman kaybına
neden oluyor (12)
 Bazı şarkı ya da türkülerin sözlerinin tamamı öğrenci çalışma kitaplarında yer
almadığı için sözleri yazdırmak zaman kaybına neden oluyor (13)
2006 müzik öğretim programına göre işlenen müzik derslerinde öğrencilerin „çalmasöyleme-dinleme‟ öğrenme alanına ilişkin kazanımları gerçekleştirme düzeylerine yönelik
müzik öğretmenlerinin %22‟si olumlu, %27‟si kısmen olumlu yönde görüş belirtmiştir. Bu
görüşme sorusuna olumlu ve kısmen olumlu yönde görüş bildiren müzik öğretmenleri,
görüşleri ile ilgili ayrıntılı bir değerlendirmede bulunmamışlardır. Öğrencilerin „çalmasöyleme-dinleme‟ öğrenme alanına ilişkin kazanımları gerçekleştirme düzeylerine yönelik
müzik öğretmenlerinin olumsuz değerlendirmelerinde frekans sayıları göz önüne alındığında;
“programda yer alan etkinliklerin daha çok yazı yazma ve drama etkinliklerine ağırlık vermesi
ve bazı öğrenci çalışma kitaplarında yer alan şarkıların notalarının yer almayışı” kategorileri
dikkat çekmektedir.

9. Müzik Öğretmenlerinin 2006 Müzik Öğretim Programında Yer Alan ġarkı, Türkü ve
Ezgilere Yönelik GörüĢleri
Müzik Öğretmenlerinin 2006 Müzik Öğretim Programında Yer Alan Şarkı, Türkü ve
Ezgilere Yönelik Görüşleri ‘olumlu, olumsuz ve kısmen olumlu görüşler‟ olarak
sınıflandırılıp Tablo 7‟de verilmiştir.
Tablo 7. Müzik Öğretmenlerinin 2006 Müzik Öğretim Programında Yer Alan ġarkı, Türkü ve Ezgilere
Yönelik GörüĢleri
Öğretmen Görüşleri
Müzik Öğretmenlerinin 2006 Müzik Öğretim
Programında Yer Alan Şarkı, Türkü ve Ezgilere
Yönelik Görüşleri

Olumlu

Olumsuz

Kısmen Olumlu

f

%

f

%

f

%

3

5

55

86

6

9
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Tablo 7‟deki veriler incelendiğinde 2006 müzik öğretim programında yer alan şarkı,
türkü ve ezgilere yönelik müzik öğretmenlerinin %5‟i olumlu, %86‟sı olumsuz, %9‟u ise
kısmen olumlu yönde görüş bildirmiştir. Olumsuz görüşler altında yer alan ifadelere ilişkin alt
boyutlar aşağıda özetlenmektedir:
 Daha melodik şarkı ve ezgiler kullanılabilirdi (47)
 Bazı şarkılar öğrencilerin ilgisini çekmiyor (28)
 Şarkıların bazıları öğrencilerin zihinlerinde kalıcı özellikte değil (36)
 Kullanılan marşlar sayıca yeterli değil (17)
 Şarkıların bazıları blok flüt öğretimi için kullanışlı değil (32)
 Programda yer alan bazı şarkılar, içerdiği sözler ve melodik yapıları itibariyle
çocukların seviyelerinin çok altında (28)
 Programda örneklenen Türk Halk Müziği eserleri sayıca çok az (21)
 Şarkıların çoğu müzik sanatının genel öğelerini öğretmek için kullanışlı değil (36)
 Kullanılan şarkılar güncel değil (8)
2006 müzik öğretim programında yer alan şarkı, türkü ve ezgilere yönelik müzik
öğretmenlerinin değerlendirmelerinde frekans sayıları göz önüne alındığında; “programda
kullanılan şarkı ve ezgilerin yeterince melodik bulunmaması, şarkıların öğrenciler açısından
yeterince ilgi çekici özellikte olmadığı, kullanılan marş ve Türk Halk Müziği eseri sayısının
yeterli olmadığı, kullanılan şarkıların çalgı eğitimi açısından çok elverişli bulunmadığı,
kullanılan şarkı ve ya ezgilerin çocukların seviyeleriyle paralellik göstermediği ve şarkıların
müzik sanatının genel öğelerini öğretmek için kullanışlı bulunmadığı” gibi değerlendirmeler
dikkat çekmektedir.

10. 2006 Müzik Öğretim Programının, Öğrencilerin BaĢlıca Müzikal Sembol, Terim ve
Kavramları Kazanıma DönüĢtürme Durumları Üzerindeki Etkisine Yönelik Müzik
Öğretmenlerinin GörüĢleri
2006 müzik öğretim programının, öğrencilerin başlıca müzikal sembol, terim ve
kavramları

kazanıma

dönüştürme

durumları
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üzerindeki

etkisine

yönelik

müzik

öğretmenlerinin görüşleri „olumlu, olumsuz ve kısmen olumlu görüşler‟ olarak sınıflandırılıp
Tablo 8‟de verilmiştir.
Tablo 8. 2006 Müzik Öğretim Programının Öğrencilerin BaĢlıca Müzikal Sembol, Terim ve Kavramlara
ĠliĢkin Amaçları Kazanıma DönüĢtürme Durumları Üzerindeki Etkisine Yönelik Müzik Öğretmenlerinin
GörüĢleri
Öğretmen Görüşleri
Programın,

Öğrencilerin

Başlıca

Olumlu
Müzikal

Sembol, Terim ve Kavramlara İlişkin Amaçları
Kazanıma Dönüştürme Durumları Üzerindeki
Etkisine

Yönelik

Müzik

Olumsuz

Kısmen Olumlu

f

%

f

%

f

%

14

22

38

60

12

18

Öğretmenlerinin

Görüşleri

Tablo 8‟de belirtildiği gibi, 2006 müzik öğretim programına göre işlenen müzik
derslerinde öğrencilerin başlıca müzikal sembol, terim ve kavramları kazanıma dönüştürme
durumları üzerindeki etkisine yönelik müzik öğretmenlerinin %22‟si olumlu, %18‟i kısmen
olumlu, %60‟ı ise olumsuz yönde görüş belirtmiştir. Olumsuz görüşler altında yer alan
ifadelere ilişkin alt boyutlar aşağıda özetlenmektedir:
 Müzikal sembol, terim ya da kavramlara ilişkin kapsamın genişletilmesi gerekli (30)
 Müzikte aksak ölçüler gibi bazı konular çok ayrıntılı olarak yer alıyor, bu tür
konularda daha sade ve basit bir kapsam olmalı (12)
 Müzikal terim, sembol ve kavramlara ilişkin konuları öğretebileceğimiz zengin bir
eğitim müziği dağarına ihtiyaç var (32)
 Bu tür konularda öğrenciler isteksiz olduğu için daha ilgi çekici öğretim yöntem ve
teknikleri geliştirilerek kullanılmalı (28)
 Müzikte terim, sembol ve kavramlara ilişkin bilgiler, öğretmen kılavuz kitapta
yeterince açıklayıcı değil (6)
 Müzikal sembol, terim ve kavramlara ilişkin konuların, programda kimi zaman çok
abartıldığını, kimi zaman da hafife alındığını düşünüyorum (20)
 İlköğretim müzik dersinde bu tür soyut kavramlar yer almamalı (17)
Müzik öğretmenlerinin 2006 programının öğrencilerin başlıca müzikal sembol, terim
ve kavramlara ilişkin amaçları kazanıma dönüştürme durumları üzerindeki etkisine yönelik
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değerlendirmelerinde frekans sayıları göz önüne alındığında; “müzikal sembol, terim ya da
kavramlara ilişkin kapsamın genişletilmesi gerektiği, bu alanla ilişkili konuların öğretiminde
kullanılabilecek zengin bir eğitim müziği dağarına ihtiyaç duyulduğu, bu alanla ilişkili
konuların öğretiminde farlı öğretim yöntem ve tekniklerine ihtiyaç olduğu, bu alanla ilgili
kazanımların ne çok kapsamlı ne de çok yüzeysel olmaması gerektiği” gibi kategoriler dikkat
çekmektedir.

11. Müzik Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı Açısından Mesleki
Bilgilerine ĠliĢkin GörüĢleri
Müzik öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme kuramı açısından mesleki bilgilerine
ilişkin görüşleri Tablo 9‟da yer almaktadır.
Tablo 9. Müzik Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı Açısından Mesleki Bilgilerine ĠliĢkin
GörüĢleri
Kısmen Olumlu

Olumlu

Olumsuz

f

%

f

%

f

%

27

42

22

34

15

23

8

12

51

80

5

8

51

80

9

14

4

6

Öğretmen Görüşleri
Müzik Öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme kuramı
ile ilgili mesleki bilgilerini yeterli bulma durumları
Müzik

Öğretmenlerinin

yapılandırmacı

öğrenme

kuramına göre oluşturulan müzik öğretim programının
uygulanmasına yönelik hizmet içi eğitim alma durumları
Müzik

Öğretmenlerinin

yapılandırmacı

öğrenme

kuramına göre oluşturulan müzik öğretim programının
uygulanmasına yönelik hizmet içi eğitim kurslarına
ihtiyaç duyma durumları

Tablo 9‟da görüldüğü gibi, müzik öğretmenlerinin %42‟si yapılandırmacı öğrenme
kuramı ile ilgili mesleki bilgilerini yeterli bulduklarını; %23‟ü kısmen yeterli bulduklarını;
%34‟ü ise yeterli bulmadıklarını ifade etmiştir. Bu oranlara bakıldığında müzik
öğretmenlerinin yaklaşık %60‟ının yapılandırmacı öğrenme kuramıyla ilgili mesleki
bilgilerini tam anlamıyla yeterli bulmadıkları söylenebilir.
Tablo 9‟da müzik öğretmenlerinin yenilenen müzik öğretim programına yönelik
hizmet içi eğitim alıp almama durumları belirtilmiştir. Müzik öğretmenlerinin çok büyük bir
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bölümü (%80) yenilenen müzik öğretim programına yönelik hizmet içi eğitim almadıklarını,
% 8‟i kısmi bir eğitim aldıklarını, %12‟si ise hizmet içi eğitim aldıklarını ifade etmiştir.
Müzik öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme kuramına göre oluşturulan müzik
öğretim programının uygulanmasına yönelik hizmet içi eğitim kurslarına ihtiyaç duyma
durumları yine Tablo 9‟da belirtilmiştir. Müzik öğretmenlerinin % 80‟i programın
uygulanmasına yönelik hizmet içi eğitim kurslarına ihtiyaç duyduklarını; %14‟ü ise ihtiyaç
duymadıklarını ifade etmiştir. Bu oranlara göre müzik öğretmenlerinin büyük bir bölümünün
yenilenen müzik öğretim programının uygulanmasına yönelik hizmet içi eğitim kurslarına
ihtiyaç duyduğu söylenebilir.

SONUÇ ve ÖNERĠLER
2006 müzik öğretim programına ilişkin müzik öğretmenlerinin görüşleri ve bu
doğrultudaki değerlendirmeleri dikkate alındığında; yenilenen müzik öğretim programıyla
ilgili müzik öğretmenlerinin bazı olumlu tutumları bulunmakla beraber, programın
uygulanması aşamasında çeşitli sorunlar yaşandığı görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin
kendi değerlendirmelerinden yola çıkılarak bu sorunlar analiz edildiğinde;

programın

aksayan yönlerinin dört ana başlık altında toplandığı görülmektedir. Bunlar;
 Müzik ders saatleri ve okullardaki fiziki koşullara ilişkin sorunlar,
 Müzik öğretim programına ilişkin sorunlar,
 Programın alt öğeleri durumunda olan öğretmen kılavuz kitapları ve öğrenci
çalışma kitaplarına ilişkin sorunlar,
 Müzik öğretmenlerinin programı tanıma ve anlama durumlarına ilişkin
sorunlardır
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre oluşturulan müzik öğretim programının
etkinlik temelli olduğu bilinmektedir. Görüşme yapılan müzik öğretmenlerinin büyük bir
bölümü, 2006 müzik öğretim programının okullarda etkin bir şekilde uygulanamaması ile
ilgili; sınıf mevcutlarının kalabalık oluşunu, dersliklerinin müzik dersine uygun olmayışını ve
müzik ders saatlerinin haftada 1 saat oluşunu önemli birer etmen olarak belirtmişlerdir.
Müziksel etkinliklerin amacına uygun yürütülebilmesi için sınıf mevcudunun kabul edilebilir
sayıyı aşmaması, müzik dersi yapılan dersliklerin müzik dersine uygun olması ve haftalık
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müzik ders saatlerinin programda belirtilen etkinliklerin uygulanabilmesi açısından yeterli
olması gerekmektedir.
Müzik öğretmenlerinin 2006 müzik öğretim programına yönelik değerlendirmelerinde,
yenilenen programın, bölgesel farklılıklara ve okullardaki olanak ve koşullara bazı yönlerden
uygun olmadığı görüşü dikkat çekmektedir. Müzik öğretmenleri ayrıca, programda yer alan
konuların öğrencilerin seviyeleri için kimi zaman çok kolay, kimi zaman da çok zor
olduğunu, programda yer alan şarkı dağarının yeterli olmadığını; müzik ders kitabının
olmayışının programın sağlıklı yürütülmesini zorlaştırdığını ve programın farklı öğretim
yöntem ve teknikleri ile desteklenmesi gerektiğini belirtmişleridir.
Müzik öğretmenleri, programın alt öğeleri durumunda olan öğretmen kılavuz kitapları ve
öğrenci çalışma kitaplarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunmuşlardır. Bu konudaki
değerlendirmelerde en çok dikkat çeken öğeler, öğretmen kılavuz kitaplarında ve öğrenci
çalışma kitaplarında yer alan bazı etkinliklerin, öğrencileri amaçlanan kazanımlara
ulaştırmada etkili olmadığı yönündeki görüşlerdir. Ayrıca, müzik öğretmenlerinin önemli bir
bölümü, kitaplarda yer alan etkinliklerin çoğu zaman yazılı etkinliklere dayanmasının,
müziksel performansa dayalı etkinliklere ayrılan zamanı olumsuz yönde etkilediğini, müziğin
temel öğeleri ve müziğe ilişkin temel kavramların, öğrenci çalışma kitaplarında yeterince yer
almadığını ve öğrenci çalışma kitaplarının nota öğretimi açısından yetersiz kaldığını
belirtmişleridir. Müzik öğretmenlerinin bir bölümü öğretmen kılavuz kitabında yer alan
etkinliklerin kendilerini sınırlandırdığını ve programda Kodaly, Dalcroze v.b. müziğe özgü
özel öğretim yöntemlerinden yeterince yararlanılmadığını ifade etmiştir. Yenilenen müzik
öğretim programı, müzik eğitimini çeşitli öğrenme alanları üzerine oturtmuştur. Bu öğrenme
alanlarından „müziksel algı ve bilgilenme‟ öğrenme alanı ile „dinleme-çalma-söyleme‟
öğrenme alanları müzik eğitiminin önemli öğeleri durumundadır. Müzik öğretmenleri bu
öğrenme alanlarına ilişkin kazanımları öğrencilerin gerçekleştirme düzeylerinde programın
etkililiğine yönelik değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bu konuda alınan öğretmen görüşleri
doğrultusunda; müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanına ilişkin kazanımların
genişletilmesi ve bu alandaki kazanımlara yönelik etkinliklerin gözden geçirilmesi gerektiği
düşünülmektedir. Ayrıca, müzik öğretmenleri programda „dinleme-çalma-söyleme‟ öğrenme
alanına ilişkin etkinliklerin kapsamının genişletilerek

yeniden düzenlenmesi gerektiğini

belirtmişlerdir. Müzik eğitiminde hem „müziksel algı ve bilgilenme‟ hem de „dinleme-çalmasöyleme‟ öğrenme alanlarında hedeflenen kazanımların gerçekleşmesinde en etkili aracın
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müziğin kendisi olduğu düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle, programda kullanılan
eğitim müziği dağarının niteliği büyük önem taşımaktadır. Müzik öğretmenlerinin programda
kullanılan müzik dağarına ilişkin görüşleri dikkate alındığında; öğrencilerin zihinlerinde
kalıcı özellikte, çalgı eğitimi açısından daha kullanışlı, daha melodik şarkı ve ezgilerin
kullanılmasının gerekliliği öne çıkmaktadır.

Ayrıca müzik öğretmenlerinin görüşleri

doğrultusunda programda kullanılan Türk Halk Müziği eserleri ile marşların sayılarının
arttırılmasının gerektiği söylenebilir. Genel ihtiyaçlara cevap veren ve etkili bir müzik
eğitiminin gerçekleştirilebilmesi için, programda yer alan eğitim müziği dağarının müzik
sanatının genel öğelerini öğretmek açısından

kullanışlı olması ve çocukların fiziksel ve

psikolojik gelişim evreleri ile uyumlu olması gerekmektedir. Yukarıda özetlenen nedenlerle,
müzik dersi öğrenci çalışma kitaplarının yeniden düzenlenmesi ve öğrenci çalışma
kitaplarının yanı sıra, her sınıf düzeyi için zengin bir eğitim müziği dağarını da kapsayan ayrı
bir müzik ders kitabının hazırlanarak yürürlüğe konması gerekmektedir.
Müzik öğretmenlerinin büyük bir bölümü, yenilenen müzik öğretim programını
yeterince anlamadıklarını, yapılandırmacı öğrenme kuramı ile ilgili kendi mesleki bilgi
düzeylerini yetersiz bulduklarını, programın kendilerine tanıtılmasına yönelik hizmet içi
mesleki kurs almadıklarını ve böyle bir ihtiyaç içinde bulunduklarını belirtmişleridir. Müzik
öğretmenleri, yenilenen müzik öğretim programının sağlıklı yürütülebilmesi açısından başat
unsur durumundadırlar. Bu nedenle programın, uzman komisyonlar tarafından yürütülecek
uygulamalı hizmet içi eğitim seminerleri ile müzik öğretmenlerine tanıtılması büyük önem
taşımaktadır.
Eğitim ve öğretim programları, ulusların bilimsel, eğitsel ve kültürel gelişimleri
açısından stratejik öneme sahip araçlardır. İlköğretim müzik dersi öğretim programı, her
bireyin sağlıklı, dengeli ve verimli bir müziksel yaşantıya ulaşmasında; müziğe daha yatkın
çocukların ise mesleki veya özengen müzik eğitimine yönelmelerinde büyük önem
taşımaktadır. Müzik öğretim programının ideal bir düzleme oturtulması aşamasında hem
müzik öğretmenlerinin, hem de müzik eğitimi alanında uzman kişilerin görüşleri önemlidir.
2006 müzik öğretim programının uygulanmasına yönelik daha fazla araştırma yapılması ve
araştırmaların sonuçları doğrultusunda programın aksayan yönlerinin düzeltilmesi, müzik
eğitimini olumlu yönde etkileyecektir.

141

KAYNAKÇA
Canbazoğlu, S.; Demirelli, H. ve Kavak, N. (2010). Investigation of the Relationship between
Pre-service Science Teachers‟ Subject Matter Knowledge and Pedagogical Content
Knowledge regarding the Particulate Nature of Matter. Elementary Education Online,
9 (1), 275-291.
Demirci, B; Albuz, A. (2010). 2006 İlköğretim müzik dersi öğretim programına dayalı olarak
hazırlanan öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarının uygulamadaki
görünümüne yönelik bir değerlendirme. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
[Bağlantıda]. 7:2. Erişim: http://www.InsanBilimleri.com.
Demirel, Ö. (2000). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yaynevi.
MEB İlköğretim (2006). Müzik Dersi 1/8 Öğretim Programı, Devlet Kitapları Müdürlüğü,
Ankara.
Terzi, Ç. (2011).

Türk Eğitim Sistemi‟nde Okulların Örgüt ve Yönetim Yapısı ile

Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı Arasındaki İlişkinin Çözümlenmesi. Anadolu Journal
of Educational Sciences International, July 2011, 1(1), 75-82.
Yapıcı, M. (2007). Yapılandırmacılık ve Sınıf. Üniversite ve Toplum Dergisi, Haziran, Cilt 7,
Sayı 2.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.(4. Baskı),
Ankara: Seçkin Matbaası.

142

POPÜLER KÜLTÜR VE ĠLKÖĞRETĠM OKUL ġARKILARI
ETKĠLEġĠMĠNE YÖNELĠK DENEYSEL BĠR ÇALIġMA
Doç. Dr. M. Kayhan KURTULDU*
Yrd. Doç. Dr. Zeki NACAKCI**

GĠRĠġ
Ülkemiz 1980’lerin başından beri kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda büyük bir
değişim yaşamıştır. Modernleşme adı altında yaşanan değişim süreci, Türkiye'de kültürel
anlamda geleneksel yapıların çözülmelerine yol açmıştır. Bununla birlikte, sosyokültürel
açıdan, Türkiye toplumu, yeni alışkanlıklar, tutumlar ve davranış tarzları da geliştirmiş ve
geliştirmektedir. Daha bilimsel bir ifadeyle, kültürleme - kültürlenme ve kültürleşme
süreçlerinin iç içe geçmesiyle, Türkiye toplumu, yeni bir kültürel yapıya doğru, sürekli bir
değişim arz etmektedir (Güvenç, 1997).
Kültürün önemli yapı taşlarından olan popüler kültür, en genel anlamıyla hızlı üretilen
ve hızlı kaybolan, tarihsel önem, derinlik ya da süreklilik iddiası olmayan, elitlik özelliği
taşımayan, ortalama insanların sahip olduğu kültürel özellikler olarak ele alınmaktadır
(Solmaz, 2009). Popüler kültür kavramı, modern toplumlarda yaygın halk kültürü veya hâkim
grubun kültürü, yoğun bir şekilde tüketimi olan ve toplum içerisinde yaygınlık gösteren,
gündelik olarak yaşanan kültür anlamında kullanılmaktadır (Kara, Baysal, Kurt, 2007).
Güngör’e göre (1999) popüler kavramının anlamı İngilizcenin orijininden gelmektedir.
Oldukça yeni bir kavram olan popüler kavramı orta çağda “halk” anlamı ile kullanılmaya
başlamıştır. Günümüzde çoğunluk tarafından “sevilen ve seçilen” anlamındadır (Akt: Özkan,
2006). Popüler kültür ve popüler kelimesinin tanımı çerçevesinde kendine yer bulan ve
*
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günümüz şartlarında popüler olan ve bekli de en önde gelen kavramlardan biri popüler
müziktir. Popüler olması ile birlikte hem geniş kitlelere yayılabilmesi, hem de kimi zaman
diğer popüler unsurlar gibi çabuk tüketilebilir olması açısından zayıf görünmekle birlikte, etki
alanı itibariyle güçlü olarak da görebileceğimiz popüler müzik, günümüz toplumunda bazen
önemli bir belirleyici, bazen de hayat akışını etkileyen bir yapıya sahiptir.
Popüler müzikler çoğunlukla onu tüketen insan için, hem olanakları doğrultusunda
çalışma ortamında, hem de işten arta kalan boş zamanını değerlendirirken tükettiği bir
müziktir. Aynı şekilde bu müzikler, sanayileşme ve makineleşmenin sistemin dışına ittiği
işsizler için de var olan sürekli boş zaman olgusuna büyük ölçüde eşlik etmektedir. Spesifik
bir araştırma sonucundan daha ziyade gözlemsel bir yargıya dayanılarak, gençlerimiz için
popüler müzikler, duyguların belli tarzlarda ifadelendirildiği, belli bir gruba aidiyetin simgesi
olarak benimsedikleri bir müzik tarzını yansıtırken çocuklarımız için şarkı söyledikleri, dans
edip, oyun oynadıkları bir müzik olarak algılanmakta ve kullanılmaktadırlar. Bu görünümüyle
toplumun hemen hemen tüm katmanlarına yayılmışlardır (Aksu, 2008).
Popüler müziğe ilişkin tanımlamalar da müziğin kendisine ilişkin tanımlamalarla aynı
oranda karmaşıktır. Ancak yukarıda anlatılanların ışığında popüler müziğin bir kültürel
fenomen olarak, endüstrileşmiş toplumlarda sanat ve halk kategorilerinin yanında üçüncü bir
tür olduğu gerçeği tartışmasız bir ön kabulü gerektirir (Sakar, 2009).
Özellikle XIX. yüzyıldan beri popüler müzik, bir tür olarak tanımlanmakta ve
oluşumunu sürdürmektedir. Popüler müzik türlerine, içerik, teknik ve estetik açıdan atfedilen
önem, kendisine göre daha klasik olan müzikal yapılarla karşılaştırılması esasına göre
belirlense de, popüler müzikler, belli bir anlayışın ve ihtiyacın ürettiği müzikler olmasının
yanında, başlı başına bir müzik türü olarak ta önemli ve değerli müziklerdir. Popüler
müzikler, çok esnek yapılarıyla her türlü değişime kolaylıkla adapte olabildikleri için, belki de
tüm zamanlarda varlıklarını sürdüreceklerdir (Aksu, 2008).
Popüler müzik kavramını; bireyden tüm insanlığa, bulunduğumuz andan tüm
zamanlara kadar genişletebiliriz. Hiç popüler olmayan bir müzik parçası, medya desteğiyle,
bir anda tüm dünyanın ilgi odağı haline gelebilir ya da medyanın ilgisini azaltması popüler bir
eserin popülaritesini azaltabilir (Özeren, 2005). Öte yandan bugün internet teknolojilerinin ve
geniş bandın (broadband) yaygınlaşması, kullanıcıların internet üzerinden video ve müzik
elde etmelerini kolaylaştırmıştır (Özdemir, 2009). Kitle iletişim araçları sayesinde gelişen
popüler müzik endüstrileşmektedir. Temelde yapılan şey mümkün olan en kısa sürede yeni
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müziği mümkün olduğu kadar geniş bir kitleye çekici gelmesi için belli bir işlemden geçirip
ticarileştirilmesidir. Sonuçta yeni müzik diğer ticari mallardan ayırt dilemez hale,
gelebilmektedir. Teknolojide yaşanan bu gelişmelerle medya, gerektiğinde bilinci ve güzeli
köreltici şekilde kullanılmakta, yapay beğeni oluşturulmakta, dolayısıyla çok tehlikeli bir
silah olarak kullanılmaktadır. Aklı başında toplumlarda, basın organları da dâhil, tüm iletişim
araçları topluma, onları kullanan ve onlara ihtiyacı olan insanlara karşı sorumlu olmak
durumundadır. (Mc Gregor, 2000).
Tüm bu kitle iletişim ağında birinci unsur olarak popüler müzik kullanılmaktadır.
Genel anlamda müziğin insanların yaşam biçimine olan etkisi ve müzik türleri içerisinde en
çok dinlenilen müziğin popüler müzik olduğu gerçeğinden yola çıkarsak, popüler müziği icra
edenler ve besteleyenlere önemli toplumsal sorumluluklar düşmektedir. Popüler müzik
bestecisi bir şarkıyı yaparken kullanacağı dile, müziğe özen göstermek zorundadır. Yaptığı
müziğin çocuklar tarafından dinleneceği unutulmamalıdır. Aksi bir durumda eğitime büyük
zaralar verilmiş olur, eğitmenlerin çabalarına engel olunmuş olacaktır (Sakman, 2011, 287).
Popüler müzikler yukarıda da bahsedildiği gibi gerek yapısı, gerekse etki alanı
itibariyle

geniş

toplum

kitlelerine

ulaşabilmekte,

toplum

üzerinde

güçlü

izler

bırakabilmektedir. Tüm bu nedenlerle popüler müzik günümüz müzik endüstrisinin yanında
ülkemiz müzik eğitiminde de kendine yer edinmiştir. Bu bağlamda, popüler müzik dersleri,
üniversitelerin müzik eğitimi veren kurumlarında seçmeli olarak okutulabileceği gibi,
özellikle müzik öğretmeni yetiştiren kurumların programında, tek dönem,

iki kredilik

“Güncel/Popüler Müzik” dersi olarak yer almaktadır.
Okul öncesinden başlayıp üniversiteye gelene kadar müzik eğitimi adına bir sürü
olanaksızlıklarla baş başa kalmış, ancak yine de müziği hangi tür olursa olsun kendine yol
seçmiş gençler için, müzik eğitimi veren okullar, yaşama sevdikleri bir alanda devam etme
şansı olarak görünmektedir. Ancak; bu bölümlere girene kadar aldıkları eğitimin açıkları
edindikleri/edinemedikleri kültürel birikim, daha çok popüler kültür sınırları içinde
yeşermektedir (Solmaz, 2009). Ancak popüler müziğin gençlerimiz üzerindeki etkisi ne kadar
çoksa,

bilinçli

yapılan

ilköğretim

müzik

eğitiminin

ülkemiz

popüler

müziğinin

şekillenmesinde de etkisinin olacağı göz önünde bulundurulması gereken bir gerçek olduğu
unutulmamalıdır.
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Popüler kültür çerçevesinde gelişen popüler müziklerin günümüz ilköğretim
öğrencilerinin ilgi alanına girdiğini ve bu öğrencilerin okul şarkılarından daha çok popüler
müzik örneklerine yatkınlık gösterdiğini söylemek mümkündür. Bu bakış açısıyla günümüz
okul şarkılarının, öğrencilerin etkisi içerisinde olduğu düşünülen popüler müzikler
bağlamında yeniden ele alınması gerekmekte, öğrencilerin fiziki ve ruhsal yapısı da göz
önünde bulundurularak yeni yaklaşımlarla yeni şarkıların üretilmesinin önemli olduğu
düşünülmektedir.

ÇalıĢmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı popüler müzik, ilköğretim okul şarkıları ve ilköğretim
öğrencileri arasındaki etkileşimini vurgulamak ve bu yaklaşıma uygun okul şarkılarının
öğrencilerin popüler beğeni, müziksel algı ve öğrenme düzeyine etkisini incelemektir.

YÖNTEM
Bu çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılmış, popüler müzik
özellikli eşlik yaklaşımının etkilerini test etmek için deneysel bir uygulama yapılmıştır.

ÇalıĢma Grubu
Deneysel çalışmada ise her biri 10’ar kişiden meydana gelen deney ve kontrol grupları
adı altında iki grup oluşturulmuştur. Deney ve kontrol grupları Trabzon ili Akçaabat ilçesi
Acısu İlköğretim Okulunda öğrenimlerini sürdüren 4. ve 5. sınıf öğrencilerinden
oluşmaktadır. Okulun müzik öğretmeni tarafından müzik yeteneği göz önünde tutularak
seçilen ve gruplara yine müzik öğretmeni tarafından rastgele (random) biçimde dağıtılan
toplam 20 öğrenci, çalışma grubunu oluşturmaktadır.

ÇalıĢmanın Uygulanması ve Verilerin Toplanması
Araştırmada, deney sürecinde uygulanacak eşlik türünün belirlenmesi için öncelikli
olarak çalışma için seçilmiş 20 öğrencinin popüler müzikler içerisinde en çok dinledikleri
müzik türünü belirlemeye yönelik ders öğretmeni aracılığı ile görüşler belirlenmiş ve
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öğrencilerin daha çok pop müzik dinledikleri görülmüştür.

Bu nedenle araştırmada

kullanılacak okul şarkıları pop müzik alt yapısıyla hazırlanmış ve öğrencilerin beğenisine
sunulmuştur.
Pop müziği denildiğinde aklımıza genel kabul gören şekliyle popüler müziğin
kısaltılmış hali gelmemelidir. Pop müzik, belli bir popüler müzik türünün ağırlıklı olarak
biçemsel özelliklerine referans yapılmış bir müzik türüdür. (Erol, 2011, 275).
Deney ve kontrol gruplarıyla yürütülen uygulamalar ders dışında okul müzik
öğretmeni tarafından planlanan egzersiz çalışması kapsamında yürütülmüştür. Çalışma için
kullanılan örnek şarkılar her iki grupta da ilk olarak öğretmen tarafından flüt ile çalınıp
peşinden sözleri ile bir kez söylenerek çalıştırılmaya başlanmıştır. Sözleri ile bir kez
tekrarlanan şarkı daha sonra çalışma süresince her iki gruba da farklı biçimde ve kulaktan
öğretim yöntemi ile öğretilmiştir. Örnek şarkılar için kontrol grubuna müzik öğretmeni
tarafından klasik öğretim yöntemi uygulanmış, flüt ile her seferinde bir kez çalınan eser yine
müzik öğretmeni tarafından ezgisi ve sözleriyle seslendirilerek pekiştirilmeye çalışılmıştır.
Deney grubu ile yapılan çalışmada ise örnek şarkılar yine bir kez flütle çalınmış ve bir kez
sözleri ile söylendikten sonra bu parçalar için yazılmış olan pop müzik etkili altyapılar
dinletilerek çalıştırılmaya başlanmıştır.
Deney ve kontrol grupları kendilerine göre planlanan uygulamalar ile toplam 20
dakika çalıştırılmış ve sürecin sonunda değerlendirilerek puanlanmıştır. Çalışma sürecinde
gruplara göre planlanan öğretme amaçlı uygulamalar her iki grupta da 5’er kez
tekrarlanmıştır. Yapılan çalışmada öğrencilerin toplu ve bireysel seslendirme uygulamaları
kamera ile kayıt altına alınmış ve görüntüler biri uygulama yapılan okulun müzik öğretmeni
olmak üzere toplam üç müzik öğretmeni tarafından değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin
değerlendirilmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen doğru nota, doğru söz ifade, ritmik
bütünlük gibi basamakların olduğu bir gözlem aracı kullanılmış, ayrıca ders öğretmeninin
gözlemlerinden de faydalanılmıştır. Gözlem aracında, Uçan (1994: 212) tarafından İlköğretim
Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programında “Çok az, Az, Orta, İyi, Çok iyi” seçenekleriyle
belirlenen derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Geliştirilen gözlem aracının geçerliliği ve
güvenirliği konusunda uzman kişilerin görüşleri alınmış, gözlemciler arası korelasyon
değerlerine bakılmış ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra çalışma grubuna uygulanmıştır.
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Araştırmada söz konusu dersteki şarkıların öğretilmesinde öğrenci öneri ve
taleplerinin de önemli olduğu gerçeğinden hareketle deney grubundaki öğrencilere görüş alma
formu uygulanmış ve öğrencilerin görüşlerinden yararlanılmıştır.

Verilerin Çözümlenmesi
Çalışma için elde edilen verilerin çözümlenmesinde hem nitel, hem de nicel analiz
yöntemleri tercih edilmiştir. Deneysel uygulamadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde
nicel yöntemler, görüş formunun çözümlenmesinde ise nitel yöntemler kullanılmıştır.
Deneysel verilerin analizinde gruplardan elde edilen puanların karşılaştırılması için Mahh
Wtihney U testi tercih edilmiş, test sonuçlarında anlamlılık düzeyi ,05 olarak kabul edilmiştir.
Kullanılan gözlem aracının güvenirliği için değerlendirmeye katılan 3 gözlemcinin her bir alt
boyuta vermiş olduğu puanların ortalamaları hesaplanmış ve ilgili puanlar arası korelasyon
katsayıları belirlenmiştir. Görüş formundan elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise içerik
analizi yapılmıştır.

BULGULAR
Deneysel Sürece ĠliĢkin Bulgular
Yapılan çalışmada ölçek yardımıyla elde edilen puanların her iki şarkı için ayrı olarak
değerlendirilmesi yapılmış ve tablolar iki farklı gözlem sonucundan elde edilen verilere göre
oluşturulmuştur.

Tablo 1. Birinci Örnek ġarkıya Yönelik U Testi Analizi
Gruplar

Sıra Ort.

Deney

13,60

Kontrol

7,40

SS

U

p

3,70

19,00

,019

Tablo 1 incelendiğinde ölçüm sonuçlarına göre gruplar arsında p<,05 düzeyine göre
anlamlı fark olduğu anlaşılmaktadır. Gruplar arası sıra ortalaması değerleri incelendiğinde,
eğilimin deney grubu yönünde olduğu görülmektedir. Birinci şarkıda deney grubu öğrencileri,
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örnek şarkıyı belirlenen ölçütler çerçevesinde doğru seslendirmede kontrol grubu
öğrencilerinden daha başarılı olmuştur.

Tablo 2. Ġkinci Örnek ġarkıya Yönelik U Testi Analizi
Gruplar

Sıra Ort.

Deney

14,50

Kontrol

6,50

SS

U

p

3,82

10,00

,002

Tablo 2 incelendiğinde ölçüm sonuçlarına göre gruplar arsında p<,05 düzeyine göre
(p=,002) anlamlı fark olduğu görülmektedir. Sıra ortalaması değerleri incelendiğinde ise,
eğilimin deney grubu yönünde olduğunu anlamak mümkündür. Birinci şarkıda olduğu gibi
ikinci şarkıda da deney grubu öğrencileri, örnek şarkıyı belirlenen ölçütler çerçevesinde doğru
seslendirmede kontrol grubu öğrencilerinden daha başarılı olmuştur.

Tablo 3. Gözlemciler Arası Korelasyon Ölçüm Sonuçları
Gözlemci1

Gözlemci2

Gözlemci3

Gözlemci1

----

,889***

,912***

Gözlemci2

,889***

----

,860***

Gözlemci3

,912***

,860***

----

*p<,001

Tablo 3’de yer alan sonuçlar göre öğrencilerin şarkıları seslendirme uygulamalarını
değerlendiren ve ölçek yardımıyla puana dönüştüren 3 gözlemci arasında pozitif yönlü ve
yüksek düzeyli bir ilişki vardır. Tüm bu yüksek düzeyli ilişkiler p<,001 düzeyine göre de
anlamlıdır. Bu sonuçlara göre değerlendirme yapan gözlemcilerin puanlamaları birbiriyle
oldukça yakın ilişkide ve güvenilir düzeydedir.
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Öğrenci GörüĢlerini Belirlemeye Yönelik Bulgular
Pop müzik alt yapılı şarkılarla deney grubuna yapılan uygulamaya ilişkin öğrencilerin
görüşleri, görüşlere ilişkin verilerden elde edilen örnekler, bulgular ve yorumlar aşağıda
tablolarla desteklenerek sunulmuştur.

Soru 1: Müzik dersinde, uygulama yaptığımız şarkı öğrenme yöntemini önceki ders
işleme yöntemleri ile karşılaştırınız. Hangi yöntemle ders işlemek istersiniz? Hangi yöntemi
beğendiniz? Neden?
 Cd eşlikli, çünkü hem daha kolay öğreniliyor hem de aklımda kalıyor.(Ö.5)
 Ben en çok müzikle şarkı söylemeyi sevdim çünkü müzikle kulağa hoş geliyor ve söylemesi zevkli
oluyor.(Ö.2)
 Eşlikle şarkıyı daha iyi anlıyorum müziğe duyguyu verebiliyorum. (Ö.9)
 Müzikle çünkü daha eğlenceli oluyor. (Ö.7)

Tablo 4. Birinci Soruya ĠliĢkin Öğrencilerin Kullandıkları Ġfadelerin Genel Dağılımı
Öğrencilerin Kullandıkları Ġfadeler

Kullanma
Sıklığı (f)

Müzik yaparak öğrenmek isterim

10

Şarkı daha kolay öğreniliyor

10

Şarkılar akılda kalıcı oluyor

9

Ders daha eğlenceli

8

Müziğe (eşliğe) uyarak şarkı söylemeyi öğreniyoruz

6

Şarkılar daha duygulu oldu

4

Dersler daha zevkli

4

Bu yöntem yeni olduğu için biraz zorlandım

2

Görüş belirten toplam öğrenci

N= 10

Görüş örnekleri ve tablo 4’den anlaşılacağı üzere, öğrencilerin büyük çoğunluğu
ifadelerinde, pop müzik alt yapısı ile yapılmış şarkıları öğrenmenin daha kolay ve zevkli
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olduğunu belirtmiştir. Öğrenciler bu şekilde öğrendikleri şarkıların akılda kalıcı olduğu ve
dersten zevk aldıklarını ifade etmişlerdir. Bu durum da öğrencilerin zaten yabancı olmadıkları
pop müzik alt yapılı şarkıları öğrenmekten daha çok zevk aldıklarını ve kolay öğrendiklerini
göstermektedir.

Soru 2: Siz müzik öğretmeni olsaydınız hangi yöntemi kullanırdınız. Neden?
 Müzik yöntemini kullanırdım nedeni öğrenciler daha çabuk anlayabilsin diye. (Ö.5)
 Müzikli çünkü öğrencilerin çoğu şarkıları müzikle daha iyi ezberlediği ve iyi şekilde şarkıyı anladığı
için. (Ö.7)
 Müzik yöntemi çünkü müzik ile şarkı daha iyi anlaşılabilir daha iyi akılda kalır. (Ö.8)
 Müzik ile olan yöntemi uygulardım çünkü müzik ile söylemeyi öğrenmeleri lazım müziğe uymaları
lazım. (Ö.1)

Tablo 5. Ġkinci Soruya ĠliĢkin Öğrencilerin Kullandıkları Ġfadelerin Genel Dağılımı
Öğrencilerin Kullandıkları Ġfadeler

Kullanma
Sıklığı (f)

Müzik (Eşlik) yöntemini kullanırdım

10

Şarkılar müzikle daha iyi ezberleniyor

9

Şarkılar müzikle daha akılda kalıcı ve kolay oluyor

8

Başka öğretmenlerde bu yöntemi kullanmalı

3

Görüş belirten toplam öğrenci

N= 10

Görüş örnekleri ve tablo 5’den anlaşılacağı üzere, öğrencilerin hemen hepsi
ifadelerinde, eğer müzik

öğretmeni

olmuş

olsalardı, uyguladıkları

yeni

yöntemi

kullanacaklarını belirtmiş, gerekçelerinde bir önceki soruda olduğu şarkının daha kolay
öğrenilmesi, akılda kalıcılığı ve eğlenceli olması gibi unsurları belirtmişlerdir.
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Soru 3: Size göre şarkıları bu şekilde ezberlemek ya da söylemek daha kolay mıdır?

Tablo 5. Üçüncü Soruya ĠliĢkin Öğrencilerin Kullandıkları Ġfadelerin Genel Dağılımı

Kullanma

Öğrencilerin Kullandıkları Ġfadeler

Sıklığı (f)

Evet

10

Kesinlikle bu şekilde ezberlemek kolay

10

Eşlikle söylemek daha kolay

9

Görüş belirten toplam öğrenci

N= 10

Tablo 5’den anlaşılacağı üzere, öğrencilerin tümü, deney grubunda kullanılan şarkı
söyleme yönteminde, şarkıların ezberlenmesi ve söylenilmesinin daha kolay olduğunu
belirtmiştir. Buna göre öğrencilerin alt yapı eşlikli şarkıları çok daha kolay öğrenip
ezberlediklerini söyleyebiliriz.

Soru 4: Söylediğiniz şarkıların daha önce dinlediğiniz, bildiğiniz ve sevdiğiniz pop
müzik şarkılarıyla benzerliği var mıdır?

Tablo 6. Dördüncü Soruya ĠliĢkin Öğrencilerin Kullandıkları Ġfadelerin Genel Dağılımı

Öğrencilerin Kullandıkları

Kullanma

Ġfadeler

Sıklığı (f)

Evet

10

Kesinlikle çok benziyor

10

Severek söyledik

8

Görüş belirten toplam öğrenci
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N= 10

Tablo 6’den anlaşılacağı üzere, öğrencilerin tümü, derste uyguladıkları şarkıları
dinledikleri pop müzik şarkılarıyla benzer bulmuşlardır. Buna göre öğrencilerin sevdikleri
pop müzik şarkılarında sözden çok ritmik öğelere önem verdikleri ve dikkat ettiklerini
söyleyebiliriz.

SONUÇ
Çalışma sonucunda popüler kültür ve ilköğretim öğrencilerinin günümüz şartlarında
kaçınılmaz bir etkileşime girdiğini söylemek mümkündür. Bu etkileşim sürecinde popüler
kültürün ve iletişim araçlarının süreç içerisinde kimi zaman yararlı, kimi zaman ise zararlı
bazı sonuçları da beraberinde getirdiği gözlenmiştir. Yapılan uygulama çalışmasında ise
öğrencilerin ilgi, beceri, yaş ve duyuşsal özelliklerine uygun biçimde düşünülerek hazırlanmış
popüler altyapılı okul şarkılarının öğrencilerin müziksel algı ve öğrenme düzeylerine olumlu
yansıdığı görülmüştür. Süreç içerisinde örnek şarkıyı çalışmaktan keyif aldığı gözlenen
öğrencilerin aynı zamanda başarı puanları da farklılaşmıştır. Öğrencilerin görüşlerinden
edinilen sonuçlara göre, öğrencilerin gerek söz gerekse müzikal bakımından kendi
düzeylerine uygun şarkıları popüler müzik destekli alt yapılarla dinleme ve söylemekten zevk
aldıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin popüler müziğe benzer şarkıları daha kolay öğrenip
ezberleyebildikleri hem gözlem sonuçları hem de öğrenci ifadeleriyle belirlenmiştir.
Bu sonuca göre günümüzün gerekleri doğrultusunda uygun zamanlarda ve yine uygun
bir yaklaşımla okul şarkılarının zenginleştirilmesinin, hem öğrencilerin müzik dersine olan
ilgisi, hem de başarı düzeyleri üzerinde olumlu etkilerinin olacağını söylemek mümkündür.
Bireyin içinde doğup büyüdüğü, geliştiği, yetiştiği, çalıştığı, yaşamını sürdürdüğü ve
giderek ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu genel müzik çevresi ve genel müzik yaşamı da
farklı öğelerden, özellikle de farklı müzik türlerinden oluşan çok yönlü bir bütündür ve bu
bütün çevrede yaşayan müzik türlerinin tümünü kapsar. Bu kapsamda müzik eğitmenlerinin
genel müzik eğitiminde, öğrencilerin içerisinde bulunduğu müziksel çevre ve müzikal yaşamı
göz ardı etmemesi daha doğrudur. Günümüzde her birey gibi öğrencilerin de özellikle kitle
iletişim araçları vasıtasıyla dünyanın popüler müzik yaşamının kuşatması altında olduğu
unutulmamalıdır.
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Bu fikirler göz önünde bulundurulursa, genel müzik eğitiminde ve genel müzik
eğitimini uygulayan eğitimcileri yetiştirmede, yaşayan güncel müzik türlerini eğitimin bir
öğesi olarak görmek gereği karşımıza çıkmaktadır. Popüler müziklerin öğrenciler üzerinde
yaratabileceği olumsuz etkileri, yine popüler müziğin kendi müzikal özellikleri ile eğitim
avantajı haline dönüştürmek mümkündür.
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ĠLKÖĞRETĠM MÜZĠK DERSLERĠNDE ÇOK SESLĠ ġARKILARIN
YERĠ VE ÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME
Öğr. Gör. Yaşar ÖZELMA1
Doç. Dr. S. Cem ŞAKTANLI 2

ÖZET
Bu araştırma, Türkiye‟de ilköğretim müzik derslerinde çok sesli şarkıların yerini ve
önemini saptamak amacıyla tez3 kaynaklı derlenen verilerden oluşturulmuştur. Araştırmada
ilköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarında çok sesli şarkıların
yeri; kullanıldığı sınıf, etkinlik türü ve şarkı niteliği açısından sayısal olarak saptanmış, veriler
tablolar ile betimlenmiştir. Çok sesli şarkıların ilköğretim müzik derslerindeki önemini
belirlemek amacıyla Ankara ili Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapmakta olup
çalışma grubunu oluşturan 100 müzik öğretmenine uygulanan görüşme formu kaynaklı
derlenen veriler analiz edilip frekans ve yüzde dağılımları tablolar halinde gösterilmiş,
yorumlanmıştır.
Çalışmanın amacına ilişkin; öğretmen görüşme formu, literatür tarama, kılavuz kitap
tarama ile elde edilen sonuçlar ve konuyla ilgili öneriler çalışmanın sonunda sunulmuştur.
Buna göre; müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarında çok
sesli eğitim müziklerinin kitabın tümü içindeki yerini istenilen düzeyde yeterli bulmadığı, çok
sesli eğitim müziklerinin kitabın tümü içindeki yerinin arttırılması gerektiği ve ilköğretim
müzik dersinde kullanılan çok sesli eğitim müziklerinin öğrenciye grup çalışmasını ve
1

Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği AD, Erzincan.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği AD, Burdur.
3
Özelma, Y. (2010). İlköğretim müzik derslerinde çok sesli şarkıların yeri, önemi ve eğitim müziği çok
seslendirme yaklaşımları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
2
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işbirliğini öğrenme gibi önemli faydalarının olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma bu yönleriyle
ilköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarının yeni düzenlemelerine
fayda sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Çok sesli okul şarkısı, ilköğretim müzik eğitimi, müzik dersi kılavuz kitabı.

GĠRĠġ
“Sanat eğitimi, adeta genel sanat eğitimiyle zemine oturur, özengen sanat eğitimiyle
doğrulur-ayağa kalkar, mesleki sanat eğitimiyle de doruğa ulaşır-derinlere uzanır” (Uçan,
1996:130). Sanat eğitimi türleri arasındaki ilişkiyi açıklayan bu benzetme, şüphesiz
amaçlarına göre müzik eğitimi türleri arasındaki ilişkiyi de açıklamaktadır. Bu sebeple genel
müzik eğitimi, Türkiye‟deki müzik eğitimine sağlam bir zemin oluşturması bağlamında
önemlidir. Genel, özengen ve mesleki türlerde müzik eğitimi, her türün kendi amacına
yönelik olarak uygulanmaktadır. Türkiye‟de müzik eğitimi; okul öncesi eğitimden başlayarak,
ilköğretimde zorunlu ve ortaöğretimde seçmeli ders olarak uygulanan bir eğitim sürecini
gerektirmekte olup daha sonra mesleki alanda çeşitli dallara yönelmektedir. Zorunlu müzik
eğitimi süreci ve sistemi, 2006 yılı ilköğretim müzik dersi öğretim programına ve programın
içeriğindeki genel amaçlara göre düzenlenip belirlenmiştir.
“Müzik eğitiminin amaçlarından biri de ulusal müzik kültürümüzün yanında evrensel
müzik kültürlerinin tanıtılması, öğretilmesidir. Evrensel müzik kültürünün bir boyutu
olan çok seslilik ise çağdaş Türk müziğinin göstergelerinden olması nedeniyle
önemlidir” (Türkmen, 2007:177-178).
“Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müzik kültürlerini tanımak” (MEB, 2006:6)
ifadesi ilköğretim müzik dersi öğretim programı genel amaçları arasında yer almaktadır. Çok
seslilik, uluslararası müzik kültürüne ait bir kavram olarak görünse de aslında ulusal müzik
kültürümüze de ait bir kavramdır. Çağdaş Türk müziğinin göstergelerinden en önemlisi olarak
nitelendirebileceğimiz çok seslilik aslında tüm anlamları ile birlikte büyük bir derinlik
içermektedir.
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“Çok seslilik, çok yönlü olmak, birden fazla olanı birlikte duyumsayabilmek,
görebilmek, işitebilmek ve kavrayabilmektir. Düşünsel açıdan da bir konu üzerinde
geniş biçimde düşünebilmek, anlama ve kavrama üstünlüğüne sahip bulunmaktır. Çok
seslilik, çağımızın gerektirdiği bir özellik olarak nitelendirilebilir” (Uslu, 2006:3).
Düşünsel açıdan derin anlamlar ifade eden ve çağımızın gerektirdiği bir özellik olan
“çok seslilik” müziksel anlamda kullanıldığında aslında geleneksel Türk müzik kültürüne
yabancı değildir. Yabancı olmadığı halde geleneksel müziğimizdeki çok seslilik temellerinin
zamanında işlenmemiş, geliştirilmemiş ve genel müzik eğitimi ile zemine oturtulmamış
olmasının önemli etkilere yol açtığı söylenebilir. Nitekim bunu destekleyen görüşler de
vardır.
“Türkiye‟nin müzik kültüründe çok köklü geleneksel çok seslilik temelleri olduğu
halde, ilgili çevrelerde yaygın kabul gören bir kanıya göre batılı ve çağdaş anlamda çok
sesliliğe geçişte önemli bir gecikme yaşanmıştır. Bunun siyasal, tarihsel, toplumsal ve
kültürel çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenlerin en temelinde tarihi-coğrafi koşullardan
kaynaklanan ve yüzyıllarca süren kültür-uygarlık farklılığı, karşıtlığı, çatışması, rekabeti
bulunmaktadır” (Uçan, 2005:169).
Her alanda küreselleşen dünya, rekabet halinde olan bilgi toplumlarının vizyonlarını
paylaşması bağlamında yenilikler getirmektedir. Yenilenen, değişen dünya ve bilgi
toplumlarının ihtiyaçları yeni eğitim sistemlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Eğitim
sistemlerindeki gelişmeler müzik eğitimi alanına da yansımıştır. Özellikle 8 yıllık müzik
öğretim programının yapılandırmacı yaklaşıma göre yeniden hazırlanması umut vericidir.
“Dünyada ve ülkemizde eğitim alanında yaşanan bu son gelişmelere Milli Eğitim
Bakanlığı da kayıtsız kalmamış, eğitim-öğretim sürecini daha aktif ve çağdaş bir yapıya
kavuşturmak amacıyla çoklu zekâ kuramı, yapılandırmacı ve oluşturmacı yaklaşımları
temel alan öğretim programı çalışmalarına başlamıştır. Bu amaçla, ilk kez 2004-2005
eğitim-öğretim yılında pilot bölgelerde 4 derste (mihver derslerde) uygulamaya konulan
yeni programın, daha sonra diğer dersleri de kapsayacak şekilde uygulanması
düşünülmekte, dolayısıyla müzik derslerinin de yeni yaklaşımları temel alan bir öğretim
modeli ile uygulanması öngörülmektedir. Türk milli eğitim sisteminin içinde bulunduğu
bu yenileşme hareketlerinin eğitim-öğretim sürecine katkı sağlaması beklenmektedir.
Bu bağlamda, eğitim bilimcileri ve eğitimcilerin eğitim sistemimizi daha etkin ve
kaliteli hale dönüştürme sürecinde yapacakları çalışmalar bu süreci destekleyecektir. Bu
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durum da, diğer alanlarda olduğu gibi müzik eğitiminde de yeni yaklaşımların
uygulanmasına yönelik araştırmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır” (Nacakcı,
2006:3-4).
Müzik eğitimi alanında yapılan araştırmalar bu değişim ve gelişmelere program
bazında ışık tutmakta olup sonuçlar uygulamaya, ilköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz ve
öğrenci çalışma kitaplarının yeni düzenlemelerine yansımaktadır. Bu açıdan baktığımızda
müzik eğitimi alanında yapılan araştırmalar, ilköğretim müzik dersi öğretim programı
bağlamında değişim ve gelişmelere ışık tutması ve yol açması bakımından önemlidir.
İlköğretim müzik dersi öğretim programı; “dinleme-söyleme-çalma, müzik kültürü, müziksel
algı ve bilgilenme, müziksel yaratıcılık” gibi (MEB, 2006:7) dört ana öğrenme alanına etki ve
hitap etmektedir.
“İlköğretim müzik derslerinde, okul şarkısı öğretimi temelde dinleme-söyleme-çalma
öğrenme alanına dahil olmakla birlikte aslında diğer öğrenme alanlarına da etki
etmektedir. Örneğin; çok sesli bir okul şarkısı öğrenilirken ve söylenirken bu etkinlik
öğrencinin müzik kültürünü geliştirebilir, müzik hakkında bilgilenmesini sağlayabilir
veya müziksel yaratıcılığını geliştirebilir. Birbiriyle bağlı bütün bu açılardan ötürü okul
şarkıları ilköğretimde önemli bir araçtır” (Özelma, 2010:23). Bununla nedenle okul
şarkısı öğretiminin, genel müzik eğitiminin bel kemiğini oluşturduğu söylenebilir.
“Genel müzik eğitiminin ana ekseni olan, okul şarkısı öğretiminde yüksek nitelikli
çok sesli şarkı örneklerini de (kanon gibi) yeri geldiğinde, ilköğretim çocuğunun düzeyine
göre kullanmak, öğrencinin kendini çok sesli ifade etmesini sağlayacaktır. Bu dağar
kazandırma çalışmaları diğer çalışmalara paralel olarak yürütüldüğünde, çok sesli okul şarkısı
öğretimi ile öğrencinin müzik beğenisi ve ilgi alanları geliştirilebilir. Öğrencinin medyadaki
popüler müzik yayınlarını dinledikten sonra onlara üstün ve güzel anlayışı kazandırmamız
önem taşımaktadır. Öğrenciye sesini tanımayı, sevmeyi ve değişik bir bakış açısı ile
kullanmayı sağlayan çok sesli okul şarkıları, ilköğretim müzik ders etkinliklerinde, sadece ses
eğitimi ile ilgili olmayıp, çalgı çalma ya da dinleme etkinliklerinde de kullanılmaktadır”
(Özelma, 2010:24). Kuşkusuz ilköğretim öğrencisine ulusal ve uluslararası çok sesli müzik
kültürünü ve çok sesli şarkı söyleme alışkanlığını kazandırmak kolay olmamaktadır.
“Kanon kuruluşunda olan şarkılar, çok sesli şarkı söylemeye hazırlanmada, kolaylık
sağlar. Ama asıl olması gereken, her kümeye bir ezgi düşen çok sesli şarkıları söyleme
becerisinin ve beğenisinin kazanılmasıdır. Bir topluluğun, toplu şarkı söyleme yeteneği
(bir süre tek sesli, sonra kanon, daha sonra iki sesli, üç ve dört sesli şarkı söyleme
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yolundan) adım adım geliştirilebilir. Bu sağlandığı ölçüde, toplu şarkı söyleme geleneği
kurulmuş olacak, gitgide bu, çok sesli şarkı söyleme geleneğine dönüşecektir. Bu tür
beğeni ve beceriyi okulda kazanmış olanlar, okul dışında ve sonrasında da
yaşatacaklardır” (Sun, 2006:113).
Çok sesli okul şarkısı öğretimi; bu denli önemli sonuçlara ve değişimlere yol açmakla
birlikte aslında kaynağını eğitim müziği dağarımızdan alıp beslenmektedir. Tek ve çok sesli
okul şarkısı öğretiminin değeri ve eğitim müziği dağarımızın çeşitliliği bizi aynı zamanda
kaynağına göre şarkı seçiminin önemine götürmektedir. Eğitim müziğimizde; aktarma,
öykünme ve halk müziği kaynaklı okul şarkılarından oluşan literatürün tümünün kullanılması
gerektiği yadsınamaz; fakat hedef “Kaynağını halk türkülerimizden alan Türk okul
şarkılarının yaratılması, tek ve çok sesli halk türküleri ile Türk okul müziği şarkılarının
öğretime temel alınmasıdır; bu yoldan, halkın yarattığı müziklerin yokolmaktan,
yozlaşmaktan korunması, geliştirilmesi, toplumun kendi değerlerine açılarak kendisini
anlamasına ve aşmasına yardımcı olunmasıdır” (Sun, 2006:111). Nitekim bununla ilgili olarak
bulgular ve yorum kısmında ayrıntılı incelendiği üzere, ilköğretim müzik dersi öğretmen
kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarında, makamsal çok sesli eğitim müziklerinin tüm eğitim
müzikleri içindeki ağırlığı %2‟dir. Bu durum bizi, ilköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz ve
öğrenci çalışma kitaplarındaki çok sesli halk türkülerinin yani makamsal çok sesli eğitim
müziklerinin ağırlığının yeniden ele alınması, değerlendirilmesi ve düşünülmesi gerektiğine
götürmektedir.
Sorun, ilköğretim müzik derslerinde çok sesli eğitim müziği ağırlığının yeniden ele
alınması gerekmesinin yanında daha kapsamlı bir açılım göstermektedir; buna örnek olarak
“Şarkı öğretiminin öğretim boyutlarından bir tanesi de eşlikle desteklenmesidir. Şarkıların bir
çalgı ile eşlikli öğretilmesi/söyletilmesi hem öğrencinin şarkıyı doğru ezgiden söylemesini
kolaylaştırır, hem de işitme yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur. Özellikle çok sesli eşlikler
öğrencilerde çok seslilik kavramının gelişmesine yardımcı olur ve çok sesli duymaya alıştırır”
(Bilgin ve Şaktanlı, 2007:131). İlköğretim müzik derslerinde çok sesliliğin aşılanmasının,
özellikle tek sesli şarkıların çok sesli eşlikler ile öğretilmesi/söyletilmesi şeklinde başlatılması
gerektiği yönündeki başka bir tespit de durumun önemini göstermektedir.
Okul şarkılarını bir çalgı eşliğinde söylemek her zaman çok daha zevkli ve doludur.
Basit, çalgı eşliklerinin hem öğretmen tarafından uygulanması kolaydır hem de okul
şarkılarının eşlikle söylenmesi çocukların ilgisini çeker ve eşlikli dinamik müzik unsuru
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çocukları çok sesliliğe götürür, çok sesliliğe temel oluşturur (Yalçın içinde Elmas, 2005).
Böyle bir durumda öğrencinin çok sesli müzikle tanışması, müzik öğretmeninin ilköğretim
müzik

derslerinde

şarkı

öğretimi

sırasında

yaptığı

çok

sesli

çalgı

eşlikleriyle

gerçekleşmektedir; fakat kılavuz kitap içeriğinin uygulanması bakımından ilköğretim müzik
ders saati yetersizliği ve okullardaki müzik enstrümanı imkanlarının eksikliği, çok sesli eğitim
müziği öğretimi uygulamalarını kısıtlamaktadır. Bu bakımdan ilgili konularda müzik
öğretmeni görüşlerini içeren araştırmalar süreçteki sıkıntıyı, zorluğu tanımlamaya fayda
sağlamaktadır.
Genel müzik eğitimi içinde ilköğretim müzik eğitimi, sekiz yıllık ve programlı olması
bakımından büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında ilköğretim müzik eğitimi; program,
içerik ve uygulama bakımından zaman içerisinde değişerek geliştirilmektedir. İlköğretim
müzik eğitiminde kullanılan okul şarkıları genel müzik eğitiminin en önemli araçlarından
olduğu için araştırmada, “İlköğretim müzik eğitiminde kullanılan okul şarkıları çok sesli
müzik eğitimini desteklemekte midir?” sorusu problem olarak belirlenmiştir. Araştırmanın
amacı, ilköğretim müzik eğitiminde çok sesli okul şarkılarının yerini tanımlamak ve önemini
belirleyerek durumu vurgulamaktır. Odak konu bağlamında durumu ele alan araştırma
eksikliği

durumu;

ilköğretim

müzik

eğitimi

program,

içerik

ve

uygulamalarının

geliştirilmesinde gereken verileri sağlamaya yönelik olan bu araştırmayı gerekli ve zorunlu
kılmıştır. Araştırmada; ilköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarının taranmasıyla
elde edilmiş sayısal veriler ve görüşme tekniğiyle elde edilmiş müzik öğretmeni fikirlerinin,
ilköğretim müzik dersinde çok sesli şarkıların yeri ve önemini yansıttığı sayıltısından hareket
edilmiştir.

YÖNTEM

AraĢtırma Yöntem ve Teknikleri
Tez kaynaklı derlenen verilerden oluşturulmuş ve nitel araştırma özelliklerini taşıyan
çalışmada; literatür tarama yöntemi ve görüşme tekniğine bağlı içerik analizi kullanılmış olup,
bu yönüyle araştırma betimsel niteliktedir. Sayılar istatiksel olarak incelenirken frekans ve
yüzde dağılımlarına bakılmıştır.

161

ÇalıĢma Grubu
Bu araştırmada, Ankara ili Keçiören ve Yenimahalle ilçelerindeki (random olarak
seçilen) 100 müzik öğretmeni ile çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubunu oluşturmak
üzere ilgili ilçelerin seçiminin, Ankara‟nın ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan tipik bir
ortalamasını oluşturduğu göz önünde bulundurulmuştur.

Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak literatür tarama ve araştırmacı tarafından
hazırlanan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır.
İlköğretim müzik derslerinde çok sesli şarkıların yerini saptamak için literatür tarama
ile ilköğretimin tüm sınıflarında müzik dersi öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitapları
taranmış ve kullanılan ya da herhangi bir etkinlik türünde kullanılması için adı geçen okul
şarkıları sayılmış; veriler okul şarkısının kullanıldığı sınıf, etkinlik türü (dinleme-söylemeçalma) ve şarkı niteliğine göre sayısal olarak incelenmiş, veriler tablolar halinde sunulmuştur.
İlköğretim müzik derslerinde çok sesli şarkıların önemini belirlemek için, bizzat
araştırmacı tarafından ilgili okullarda 100 müzik öğretmenine uygulanan görüşme formu ile
öğretmen görüşleri alınmıştır. Görüşme formundaki 28 kapalı uçlu ve 2 yarı kapalı uçlu
sorudan, 10 kapalı uçlu ve 2 yarı kapalı uçlu yani toplam 12 soruya verilen yanıtlar bu
çalışmada derlenip kullanılmıştır. Görüşme formunda yer alan ifadeler araştırmacı tarafından
ilgili literatür ve uzman görüşleri esas alınarak oluşturulmuştur. Görüşme formu ile elde
edilen nitel verileri çözümlemek için içerik analizi yapılmış, bulgular tablolar halinde
görüşme formundaki soru sırası ile sunulmuştur.

Verilerin Analizi
Görüşme formundan elde edilen nitel verilerin içerik analizi yapılmış, “frekans” (f) ve
“yüzde” (%) dağılımları elde edilmiştir. Tablolarda frekans ve yüzdeler, görüşme formunun
100 müzik öğretmenine uygulanmış olması bakımından eşit sayı değeri göstermektedir. Nitel
bulgular, önce tablolar halinde sergilenmiş sonra da sözel olarak ifade edilmiş ve
yorumlanmıştır.
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BULGULAR VE YORUM

Ġlköğretim Müzik Derslerinde Çok Sesli ġarkıların Yerine ĠliĢkin Bulgular ve Yorum

Tablo 1.
Ġlköğretimin Bütün Sınıflarında Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz, Öğrenci ÇalıĢma Kitaplarında Tek Sesli
ve Çok Sesli Eğitim Müziklerinin Yerine ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
İlköğretim Sınıfları

Tek Sesli

Çok Sesli

Şarkılar

Şarkılar

Toplam

f

%

f

%

1. Sınıf

27

100

-

-

27

2. Sınıf

28

100

-

-

28

3. Sınıf

30

100

-

-

30

4. Sınıf

18

100

-

-

18

5. Sınıf

25

93

2

7

27

6. Sınıf

31

94

2

6

33

7. Sınıf

28

74

10

26

38

8. Sınıf

32

76

10

24

42

Toplam

219

90

24

10

243

Tablo 1‟de görüldüğü gibi ilköğretimin bütün sınıflarında müzik dersi öğretmen
kılavuz, öğrenci çalışma kitaplarında kullanılan veya etkinliklerde kullanılması için adı geçen
okul şarkıları değerlendirilip yukarıdaki frekans ve oranlar belirlenmiştir. İlköğretim müzik
derslerinde toplam 243 okul şarkısı kullanılmakta olup; bunlardan 219 okul şarkısı tek sesli,
24 okul şarkısı çok seslidir. Görüldüğü gibi 8 yıllık müzik eğitimi sürecinde tek sesli şarkılar
%90, çok sesli şarkılar %10‟luk bir oran göstermektedir. 1., 2., 3. ve 4. sınıf müzik
derslerinde çok sesli okul şarkısı kullanılmadığı saptanmıştır. Çok sesli okul şarkıları 5. sınıfta
kullanılmaya başlanmaktadır; fakat son ilköğretim müzik dersi öğretim programına
bakıldığında 5. sınıfta çok seslilikle ilgili kazanım ifadesinin yer almadığı görülmektedir. Çok
seslilikle ilgili kazanımlar 6. sınıfta ve “basit çok sesli şarkılar söyler” kazanım ifadesi ile
başlamaktadır. Ayrıca tablo 1‟de çok sesli okul şarkısı kullanım yüzdesinin en fazla olduğu
sınıfın 7. sınıf olduğu ve ardından onu 8. sınıfın takip ettiği görülmektedir.
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Tablo 2.
Ġlköğretim Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz, Öğrenci ÇalıĢma Kitaplarında Tonal ve Makamsal Çok Sesli
Eğitim Müziklerinin Yerine ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
Çok Sesli
Okul Şarkısı
Öğretilen
Sınıflar

Tonal

Makamsal

Çok Sesli

Çok Sesli

Toplam
Çok Sesli
Okul Şarkısı

f

%

f

%

5. Sınıf

1

50

1

50

2

6. Sınıf

1

50

1

50

2

7. Sınıf

9

90

1

10

10

8. Sınıf

8

80

2

20

10

Toplam

19

79,2

5

20,8

24

Tablo 2‟de görüldüğü gibi kullanıldığı sınıflara göre, ilköğretim müzik dersi öğretmen
kılavuz, öğrenci çalışma kitaplarındaki tonal ve makamsal çok sesli okul şarkısı kullanım
oranları ve frekansları; 5. ve 6. sınıflarda eşit dağılım göstermektedir. 7. sınıfta öğretilen çok
sesli şarkıların %90‟ı tonal çok sesli, %10‟u makamsal çok sesli ve 8. sınıfta öğretilen çok
sesli şarkıların %80‟i tonal çok sesli, %20‟si makamsal çok sesli şarkıdır. Toplamda ise tonal
çok sesli şarkılar yaklaşık %80, makamsal çok sesli şarkılar %20‟lik orandadır.
İlköğretim 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında ilgili öğretmen kılavuz, öğrenci çalışma kitapları
çok sesli okul şarkısı içermediği için tabloya konulmamıştır. Ayrıca ilköğretimin bütün
sınıflarında, müzik dersi kılavuz kitaplarında kullanılan toplam 243 okul şarkısı içerisinde; tek
sesli okul şarkıları arasında modal tek sesli örnekler olup, çok sesli okul şarkıları arasında
modal çok sesli örneklere rastlanmamıştır. Yani 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğretmen kılavuz, öğrenci
çalışma kitaplarındaki çok sesli okul şarkıları sadece tonal ve makamsal örneklerden
oluşmaktadır.
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Tablo 3.
Ġlköğretim Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz, Öğrenci ÇalıĢma Kitaplarında Etkinlik Türlerine Göre Çok
Sesli Eğitim Müziklerinin Yerine ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
Çok Sesli Okul Şarkısı
Kullanılan Sınıflar

Dinleme

Söyleme

Çalma

Etkinliği

Etkinliği

Etkinliği

Toplam Çok
Sesli Okul
Şarkısı

f

%

f

%

f

%

5. Sınıf

2

100

-

-

-

-

2

6. Sınıf

1

33

2

67

-

-

2

7. Sınıf

2

18

3

27

6

55

10

8. Sınıf

2

13

6

40

7

47

10

Toplam Etkinlik Sayısı
ve Yüzdesi

7

23

11

35

13

42

Tablo 3‟te sınıflar açısından ilköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz, öğrenci çalışma
kitaplarındaki çok sesli okul şarkılarının kullanıldığı etkinlik türlerine göre oranları ve
frekansları incelendiğinde; 5. sınıfta kullanılan çok sesli okul şarkılarının sadece dinleme
etkinliğinde kullanıldığı görülmektedir. Çok sesli okul şarkısı söyleme etkinliğinin 6. sınıfta
başlatıldığı ve çok sesli okul şarkısı çalma etkinliğinin ise 7. sınıfta başlatıldığı görülebilir.
Ayrıca çok sesli okul şarkısı kullanılan 4 sınıfta; 13 etkinliğin (%42) çalma, 11 etkinliğin
(%35) söyleme, 7 etkinliğin (%23) dinleme etkinliği olduğu görülmektedir. Çok sesli okul
şarkıları öğretmen kılavuz, öğrenci çalışma kitaplarında aynı anda iki etkinlik türünde de
kullanılmış olduğundan, toplam çok sesli okul şarkısı sayısı ve toplam etkinlik sayısı eşit
değildir.
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Tablo 4.
Ġlköğretim Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz, Öğrenci ÇalıĢma Kitaplarında Etkinlik Türlerine Göre Tonal
ve Makamsal Çok Sesli Eğitim Müziklerinin Yerine ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
Çok Sesli Okul
Şarkısı
Kullanılan

Çok Sesli
Okul Şarkı

Dinleme

Söyleme

Çalma

Etkinliği

Etkinliği

Etkinliği

Toplam Çok
Sesli Okul
Şarkısı
Sayısı

Türü

Sınıflar
f

%

f

%

f

%

Tonal

1

100

-

-

-

-

1

Makamsal

1

100

-

-

-

-

1

Tonal

1

50

1

50

-

-

1

Makamsal

-

-

1

100

-

-

1

Tonal

2

20

3

30

5

50

9

Makamsal

-

-

-

-

1

100

1

Tonal

2

15

4

31

7

54

8

Makamsal

-

-

2

100

-

-

2

7

23

11

35

13

42

5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf

Toplam Etkinlik
Sayısı ve Yüzdesi

Tablo 4‟te, tablo 2 ve tablo 3‟te yer alan veriler birleştirilmiştir. Buna göre; 5. sınıfta
kullanılan makamsal çok sesli okul şarkısının sadece dinleme etkinliğinde, 6. sınıfta
kullanılan makamsal çok sesli okul şarkısının sadece söyleme etkinliğinde, 7. sınıfta
kullanılan makamsal çok sesli okul şarkısının sadece çalma etkinliğinde, 8. sınıfta kullanılan
makamsal çok sesli okul şarkılarının ise sadece söyleme etkinliğinde yer aldığı görülebilir.

Ġlköğretim Müzik Derslerinde Çok Sesli ġarkıların Önemine ĠliĢkin Bulgular ve Yorum

Tablo 5.
Ġlköğretim Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Çok Sesli Eğitim Müziklerinin Kitabın Tümü
Ġçindeki Yerinin Yeterliliğine ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri
Seçenek

f

%

Tamamen

11

11

Kısmen

54

54

Hiç

35

35

Toplam

100

100
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Tablo 5‟te görüldüğü gibi; “İlköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarında çok
sesli eğitim müziklerinin, kitabın tümü içindeki yeri %10‟dur. Bu oran yeterli midir?”
sorusuna ilişkin olarak müzik öğretmenlerinin %54‟ü „kısmen‟, %35‟i „hiç‟ ve %11‟i ise
„tamamen‟ görüşünü belirtmiştir. Verilen „kısmen‟ ve „hiç‟ yanıtlarına yönelik görüşler
%89‟dur. Buna göre çalışma grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun,
ilköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarında çok sesli eğitim müziklerinin kitabın
tümü içindeki yerini tamamen ve istenilen düzeyde yeterli bulmadığı söylenebilir.

Tablo 6.
Ġlköğretim Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Tonal ve Makamsal Çok Sesli Eğitim
Müziklerinin Birbirine Oranına ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri
Çok Sesli Eğitim Müziği Ağırlıkları

f

%

Tonal %90, Makamsal %10

8

8

Tonal %80, Makamsal %20

2

2

Tonal %70, Makamsal %30

22

22

Tonal %60, Makamsal %40

30

30

Tonal %50, Makamsal %50

29

29

Tonal %40, Makamsal %60

6

6

Tonal %30, Makamsal %70

2

2

Tonal %20, Makamsal %80

-

-

Tonal %10, Makamsal %90

1

1

Toplam

100

100

Tablo 6‟da görüldüğü gibi; “İlköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarındaki
çok sesli eğitim müzikleri içinde, tonal çok sesli eğitim müzikleri %80, makamsal çok sesli
eğitim müzikleri %20 ağırlığa sahiptir. Bu oran sizce ne olmalıdır?” sorusuna ilişkin olarak
müzik öğretmenlerinin %30‟u „tonal %60, makamsal %40‟, %29‟u „tonal %50, makamsal
%50‟, %22‟si „tonal %70, makamsal %30‟, %10‟u „tonal %90, makamsal %10‟, %6‟sı „tonal
%40, makamsal %60‟, %2‟si „tonal %30, makamsal %70‟, %2‟si „tonal %80, makamsal
%20‟, %1‟i „tonal %10, makamsal %90‟ oranında olmalı görüşünü belirtmiştir ve „tonal %20,
makamsal %80‟ oranında olmalı görüşünü belirten bulunmamaktadır. Buna göre çalışma
grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin çoğunluğunun, ilköğretim müzik dersi öğretmen
kılavuz kitaplarındaki çok sesli eğitim müzikleri içinde, tonal çok sesli eğitim müziklerinin
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%60, makamsal çok sesli eğitim müziklerinin %40 ağırlığa sahip olması gerektiği seçeneğine
yoğunlaştıkları görülmektedir; ayrıca %29 oranda ikisinin de eşit ağırlıkta (tonal %50,
makamsal %50) olması gerektiğini düşünenler de azımsanamayacak ölçüdedir.
İlköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarındaki çok sesli eğitim müzikleri
içinde, tonal çok sesli eğitim müziklerinin %80 ve makamsal çok sesli eğitim müziklerinin
%20 ağırlığa sahip olduğu göz önünde bulundurulursa, yukarıdaki veriler ışığında ilköğretim
müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarındaki makamsal çok sesli eğitim müziği ağırlığının
artırılması gerektiği ve tonal, makamsal çok sesli eğitim müziği ağırlığının birbirine yakın
olması gerektiği söylenebilir.

Tablo 7.
Ġlköğretim Müzik Eğitiminde Tonal Çok Sesli Eğitim Müziği Dinleme Etkinliklerinin BaĢlangıç Zamanına
ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri
Sınıf

f

%

1-2

36

36

3

25

25

4

30

30

5

9

9

Toplam

100

100

Tablo 7‟de görüldüğü gibi; “İlköğretim müzik eğitiminde, tonal çok sesli eğitim
müziği dinleme etkinlikleri hangi sınıfta başlatılmalıdır?” sorusuna ilişkin olarak müzik
öğretmenlerinin %36‟sı 1-2. sınıf, %30‟u 4. sınıf, %25‟i 3. sınıf ve %9‟u 5. sınıfta başlatılmalı
görüşünü belirtmiştir. Buna göre çalışma grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin
çoğunluğunun, ilköğretim müzik eğitiminde, tonal çok sesli eğitim müziği dinleme
etkinliklerinin 1-2. sınıfta başlatılması gerektiğini düşündükleri görülmektedir ve %30 oranda
4. sınıf cevabını verenler de dikkat çekmektedir.
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Tablo 8.
Ġlköğretim Müzik Eğitiminde Makamsal Çok Sesli Eğitim Müziği Dinleme Etkinliklerinin BaĢlangıç
Zamanına ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri
Sınıf

f

%

1-2

18

18

3

20

20

4

38

38

5

24

24

Toplam

100

100

Tablo 8‟de görüldüğü gibi; “İlköğretim müzik eğitiminde, makamsal çok sesli eğitim müziği
dinleme etkinlikleri hangi sınıfta başlatılmalıdır?” sorusuna ilişkin olarak müzik
öğretmenlerinin %38‟i 4. sınıf, %24‟ü 5. sınıf, %20‟si 3. sınıf ve %18‟i 1-2. sınıfta
başlatılmalı

görüşünü

belirtmiştir.

Buna

göre

çalışma

grubunu

oluşturan

müzik

öğretmenlerinin çoğunluğunun, ilköğretim müzik eğitiminde, makamsal çok sesli eğitim
müziği dinleme etkinliklerinin 4. sınıfta başlatılması gerektiğini düşündükleri görülmektedir
ve %24 oranda 5. sınıf cevabını verenler de dikkat çekmektedir.

Tablo 9.
Ġlköğretim Müzik Eğitiminde Tonal Çok Sesli Eğitim Müziği Söyleme Etkinliklerinin BaĢlangıç Zamanına
ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri
Sınıf

f

%

1-2

7

7

3

15

15

4

27

27

5

21

21

6

14

15

7

11

10

8

5

5

Toplam

100

100

Tablo 9‟da görüldüğü gibi; “İlköğretim müzik eğitiminde, tonal çok sesli eğitim
müziği söyleme etkinlikleri hangi sınıfta başlatılmalıdır?” sorusuna ilişkin olarak müzik
öğretmenlerinin %27‟si 4. sınıf, %21‟i 5. sınıf, %15‟i 3. sınıf, %14‟ü 6. sınıf, %11‟i 7. sınıf,
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%7‟si 1-2. sınıf ve %5‟i ise 8. sınıfta başlatılmalı görüşünü belirtmiştir. Buna göre çalışma
grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik eğitiminde tonal çok sesli eğitim
müziği söyleme etkinliklerinin %27 oranında 4. sınıfta başlatılması gerektiğini düşündükleri
görülmektedir; ayrıca %21 oranında 5. sınıf ve %15 oranında 3. sınıfta başlatılması
gerektiğini düşünenler de dikkat çekmektedir.

Tablo 10.
Ġlköğretim Müzik Eğitiminde Makamsal Çok Sesli Eğitim Müziği Söyleme Etkinliklerinin BaĢlangıç
Zamanına ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri
Sınıf

f

%

1-2

2

2

3

10

10

4

15

15

5

25

25

6

26

26

7

16

16

8

6

6

Toplam

100

100

Tablo 10‟da görüldüğü gibi; “İlköğretim müzik eğitiminde, makamsal çok sesli eğitim
müziği söyleme etkinlikleri hangi sınıfta başlatılmalıdır?” sorusuna ilişkin olarak müzik
öğretmenlerinin %26‟sı 6. sınıf, %25‟i 5. sınıf, %16‟sı 7. sınıf, %15‟i 4. sınıf, %10‟u 3. sınıf,
%6‟sı 8. sınıf ve %2‟si 1-2. sınıfta başlatılmalı görüşünü belirtmiştir. Buna göre çalışma
grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik eğitiminde, tonal çok sesli eğitim
müziği söyleme etkinliklerinin %26 oranında 6. sınıfta başlatılması gerektiğini düşündükleri
görülmektedir; ayrıca %25 oranında 5. sınıf ve %16 oranında 7. sınıfta başlatılması
gerektiğini düşünenler de dikkat çekmektedir.

170

Tablo 11.
Ġlköğretim Müzik Dersinde Tonal Çok Sesli Eğitim Müziği Öğretimi Durumuna ĠliĢkin Öğretmen
GörüĢleri
Seçenek

f

%

Tamamen

1

1

Kısmen

71

71

Hiç

28

28

Toplam

100

100

Tablo 11‟de görüldüğü gibi; “İlköğretim müzik dersinde, tonal çok sesli eğitim müziği
öğretiminin ne ölçüde uygulanabildiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna ilişkin olarak müzik
öğretmenlerinin %71‟i „kısmen‟, %28‟i „hiç‟ ve %1‟i ise „tamamen‟ görüşünü belirtmiştir.
Buna göre görüşleri alınan müzik öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun ilköğretim müzik
dersinde, tonal çok sesli eğitim müziği öğretiminin kısmen uygulanabildiğini fakat yeterince
uygulanamadığını düşündüğü görülmektedir.

Tablo 12.
Ġlköğretim Müzik Dersinde Makamsal Çok Sesli Eğitim Müziği Öğretimi Durumuna ĠliĢkin Öğretmen
GörüĢleri
Seçenek

f

%

Tamamen

-

-

Kısmen

57

57

Hiç

43

43

Toplam

100

100

Tablo 12‟de görüldüğü gibi; “İlköğretim müzik dersinde, makamsal çok sesli eğitim
müziği öğretiminin ne ölçüde uygulanabildiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna ilişkin olarak
müzik öğretmenlerinin %57‟si „kısmen‟, %43‟ü „hiç‟ görüşünü belirtmekle birlikte
„tamamen‟ görüşünü belirten öğretmen bulunmamaktadır. Buna göre görüşleri alınan müzik
öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun ilköğretim müzik dersinde, makamsal çok sesli eğitim
müziği öğretiminin kısmen uygulanabildiğini fakat yeterince uygulanamadığını düşündüğü
görülmektedir; bununla birlikte hiç uygulanamadığını düşünenlerin azımsanamayacak oranda
olduğu dikkat çekmektedir.
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Tablo 13.
Ġlköğretim Müzik Dersinde Eğitim Müziği Öğretim Etkinliklerinde Müzik Öğretmenleri Tarafından
Kullanılan EĢlik Çalgılarına ĠliĢkin Dağılım
Eşlik Çalgısı

f

%

Piyano

8

8

Elektronik Org

61

61

Gitar

4

4

Bağlama

2

2

Diğer

25

25

Toplam

100

100

Tablo 13‟te görüldüğü gibi; “İlköğretim müzik dersinde, eğitim müziği öğretim
etkinliklerinde hangi eşlik çalgısını kullanıyorsunuz?” sorusuna ilişkin olarak müzik
öğretmenlerinin %61‟i „elektronik org‟, %25‟i „diğer‟, %8‟i „piyano‟, %4‟ü „gitar‟ ve %2‟si
„bağlama‟ eşlik çalgısını kullandığını belirtmiştir. Diğer yanıtını veren 25 müzik
öğretmeninden; onaltısı blokflüt, üçü melodika, ikisi yanflüt, ikisi keman, biri akordeon ve
biri de mandolin eşlik çalgısını kullandığını belirtmiştir. Bu veriler ışığında çalışma grubunu
oluşturan müzik öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun, ilköğretim müzik dersinde eğitim
müziği öğretim etkinliklerinde elektronik org eşlik çalgısını kullandığı görülmektedir.

Tablo 14.
Ġlköğretim Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Müzik Öğretmenleri Ġçin Eğitim Müziklerinin
Çok Sesli Çalgı EĢliklerinin Yer Almaması Durumuna ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri
Seçenek

f

%

Tamamen

63

63

Kısmen

35

35

Hiç

2

2

Toplam

100

100

Tablo 14‟te görüldüğü gibi; “İlköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarında,
eğitim müziklerinin çok sesli çalgı eşlikleri yer almalı mıdır?” sorusuna ilişkin olarak müzik
öğretmenlerinin %63‟ü „tamamen‟, %35‟i „kısmen‟ ve %2‟si ise „hiç‟ görüşünü belirtmiştir.
Buna göre çalışma grubunu oluşturan müzik öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun, ilköğretim
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müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarında, eğitim müziklerinin çok sesli çalgı eşliklerinin yer
almasını istediği görülmektedir.

Tablo 15.
Ġlköğretim Müzik Dersinde Kullanılan Çok Sesli Eğitim Müziklerinin Öğrenciye Etki ve Faydasına ĠliĢkin
Öğretmen GörüĢleri
Öğretmen Görüşleri

f

%

Grup çalışmasını ve işbirliğini öğrenir

31

31

Aynı anda duyulan sesleri ayırt edebilmeyi kazanır

30

30

Partileri, ezgileri ve armonik yapıyı ayırt eder

4

4

Çok sesli düşünmeyi öğrenir

14

14

Kaliteli müziği sever ve kazanır

21

21

Toplam

100

100

Tablo 15‟te görüldüğü gibi; “İlköğretim müzik dersinde kullanılan çok sesli eğitim
müziklerinin, öğrenciye etki ve faydasının ne olduğunu düşünmektesiniz?” sorusuna ilişkin
olarak müzik öğretmenlerinin %31‟i grup çalışmasını ve işbirliğini öğrendiği, %30‟u aynı
anda duyulan sesleri ayırt edebilmeyi kazandığı, %21‟i kaliteli müziği sevip kazandığı, %14‟ü
çok sesli düşünmeyi öğrendiği ve %4‟ü ise partileri, ezgileri ve armonik yapıyı ayırt ettiği
yönünde öğrenciye etki ve fayda sağladığı görüşünü belirtmiştir. Buna göre görüşleri alınan
müzik öğretmenlerinin çoğunluğunun, ilköğretim müzik dersinde kullanılan çok sesli eğitim
müziklerinin, öğrenciye etki ve fayda olarak grup çalışmasını ve işbirliğini öğrenme yönünde
yansıdığını düşündüğü; fakat aynı anda duyulan sesleri ayırt edebilmeyi kazanma yönünde
yansıdığını düşünenlerin de azımsanamayacak ölçüde olduğu görülmektedir.
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Tablo 16.
Ġlköğretim Sekiz Yıllık Müzik Öğretim Programı Kazanımlarının Desteklenmesi Açısından Çok Sesli
Eğitim Müziklerinin Kılavuz Kitaplarda Daha Fazla Yer Alması ve Öğrencide Çok Sesli Müzik Bilincinin
OluĢması Ġçin Yapılabileceklere ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri
Öğretmen Görüşleri

f

%

Öğretmen kılavuz kitaplarındaki çok sesli eğitim müziği dağarını
sayıca artırma

28

28

Öğretmen kılavuz kitaplarındaki çok sesli eğitim müziği dağarını
nitelikçe geliştirme

18

18

13

13

9

9

21

21

11

11

100

100

Öğretmen kılavuz kitaplarına eğitim müziklerinin çok sesli çalgı
eşliklerinin eklenmesi
Müzik dersi öğretmeninin kendi bilgi ve becerisi ile oluşturduğu
çalgı eşliklerini kullanması
Müzik dersi öğretmeninin olanla yetinmeyip yardımcı
kaynaklardaki çok sesli repertuvardan faydalanması
Diğer
Toplam

Tablo 16‟da görüldüğü gibi; “İlköğretim sekiz yıllık müzik öğretim programı
kazanımlarının desteklenmesi açısından, çok sesli eğitim müziklerinin kılavuz kitaplarda daha
fazla yer alması ve böylece öğrencide çok sesli müzik bilincinin oluşması için neler
yapılabilir?” sorusuna ilişkin olarak müzik öğretmenlerinin %28‟i „öğretmen kılavuz
kitaplarındaki çok sesli eğitim müziği dağarını sayıca artırma‟, %21‟i „müzik dersi
öğretmeninin

olanla

yetinmeyip

yardımcı

kaynaklardaki

çok

sesli

repertuvardan

faydalanması‟, %18‟i „öğretmen kılavuz kitaplarındaki çok sesli eğitim müziği dağarını
nitelikçe geliştirme‟, %13‟ü „öğretmen kılavuz kitaplarına eğitim müziklerinin çok sesli çalgı
eşliklerinin eklenmesi‟, %11‟i „diğer‟ ve %9‟u ise „müzik dersi öğretmeninin kendi bilgi ve
becerisi ile oluşturduğu çalgı eşliklerini kullanması‟ görüşünü belirtmiştir. Diğer görüşünü
belirten 11 müzik öğretmeninden; beşi haftalık müzik ders saatinin artırılması gerektiği, üçü
okullarda müzik odası olması ve müzik dersi araç-gereçlerinin artırılması gerektiği, ikisi
toplumun ekonomik şartlarının düzeltilmesi ve müzik dersine gereken önemin verilmesi
gerektiği, biri kalabalık sınıf mevcutlarının azaltılması gerektiği, biri ilköğretim müzik
dersinin seçmeli olması gerektiği, biri öğrencilerin tek sesli müzik becerilerinin geliştirilmesi
gerektiği ve biri de çok sesli müzik çalışmalarının ilköğretimde gereksiz olduğu
açıklamalarında bulunmuştur. Bu veriler ışığında görüşleri alınan müzik öğretmenlerinin
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çoğunluk sıralamasında, ilk seçenek olarak öğretmen kılavuz kitaplarındaki çok sesli eğitim
müziği dağarını sayıca artırma, ikinci seçenek olarak da müzik dersi öğretmeninin olanla
yetinmeyip yardımcı kaynaklardaki çok sesli repertuvardan faydalanması görüşünde
yoğunlaştığı görülmektedir.

SONUÇLAR
 İlköğretim müzik dersinde bütün sınıflarda öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma
kitaplarında dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerinde toplam 243 adet şarkı
kullanıldığı tespit edilmiştir.
 İlköğretim müzik dersinde bütün sınıflarda öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma
kitaplarında toplam 24 adet çok sesli eğitim müziğinin kullanıldığı, bunların ilgili
kitaplarda kullanılan tüm eğitim müzikleri içinde %10 oranında ağırlığa sahip olduğu
görülmüştür.
 İlköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarında tonal ve
makamsal çok sesli eğitim müziklerine 5. sınıfta yer verilmeye başlandığı, tonal çok
sesli eğitim müziklerinin bütün sınıflarda kullanılan tüm eğitim müzikleri içinde 19
adet tonal eser ile %8 oranında ağırlığa ve makamsal çok sesli eğitim müziklerinin
bütün sınıflarda kullanılan tüm eğitim müzikleri içinde 5 adet makamsal eser ile %2
oranında ağırlığa sahip olduğu görülmüştür.
 Müzik öğretmenlerinin; ilköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarında çok
sesli eğitim müziklerinin kitabın tümü içindeki yerini tamamen ve istenilen düzeyde
yeterli bulunmadığı, ilgili dağarın sayıca arttırılması gerektiğini düşündüğü sonucuna
ulaşılmıştır. Araştırma bu yönleriyle ilköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz ve
öğrenci çalışma kitaplarının yeni düzenlemelerine fayda sağlamaktadır.
 İlköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarındaki çok sesli eğitim müzikleri
içinde makamsal çok sesli eğitim müziklerinin ağırlığının yeterli bulunmadığı tespit
edilmiştir.
 Müzik öğretmenlerinin; ilköğretim müzik eğitiminde tonal çok sesli eğitim müziği
dinleme etkinliklerinin 1-2. sınıfta, makamsal çok sesli eğitim müziği dinleme
etkinliklerinin 4. sınıfta, tonal çok sesli eğitim müziği söyleme etkinliklerinin 4. sınıfta
ve makamsal çok sesli eğitim müziği söyleme etkinliklerinin ise 6. sınıfta başlatılması
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gerektiğini düşündükleri görülmüştür; fakat ilköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz
ve öğrenci çalışma kitaplarında tonal ve makamsal çok sesli eğitim müziği dinleme
etkinliklerinin 5. sınıfta, tonal ve makamsal çok sesli eğitim müziği söyleme
etkinliklerinin ise 6. sınıfta yer almaya başladığı ve bu veriler karşılaştırıldığında tonal
ve makamsal çok sesli eğitim müziği dinleme etkinliği uygulamalarında ilköğretim
müzik dersi öğretmen kılavuz, öğrenci çalışma kitaplarındaki düzenlemelerde geç
kalındığı sonucuna ulaşılmıştır.
 Müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik dersinde tonal ve makamsal çok sesli eğitim
müziği öğretiminin yeterince uygulanamadığını düşündüğü görülmüştür.
 Müzik öğretmenlerinin çoğunluğunun ilköğretim müzik dersindeki eğitim müziği
öğretim etkinliklerinde “elektronik org” eşlik çalgısını kullandığı tespit edilmiştir.
 Müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik dersinde kullanılan çok sesli eğitim
müziklerinin öğrenciye etki ve fayda bakımından; “grup çalışmasını ve işbirliğini
öğrenme” ve “aynı anda duyulan sesleri ayırt edebilmeyi kazanma” yönünde
yansıdığını düşündüğü görülmüştür.

ÖNERĠLER
 İlköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarının çok sesli eğitim müziği dağarı
açısından gereksinimleri karşılayamaması bağlamında çok sesli eğitim müziklerinin
kitabın tümü içindeki yerinin arttırılması önerilmektedir.
 İlköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarındaki çok sesli eğitim müziği dağarı
içerisinde makamsal çok sesli eğitim müziği dağarı arttırılmalıdır.
 İlköğretim müzik dersi öğrencisi için büyük önem taşıyan tonal ve makamsal çok sesli
okul şarkılarının öğrenciye, en uygun zamanda başlatılan ders içi ve ders dışı dinlemesöyleme-çalma etkinlikleriyle tanıtılması ve kazandırılması önerilmektedir.
 İlköğretim müzik dersinde, tonal ve makamsal çok sesli eğitim müziği öğretiminin
yeterince uygulanamaması bakımından çok seslilikle ilgili kazanımların ve ders içi
etkinliklerin arttırılması önerilmektedir.
 İlköğretimde çok seslilikle ilgili kazanımların desteklenmesi bakımından haftalık
müzik ders saati arttırılmalıdır.
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 İlköğretim müzik derslerinde müzik öğretmeninin öğrencileri ile bireysel ilgilenerek,
çok sesli müzik kültürünü aşılayabilmesi için kalabalık sınıf mevcutları azaltılmalıdır.
 İlköğretim okullarındaki müzik dersi araç-gereç ve enstrüman imkanlarının
arttırılarak, her okulda müzik odası oluşturulmalı ve müzik derslerine gereken önem
verilmelidir.
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SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ
MÜZĠK DĠNLEME TERCĠHLERĠ

Aylin MENTİŞ KÖKSOY*

ÖZET
Bu araştırmada,sınıf öğretmeni adaylarının müzik dinleme tercihlerine

ilişkin

görüşlerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırmamız tarama modelinde gerçekleştirilmiş
nitel bir araştırmadır.Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılı birinci yarıyılda
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3 ve 4.sınıfta okuyan 104
öğretmen adayı oluşturmuştur.Araştırmada öğretmen adaylarına açık uçlu 4 sorudan oluşan
veri

toplama

aracı

uygulanmıştır.Verilerin

analizinde

“betimsel

analiz”

kullanılmıştır.Araştırma bulguları “Öğretmen Adaylarının Dinlemekten Hoşlandıkları Müzik
Türü” ve “Öğretmen Adaylarının Dinledikleri Müzik Türünü Tercih Sebepleri”,”Öğretmen
Adaylarının Anne ve Babalarının Dinledikleri Müzik Türü” ve “Müzik Dinlemenin Öğretmen
Adayları Üzerinde Bıraktığı Etki”

şeklinde dört başlık altında ele alınmıştır.Öğretmen

adayları sorulara birden fazla cevap vermişlerdir.İlk soruya öğretmen adaylarının ℅ 45’i
pop,℅ 24’ü Türk Halk Müziği,℅ 20’si rock cevabını vermiştir.İkinci soruya öğretmen
adaylarının ℅ 23’ü dinlendiriyor,℅ 26’sı hoşuma gidiyor,℅ 16’sı rahatlatıyor,%14’ü yaşıma
uygun şeklinde cevap vermişlerdir.Üçüncü soruya öğretmen adaylarının %74’üTürk Halk
Müziği,%25’i Türk Sanat Müziği,%11,5’i Arabesk şeklinde cevap vermişlerdir.Dördüncü
soruya öğretmen adaylarının %75’i sıkıntılarımdan kurtulmamı sağlıyor,stresimi azaltıyor,
rahatlatıyor,kendimi iyi hissetmemi sağlıyor %25’i ise zevk alıyorum şeklinde cevap
vermişlerdir. Bu bulgulara göre öğretmen adaylarının daha çok popüler müzik dinlemeyi
*

Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü
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tercih ettiği,müziği dinlendirdiği,rahatlattığı ve sıkıntılarından kurtulmalarını sağladığı için
dinledikleri,anne ve babalarının ise daha çok geleneksel kültüre yönelik Türk Halk ve Türk
Sanat Müziği dinledikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Dinleme,Müzik Tercihi,Öğretmen Adayı.

GIRIġ:
“Müzik, belli bir amaç ve yöntemle, belli bir güzellik anlayışına göre işlenerek
birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütündür” (Uçan, 1994:10). İnsan yaşamında önemli
bir yeri vardır.
Bütün insanlar, kendilerine özgü özelliklerle belli bir toplum içinde doğar, büyür ve bu
toplumun kültürüyle yoğrularak gelişirler.“İnsanın dünyaya geldiği toplum içinde sağlıklı
olarak yaşayabilmesi, fizyolojik (beslenme, korunma gibi), sosyal ve psikolojik (sevme,
sevilme, gruba ait olma gibi) gereksinimlerinin dengeli olarak karşılanmasıyla mümkündür”
(Öztürk, 2007:1). İnsanın bu gereksinimlerinin en önemlilerinden birisi de müziktir.
Müziğin,gerek günümüz ve gerekse geçmiş dönemlerde insan üzerinde etkili olduğu inkar
edilemez bir gerçektir.Eski kitaplar incelendiği takdirde,eski bilim adamları arasında müziğin
insan üzerindeki tesirlerinin kabul edildiğine dair birçok örnek görülebilir.(Ergan ve
Ak,2006).Müzik insan yaşamının önemli bir parçasıdır.Atatürk’e gore de “Müzik hayatın
neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir”.“Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir.
Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı
ise

müzik

mutlaka

vardır.

Müziksiz

hayat

zaten

mevcut

olamaz.”

(www.ataturkdevrimleri.com).
İnsan yaşamında önemli bir yeri olan müziğin çeşitleri vardır ve insanların müzik
dinleme tercihleri bunlara göre değişmektedir.İnsanların kültürleri,yaşam şekilleri,aile yapıları
ve aldıkları eğitim dinledikleri müzik türünü etkileyebilir.Öğrenciler için rol model olabilecek
sınıf öğretmeni adaylarının müzik dinleme tercihleri bu noktadan hareketle bu araştırmanın
konusunu oluşturmaktadır.
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AMAÇ
Bu araştırmanın genel amacı,Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
bölümü 3. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının müzik dinleme tercihlerine ilişkin görüşlerini
belirlemektir.

YÖNTEM
Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiş nitel bir araştırmadır.Tarama modelleri,
geçmişte ya da halen varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma
yaklaşımlarıdır (Karasar,1991,77).

ÇALIġMA GRUBU
Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılı birinci yarıyılda Niğde
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3 ve 4. sınıfta okuyan 104 öğretmen
adayı oluşturmuştur.

VERĠLERĠN TOPLANMASI
Araştırmada öğretmen adaylarına açık uçlu dört sorudan oluşan veri toplama aracı
uygulanmıştır.Öğretmen adaylarına : Dinlemekten Hoşlandıkları Müzik Türü, Dinledikleri
Müzik Türünü Tercih Sebepleri, Anne ve Babalarının Dinledikleri Müzik Türü ve Müzik
Dinlemenin Üzerlerinde Bıraktığı Etki sorulmuştur.

VERĠLERĠN ANALĠZĠ
Bu araştırmada,öğretmen adaylarının görüşleri yazılı olarak alındığı için, verilerin
analizinde araştırmacı tarafından bir nitel araştırma tekniği olan “betimsel analiz” yöntemi
kullanılmıştır.Betimsel analizde,elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre
özetlenir ve yorumlanır.Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre
düzenlenebileceği gibi,görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar
dikkate alınarak da sunulabilir.Betimsel analizde,görüşülen ya da gözlenen bireylerin
görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir.Bu
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tür analizde amaç,elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya
sunmaktır(Yıldırım ve Şimşek,2006,224).
Öğretmen adaylarının cinsiyete göre dağılımları çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1: Öğretmen Adaylarının Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam

Frekans (n)
76
28
104

Yüzde (℅)
73
27
100

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ℅ 73’ünü kız,℅ 27’sini erkek öğrenciler
oluşturmuştur.

BULGULAR
Araştırma bulguları “Öğretmen Adaylarının Dinlemekten Hoşlandıkları Müzik Türü”
ve “Öğretmen Adaylarının Dinledikleri Müzik Türünü Tercih Sebepleri”,”Öğretmen
Adaylarının Anne ve Babalarının Dinledikleri Müzik Türü” ve “Müzik Dinlemenin Öğretmen
Adayları Üzerinde Bıraktığı Etki” şeklinde dört başlık altında ele alınmıştır.

Öğretmen Adaylarının Dinlemekten HoĢlandıkları Müzik Türüne ĠliĢkin
GörüĢleri
Öğretmen adaylarının ℅ 45’i pop(n=47),℅ 24’ü Türk Halk Müziği(n=26),℅ 20’si
rock müziği (n=21)dinlemekten hoşlandıklarını belirtmişlerdir.

Öğretmen Adaylarının Dinledikleri Müzik Türünü Tercih Sebeplerine ĠliĢkin
GörüĢleri
Öğretmen adaylarının ℅ 23’ü dinlendiriyor(n=24),℅ 26’sı hoşuma gidiyor(n=27),℅
16’sı rahatlatıyor(n=17),%14’ü yaşıma uygun(n=15) şeklinde cevap vermişlerdir.Öğretmen
görüşlerinden bazıları şöyledir:
“İnsan beynini yormayan,dinlendirici,sakinleştirici bir etkisi var”(Ö.1)
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“Kendimi

mutlu

hissetmemi

sağlıyor.İçimi

kıpır kıpır ediyor

bu nedenle

dinliyorum.”(Ö.23).
“Beni rahatlattığı için sözleri hoşuma gittiği için tercih ediyorum.”(Ö.16)
“Yaşım gereği bana hitap eden müzik türü bu olduğu için”(Ö.97)

Öğretmen Adaylarının Anne ve Babalarının Dinledikleri Müzik Türüne ĠliĢkin
GörüĢleri
Öğretmen adaylarının %74’ü Türk Halk Müziği,%25’i Türk Sanat Müziği,%11,5’i
Arabesk müzik şeklinde cevap vermişlerdir

Öğretmen Adaylarının Müzik Dinlemenin Üzerlerinde Bıraktığı Etkiye ĠliĢkin
GörüĢleri
Öğretmen adaylarının %75’i(n=78) sıkıntılarımdan kurtulmamı sağlıyor,stresimi
azaltıyor, rahatlatıyor,kendimi iyi hissetmemi sağlıyor %25’i ise zevk alıyorum(n=22)
şeklinde cevap vermişlerdir. Öğretmen görüşlerinden bazıları şöyledir:
“Stres atmamı sağlıyor.Sinirli ya da üzgün olduğum anlarda dinlenen müzik ruhumu
dinlendiriyor.Mutlu anımda ise neşeme neşe katıyor.”(Ö.15)
“Mutlu olmamı sağlıyor.Eğer kendimi rahatsız veya mutsuz hissediyorsam müzik
dinlediğimde iyi hissediyorum.”(Ö.91).
“Müzik dinleyerek günün karmaşasından,kurtulup yorgunluğumu atıyorum ve
zihnimin,bedenimin dinlendiğini hissediyorum”(Ö.4).

SONUÇ
Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının yaklaşık yarısı(%45) popüler
kültürün ürünü olan pop müzik dinlemekten hoşlanmaktadırlar.Çevik,Akın,Orkun ve
Yalçınkaya(2003) tarafından yapılan araştırma sonucuna göre de üniversite öğrencileri en çok
pop müzik dinlemekten hoşlanmaktadırlar.Öğretmen adaylarının müzik dinleme tercihleri
anne ve babalarının dinledikleri müzik türü ile tam bir paralellik göstermemektedir.Anne ve
babalarının oldukça büyük bir kısmı(%74) Türk Halk Müziği dinlerken,Öğretmen adaylarının
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sadece

az

bir kesiminin(%24) anne ve

babaları

gibi

halk

müziği

dinledikleri

belirlenmiştir.Öğretmen adaylarının dinledikleri müzik türünü tercih sebepleri müziğin
kendilerini

dinlendirmesi,

hoşlanmaları,yaşlarına

uygun

bulmalarıdır.Ulutürk(2008)

tarafından yapılan araştırmada da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri dinledikleri müzik türünü
tercih etme sebepleri arasında müzikten hoşlanmalarını belirtmişlerdir.Öğretmen adayları
müzik dinlemenin kendilerini rahatlattığını ve müzik dinlemekten zevk aldıklarını
belirtmişlerdir.Araştırma sonucuna göre öğretmen adaylarının pop ,rock ve halk müziği
dışında farklı müzik türlerini dinlemeleri için ortamlar yaratılmalı,müzik beğenilerinin
geliştirilmesine çalışılmalıdır.Aldıkları müzik derslerinin bir kısmında farklı müzik türleri
hakkında bilgilendirilebilirler.Müzik dinleme kültürlerinin geliştirilmesi sağlanabilir.

KAYNAKLAR:
Çevik, S., Akın, A., Onuk Ö. ve Yalçınkaya B. “Cumhuriyetin 80. Yılında Gazi Üniversitesi
Gençliğinin Yasamında Müziğin Yeri ve İşlevi”,Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik
Sempozyumu, Malatya, 2003, S:36, s.26-37.
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Basımevi.
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MÜZİK EĞİTİMİNDE EŞLİK ÇALGISI OLARAK
AKORDİYONUN YERİ ve ÖNEMİ

Arş. Gör. Ozan BELGE*
Yrd. Doç. Dr. Selçuk BİLGİN**

Bir çalgının müzik öğretmeni tarafından derste iyi kullanılmasının etkinliği
tartışılmaz durumdadır.
Kullanım amaçları bakımından okul müzik eğitiminde çalgılar;
- Öğretmenin kullanacağı çalgılar
- Öğrencinin kullanacağı çalgılar
olarak ayrılabilir.
Müzik öğretmenleri çalgılarını sınıfta solfej eğitimi yaparken yardımcı, dinleti
yaparak ve şarkılara eşlik ederek de beğeni eğitiminin gereği olan bir araç olarak kullanırlar.
Bu durum müzik eğitiminde kullanılan çalgıların, müzik eğitiminde öğretici ve estetik
amaçlara göre işlevlerinin olduğunu ortaya koyar.
Müzik öğretmenleri çalabildiği eserleri iyi çalabilmesi ve ifade edebilmesinin
yanında, müzik öğretmenliğinde “Armoni” bilgisinden okul şarkılarının armonik analizinde
ve çalgı eşliği oluşturmada yararlanırlar. (Bilgin, 2006)
Akordiyon, hem ezgi çalınabilen hem de bir şarkıya/ezgiye eşlik yapılabilen bir
yapıya sahiptir. Sapit perdeli oluşu, kullanılacak akorların kolay bağlanabilmesi, ses
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sınırlarının bir tuş yardımıyla genişletilebilmesi ve ayakta çalınabilir oluşu sayesinde müzik
derslerinde her zaman kullanılabilecek bir çalgıdır.

Akordiyon, ilk kez 1816’da Friedrich Lohner tarafından kullanılmıştır. Diyez ve
bemolleri içermeyen bu akordeon, tek klavyeli ve küçük bir çalgıydı. 1880 yılında iki klavyeli
kromatik akordiyon kullanılmaya başlandı. (Say, 1993)
Temel olarak iki tarafta da armonika benzeri bir sistem bulunan akordeon, tuşlara
basıldığında içindeki armonikanın ilgili deliklerinin açılması ve körük ile bu deliklere hava
verilmesi suretiyle çalışır. Sağ elde piyano tuşesine benzeyen bir bölüm, sol elde ise küçük
düğmelerden oluşan bir bölüm yer alır.
Sol elde yer alan ve “Bas” adı verilen bölümde her sıra bir sese aittir. Burada yer
alan sesler, yardımcı bas(ana sesin büyük üçlüsü), temel bas, majör akor, minör akor,
dominant 7 akoru ve -5 (diminished) akoru olarak dizilir. Yukarıdan aşağı ise sıralar 4’lü
aralıkla dizilmiştir. Böylelikle bir tona ait ana dereceler, o sıranın bir alt ve bir üst sırasından
yer alır.

(Örn: Do Sırasının altında Fa sırası, üstünde Sol sırası yer alır.)

Bas sayısına göre 12, 24, 36, 48, 60, 72, 80, 96, 120 baslı akordiyonlar
kullanılmaktadır. Basların sayısına bağlı olarak çalgının boyu ve ağırlığı da değişmektedir. 12
Baslı bir akordiyon yaklaşık 4.5 kg, 72 baslı bir akordiyon 7-9 kg arasında, 120 baslı bir
akordiyon 11-13 kg arasında ağırlıklara sahiptir.
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Ülkemizde akordiyon daha çok Kafkas halklarının çalgısı olarak bilinir. Dünyanın
farklı bölgelerinde farklı müzik türlerinin içinde kendine yer bulmuştur. Başta Fransa,
Almanya, Rusya, Azerbaycan, Arjantin, Brezilya, Portekiz olmak üzere birçok ülkede
benimsenmiş ve kullanılmaktadır.
Müzik öğretmenlerinin bir şarkıya I (Tonik), IV (Subdominat), V (Dominant), hatta
I (Tonik),V (Dominant) gibi esas uygularla olduğu gibi, bilgi ve beceri düzeylerine göre yan
dereceler ve ara dominantlar kullanarak eşlik etmeleri mümkündür.

Eşlik Örneği

Örnek 1: Müzik Öğretmenleri, bir şarkıyı bilgi ve beceri düzeylerine göre farklı
şekilde armonik olarak çözümleyebilirler.
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Örnek 2: Ana dereceler ile çözümlenen parçanın akorları akordiyon için şu şekilde
yazılabilir.

Örnek 3: Yan dereceler ile çözümlenen parçanın akorları akordiyon için şu şekilde
yazılabilir.
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Örnek

4:

Yan

dereceler

ile

çözümlenen

parça

çoksesli

çalınabilir.

Bu bilgiler doğrultusunda, akordiyonun eşlik çalgısı olarak farklı imkanları olduğu
anlaşılmaktadır. Kolay hareketlerle hazır akor kalıplarını kullanarak, ayakta veya oturarak
çalınabilen

ve

çok

sesliliğe

olanak

tanıyan

akordiyonun

müzik

eğitiminde

yaygınlaştırılabilmesi için müzik öğretmeni adaylarına belirli bir düzeyde akordiyon eğitimi
verilebileceği düşünülmektedir.
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Eşliklenmesi. Pamukkale Ünv. Eğt. Fak Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu
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Bilgin, S., Piyano Eşlikli Okul Şarkıları, Evrensel Müzik Evi Yayınları, Ankara. (1999)
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Zuckmayer, E., Çangal, N., Atalay, A., Müzik Teorisi, Yaykur Açık Yüksek Öğretim Dairesi
Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü, Ankara. (1976)
http://www.accordions.com/

189

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠRME SÜRECĠNDE
GSSL ĠLE GENEL LĠSELERDEN
MEZUN ÖĞRENCĠLERĠN
PĠYANO EĞĠTĠMĠ AÇISINDAN KIYASLANMASI
Dr. Timur Vural*
Yrd. Doç.Dr. Feyzan Göher Vural**

ÖZET
Eğitim fakültelerine bağlı müzik eğitimi anabilim dalları, hem Güzel Sanatlar ve Spor
Liselerinden mezun olan öğrencileri, hem de genel liselerden mezun olan öğrencileri
bünyesinde barındırmaktadır. Bu iki grup öğrencinin toplu derslerde birbirlerine uyumları,
başarı durumları ve derslere yaklaşımları dikkat çeken bir konudur. Dört yıllık eğitimleri göz
önünde tutulduğunda Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinden mezun olmuş olan öğrencilerin
diğerlerine göre daha fazla başarı göstermesi beklenir. Ancak çoğu kez durumun böyle
olmadığı görülmektedir. Diğer dersler gibi piyano dersinde de bu durum kendisini
göstermektedir.
Bu araştırmada, müzik öğretmeni yetiştirme süreci içinde, piyano eğitimi açısından
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile genel liselerden mezun olmuş öğrencileri karşılaştırılarak,
GSSL mezunlarının durumlarına dikkat çekmek ve konu ile ilgili saptamalarda bulunmak
amaçlanmaktadır.

*
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Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmeni Yetiştirme Süreci, Piyano Eğitimi, Müzik
Eğitimi Anabilim Dalları, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, Genel Liseler
Kısaltmalar: GSSL = Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri
Ö = Öğrenci
p = Puan

GĠRĠġ
Eğitim fakültelerine bağlı müzik eğitimi anabilim dalları, öğrencilerini özel yetenek
sınavları ile seçmektedir. Bu sınava, sadece genel müzik eğitimi almış adaylar, genel müzik
eğitiminin yanı sıra özengen müzik eğitimi almış olanlar ve Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
(GSSL) mezunu adaylar katılabilmektedirler. Şüphesiz lisede mesleki müzik eğitimi almış
olan öğrencilerin, diğer öğrencilere oranla çok daha fazla donanıma sahip olması beklenir.
Müzikle ilgili temel bilgi ve becerileri lisede edinmiş olan öğrencilerin, üniversite
eğitimlerinde bu bilgilere ve deneyimlere yenilerini ekleyerek ileri gitmeleri herkesçe
istenilen bir durumdur.
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Müdürlüğünce belirtildiği üzere,

GSSL, Anadolu

lisesi statüsünde olup, dört yıl eğitim ve öğretim yapılan okullardır. Bu okullar, öncelikle güzel sanatlar ve sporla
ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Okulun amaçları içinde, öğrencilerin ilgi, istek ve
yetenekleri doğrultusunda güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazanmalarına yönelik
eğitim-öğretim görmelerini ve güzel sanatlar ve sporla ilgili yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını
sağlamak ilk iki sırada yer almaktadır. (http://ogm.meb.gov.tr) Bu amaçlar doğrultusunda, öğrencilere genel kültür
derslerinin yanı sıra, temel müzik bilgileri ve çalgı eğitimi verilmektedir.
Çalgı eğitimi, mesleki müzik eğitiminin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. (Uçan, 2005:15) Piyano
eğitimi de GSSL’de dört yıl boyunca, ilk sınıfta (9. sınıf) bir saat, 10,11 ve 12. sınıflarda ise ikişer saat olarak
verilmektedir. Her sınıfta ve herkese yönelik olarak verilen bu ders, müzik eğitimi için büyük önem arz etmektedir.

Piyano eğitimi, GSSL için olduğu gibi, müzik öğretmeni yetiştiren lisans programları için de
son derece mühimdir. Dört yıllık lisans eğitim sürecinin her döneminde yer alan piyano
eğitimi, öğretmen adaylarına gerekli bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özelliklerin
kazandırılmasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. (Göher,2002:3)
Piyanonun, nota okuma, çok sesliliği kavrama, ritim, müziksel işitme ve armoni
bilgilerini geliştirme, biçim yönünden bilgilenme (Camp,1992:26) gibi önemli katkılarının
olması, kendine yeten solo bir çalgı olmanın yanı sıra bir eşlik çalgısı olması da, müzik
öğretimi sürecindeki önemini arttırır. (Kutluk, 2001:12)
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Bireysel olarak işlenen / işlenmesi gereken piyano dersini alan öğrenciler, lisans
birinci sınıfa ilk geldiklerinde, öğretmenleri tarafından seviyeleri belirlenerek, onarla uygun
etüt ve eserler seçilir. Bu aşamada GSSL’den mezun olan öğrencilerin, genel liselerden
mezun olanlara göre daha üst seviyede olmaları beklenir. Ancak yapılan gözlemler
neticesinde, istisnalar bir kenara bırakılırsa, dört yıllık piyano eğitimi alarak bu liselerden
mezun olmuş öğrencilerle, genel müzik eğitimi haricinde hemen hemen hiçbir müzik eğitimi
olmayan ve genel liseden mezun olmuş öğrenciler arasında dikkate değer bir fark olmadığı;
bir ya da iki yıl içerisinde mevcut farkın kapanabildiği hatta, yine istisnalar hariç tutulmak
üzere, GSSL’den mezun öğrencilerin yerleşmiş teknik hataları nedeniyle, kimi noktalarda
diğerlerinden geride kaldıkları sıklıkla görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, yukarıda söz edilen durumu, öğretim elemanlarının görüşü ve
iki öğrenci grubu ile yapılacak bir çalışma ile ortaya koymak ve konuya dikkat çekmektir.

YÖNTEM
Araştırmanın betimsel karakter taşıyan ilk kısmında, örneklemde yer alan öğretim
elemanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmanın ikinci kısmı ise uygulamalı araştırma
kapsamındadır.
Araştırmada, Cumhuriyet Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Erzincan Üniversitesi Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı, Gaziosman Paşa Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, İnönü
Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı, Konya Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda piyano derslerini vermekte
olan toplam 20 öğretim elemanı ile görüşülmüş ve konuyla ilgili görüşleri alınmıştır.
Çalışmanın diğer kısmında ise Konya Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi,
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1. sınıfta okumakta olan
toplam 20 öğrenciyle çalışılmıştır. Genel lise mezunu 10 öğrenci ile GSSL mezunu 10
öğrencinin nota okuyabilme, temel teknik becerileri uygulayabilme, piyanoda doğru oturuş ve
el duruşu davranışlarına sahip olma özellikleri, Ekim 2011 ve Mart 2012’de yapılan iki
uygulamayla karşılaştırılmıştır.
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BULGULAR
Çalışmanın ilk kısmında piyano derslerini veren öğretim elemanlarının görüşlerine yer
verilmiştir. Öncelikle araştırmaya katılan 20 öğretim elemanından, GSSL’den mezun olarak,
müzik eğitimi anabilim dalı 1. sınıfa başlayan öğrencilerin nota okuma becerilerine 1’den 5’e
kadar not vermeleri istenmiştir. Grafik 1’de bu soruya ilişkin sonuçlar görülmektedir.

Grafik 1. GSSL Mezunlarının Nota Okuma Yeterlilikleri
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Grafik 1.’de görüldüğü üzere, çalışmaya katılan öğretim elemanlarından üçü
GSSL’den mezun olarak 1. sınıfa başlayan öğrencilerin nota okuyabilme düzeylerine 1 puan,
yedisi 2 puan, dokuzu 3 puan, biri ise 4 puan vermiştir. Tam puan veren hiçbir öğretim
elemanı olmamıştır. Dört yıl boyunca müzik eğitimi almış olan bu öğrencilerin nota okuma
düzeylerinin orta seviyeli ya da düşük bulunması dikkat çekicidir.
Grafik 2.’de GSSL’den mezun olan lisans 1. sınıf öğrencilerinin piyanoda temel
teknikleri (staccato, legato vb.) ne kadarını uygulayabildikleri sorusuna verilen puanlamalar
yer almaktadır.
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Grafik 2. GSSL Mezunlarının Temel Piyano Tekniklerini
Uygulayabilme Konusundaki Yeterlilikleri
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Grafik 2’de görüldüğü üzere, çalışmaya katılan öğretim elemanlarından üçü GSSL
mezunu öğrencilerin temel piyano tekniklerini uygulayabilme durumlarına 1 puan, dokuzu 2
puan, yedisi 3 puan, biri 4 puan vermiştir. Tam puan veren hiçbir öğretim elemanı olmamıştır.
Temel tekniklerin kazanımının GSSL piyano ders kitaplarında henüz hazırlık sınıfında yer
aldığı göz önünde tutulduğunda, bu sonuç dikkat çekmektedir.
Grafik 3’te GSSL’den mezun olarak lisans 1’de eğitim gören öğrencilerin piyanoda
duruş ve oturuşlarına öğretim elemanlarının verdikleri notlar görülmektedir.

Grafik 3. GSSL Mezunlarının Piyanoda Doğru OturuĢ ve
DuruĢ Konusundaki Yeterlilikleri
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Grafik 3’te görüldüğü üzere, çalışmaya katılan öğretim elemanlarından 5’i
öğrencilerin piyanoda doğru oturuş ve duruş konusundaki yeterliliklerine 1 puan, onu 2 puan,
dördü 3 puan, biri 4 puan vermiştir. Tam puan veren hiçbir öğretim elemanı olmamıştır.
Öğretim elemanlarına lisans eğitimi boyunca genel lise mezunu öğrencilerin, GSSL
mezunu öğrencilerin piyanodaki seviyelerine yetişip yetişmedikleri sorulmuştur. Grafik 4’te
bu soruya ilişkin verilen cevaplar görülmektedir.

Grafik 4. “Lisans Dönemi Boyunca Genel Lise Mezunları, GSSL Mezunlarının
Piyano Seviyesine UlaĢabiliyorlar mı?” Sorusuna Yönelik GörüĢler
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Grafik 4’te görüldüğü üzere çalışmaya katılan öğretim elemanlarından 18’i (%90),
genel liselerden mezun öğrencilerin, lisans eğitimi boyunca, GSSL mezunu öğrencilerin
seviyesine ulaşabildiklerini hatta geçebildiklerini belirtmektedirler. 2 öğretim elemanı ise bu
soruya hayır cevabını vermiştir.
Genel lise mezunlarının, GSSL mezunlarının piyano seviyesine ulaşabildiğini belirten
18 öğretim elemanına, bu durumun yaklaşık olarak kaçıncı sınıfta gerçekleştiği sorulmuştur.
Grafik 5’te bu soruya verilen cevaplar görülmektedir.
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Grafik 5. Genel Lise Mezunlarının Kaçıncı Sınıfta GSSL Mezunlarının
Piyano Seviyesine UlaĢtıklarına Yönelik GörüĢler
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Grafik 4’te sonuçları görülen soruya evet cevabı veren 18 öğretim elemanına bu
durumun kaçıncı sınıfta gerçekleştiği sorulmuştur. Öğretim elemanları, öğrenciler arasında
kişisel farklılıklar olabildiğini belirtmiş, ancak genel durumu düşünerek puanlama
yapmışlardır. Grafik 5’te görüldüğü üzere öğretim elemanlarından üçü, genel lise
mezunlarının, GSSL mezunlarının seviyesine 1. sınıfta, sekizi öğretim elemanı 2. sınıfta, altı
öğretim elemanı 3. sınıfta, bir öğretim elemanı ise 4. sınıfta eriştiklerini belirtmişlerdir. Bu
soruyu cevaplandıran öğretim elemanlarından bir kısmı kişisel farklılıklara d
Yapılan ön görüşmelerde GSSL mezunlarının derse devam, verilen ödevi düzenli
şekilde getirme konusunda, genel lise mezunlarına göre sorun yaşadıklarının belirtilmesi
üzerine, öğretim elemanlarına bu konuya ilişkin bir soru sorulmuştur. Grafik 6’da genelleme
yapıldığında hangi grubun derse devamının daha iyi olduğu, ödevlerini düzenli yaptığı
sorusuna verilen cevaplar görülmektedir.
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Grafik 6. Hangi Tip Lise Mezunlarının Daha Disiplinli
Olduğuna Yönelik GörüĢler
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Bu soruya verilen cevaplar son derece dikkat çekicidir. Çalışmaya katılan 20 öğretim
elemanından 17’si genel lise mezunlarının derse karşı daha istekli, daha disiplinli olduklarını
belirtmişlerdir. Ayrıca bu öğretim elemanları GSSL mezunlarından pek çoğunun piyano
dersine karşı negatif tutum geliştirmiş biçimde geldiklerini, “ben bu dersi yapamam” ,
“piyanoyu sevmiyorum” gibi sözleri sıkça duyduklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan
iki öğretim elemanı GSSL öğrencilerini daha disiplinli bulurken, 1 kişi ise iki grubun eşit
olduğunu ifade etmiştir.
Çalışmanın uygulamalı kısmında, lisans 1. sınıflarla çalışılmıştır.
2011-2012 eğitim öğretim yılının başında lisans 1. sınıfta öğrenim görmekte olan
GSSL mezunu 10 öğrenci ve genel lise mezunu 10 öğrenci seçilmiştir. Genel liseden mezun
ancak özel ders alarak oldukça ileri seviyedeki bir öğrenci ile, GSSL mezunu ileri seviyeli iki
öğrenci çalışmaya dahil edilmemiştir. Araştırmacılar tarafından Ekim 2011 ayında genel lise
mezunu 10 öğrencinin nota okuyabilme durumlarına 1’den 5’e kadar not verilmiş ve
ortalaması alınmıştır. Aynı şekilde GSSL mezunlarına da 1’den 5’e kadar not verilerek
ortalaması alınmış ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Grafik 7’de birinci sınıf öğrencilerinin
başlangıçta nota okuma durumları görülmektedir.
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Grafik 7. Birinci Uygulamada Öğrencilerinin Nota Okuma Düzeyleri

Grafik 7’de görüldüğü üzere genel lise mezunu öğrencilerin nota okuyabilmeleri
ortalama 1,7 (Ö1:1puan Ö2:1p Ö3:1p Ö4:2p Ö5:2p Ö6:1p Ö7:1p Ö8:2p Ö9:1p Ö10:1p);
GSSL mezunu öğrenciler ise ortalama 2,1 (Ö1:2 Ö2:2 Ö3:2 Ö4:2 Ö5:1 Ö6:2 Ö7:3 Ö8:2 Ö9:2
Ö10:3);

olarak puanlanmıştır. Grafik 8’de ise 5 ay sonra Mart 2012 ayında iki grup

öğrencinin nota okuyabilme durumlarına verilen puanların ortalamaları görülmektedir.

Grafik 8. Ġkinci Uygulamada Öğrencilerinin Nota Okuma

Düzeyleri

Grafik 8’de görüldüğü üzere Mart 2012’de genel lise mezunu öğrencilerin nota
okuyabilmeleri ortalama 2,6 (Ö1:3puan Ö2:3p Ö3:2p Ö4:3p Ö5:2p Ö6:2p Ö7:4p Ö8:2p
Ö9:3p Ö10:2p); GSSL mezunu öğrenciler ise ortalama 2,7 (Ö1:2 Ö2:3 Ö3:2 Ö4:2 Ö5:3 Ö6:3
Ö7:2 Ö8:4 Ö9:3 Ö10:3); olarak puanlanmıştır. 5 aylık bir eğitim sonunda iki grubun nota
okuma seviyelerinin birbirlerine çok yaklaştığı görülmektedir.
Ekim 2011 ayında genel lise mezunu 10 öğrencinin piyanoda temel teknikleri
(staccato, legato gibi) uygulayabilme durumlarına 1’den 5’e kadar not verilmiş ve ortalaması
alınmıştır. Aynı şekilde GSSL mezunlarına da 1’den 5’e kadar not verilerek otalaması alınmış
ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Grafik 9’da birinci sınıf öğrencilerinin başlangıçta nota
okuma durumları görülmektedir.
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Grafik 9. Birinci Uygulamada Öğrencilerinin
Temel Piyano Tekniklerini Uygulayabilme Düzeyleri

Grafik 9’da görüldüğü üzere genel lise mezunu öğrencilerin temel piyano tekniklerini
uygulayabilme durumları ortalama 1,1 (Ö1:1puan Ö2:1p Ö3:1p Ö4:2p Ö5:1p Ö6:1p Ö7:1p
Ö8:1p Ö9:1p Ö10:1p); GSSL mezunu öğrenciler ise ortalama 1,6 (Ö1:1 Ö2:2 Ö3:2 Ö4:1 Ö5:2
Ö6:2 Ö7:3 Ö8:1 Ö9:1 Ö10:1); olarak puanlanmıştır. Grafik 10’da ise 5 ay sonra Mart 2012
ayında iki grup öğrencinin temel piyano tekniklerini uygulayabilme durumlarına verilen
puanların ortalamaları görülmektedir.
Grafik 10. Ġkinci Uygulamada Öğrencilerinin
Temel Piyano Tekniklerini Uygulayabilme Düzeyleri

Grafik 10’da görüldüğü üzere Mart 2012’de genel lise mezunu öğrencilerin temel
piyano tekniklerini uygulayabilme durumları ortalama 4 (Ö1:4puan Ö2:4p Ö3:4p Ö4:3p
Ö5:4p Ö6:4p Ö7:4p Ö8:5p Ö9:4p Ö10:4p); GSSL mezunu öğrenciler ise ortalama 3,7 (Ö1:3
Ö2:4 Ö3:4 Ö4:5 Ö5:3 Ö6:4 Ö7:3 Ö8:4 Ö9:3 Ö10:4); olarak puanlanmıştır. 5 aylık süre
sonunda, temel piyano tekniklerini uygulayabilme açısından genel lise mezunlarının GSSL
mezunlarını küçük bir farkla geride bıraktıkları görülmektedir. Bu farkın oluşmasında genel
lise mezunlarının verilen ödevleri daha düzenli yapmaları büyük etkendir.
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Ekim 2011 ayında genel lise mezunu 10 öğrencinin piyanoda oturuş ve el duruşlarına
1’den 5’e kadar not verilmiş ve ortalaması alınmıştır. Aynı şekilde GSSL mezunlarına da
1’den 5’e kadar not verilerek otalaması alınmış ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Grafik 11’de
birinci sınıf öğrencilerinin başlangıçta piyanoda oturuş ve el duruşlarına verilen notlar
görülmektedir.

Grafik 11. Birinci Uygulamada Öğrencilerinin
Piyanoda OturuĢ ve El DuruĢ Düzeyleri

Grafik 11’de görüldüğü üzere genel lise mezunu öğrencilerin piyanoda oturuş ve el
duruşlarına ortalama 1,1 (Ö1:1puan Ö2:1p Ö3:1p Ö4:2p Ö5:1p Ö6:1p Ö7:1p Ö8:1p Ö9:1p
Ö10:1p); GSSL mezunu öğrencilere ise ortalama 1,4 (Ö1:1 Ö2:1 Ö3:2 Ö4:2 Ö5:1 Ö6:2 Ö7:1
Ö8:2 Ö9:1 Ö10:1); puan verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde iki grubun birbirine oldukça
yakın oldukları görülmektedir. Grafik 12’de ise 5 ay sonra Mart 2012 ayında iki grup
öğrencinin piyanoda oturuş ve el duruşları tekniklerini uygulayabilme durumları
almaktadır.
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yer

Grafik 12. Ġkinci Uygulamada Öğrencilerinin
Piyanoda OturuĢ ve El DuruĢ Düzeyleri

Grafik 12’de görüldüğü gibi Mart 2012’de genel lise mezunu öğrencilerin piyanoda
oturuş ve el duruşlarına ortalama 3,5 (Ö1:3puan Ö2:4p Ö3:4p Ö4:4p Ö5:3p Ö6:4p Ö7:4p
Ö8:2p Ö9:4p Ö10:3p); GSSL mezunu öğrencilere ise ortalama 2 (Ö1:1 Ö2:2 Ö3:2 Ö4:2 Ö5:1
Ö6:2 Ö7:3 Ö8:2 Ö9:3 Ö10:2);

puan verilmiştir. 5 aylık eğitim sonunda genel lise

mezunlarının önemli bir gelişme gösterdiği, GSSL mezunlarının ise çok daha az bir gelişme
gösterdiği görülmektedir. Önceden getirilen bozuk oturuş ve el duruşlarının düzeltilmesi
büyük sorun yaratmaktadır. Özellikle bileklerin tuşlardan daha aşağıda tutulması, elin üstünün
çökmesi, parmakların

kırılarak basılması gibi olumsuz alışkanlıklar kolay kolay

düzeltilememektedir. Çalışmanın başında olumlu ya da olumsuz hiçbir bilgi donanımına sahip
olmayan genel lise mezunları ise öğretilen duruş biçimlerini büyük ölçüde doğru şekilde
uygulayabilmişlerdir.

SONUÇ ve ÖNERĠLER
Durum saptaması amaçlı gerçekleştirilen bu çalışmanın sonucunda, GSSL’den mezun
öğrencilerin beklenen ve istenilen seviyeden çok uzak oldukları tespit edilmiştir. Gerek
öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler, gerekse birinci sınıf öğrencileriyle yapılan
çalışmalar bu sonucu desteklemektedir.
Çalışmaya katılan öğretim elemanlarından % 45’i lisans birinci sınıfa gelen GSSL
mezunu öğrencilerin nota okuyabilme yeterliliklerine 3 puan; yine % 45’i temel piyano
tekniklerini uygulayabilmelerine 2 puan; % 50’si piyanoda doğru duruş ve oturuşlarına 2 puan
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vermiştir. “Lisans eğitimi süresince genel lise mezunları, GSSL mezunlarının seviyesine
yetişebiliyorlar mı?” sorusuna öğretim elemanlarının %90’ı evet cevabını vermiştir. “Evet”
cevabını verenlerin %45’i bunun 2. sınıfta gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. Araştırmaya
katılan öğretim elemanlarının %85’, genel lise mezunlarının GSSL mezunlarına göre daha
disiplinli olduklarını ifade etmişlerdir.
Öğrencilerle yapılan uygulamaya göre ise, Konya Üniversitesinde öğrenim gören ve
genel liseden mezun birinci sınıf öğrencileri, piyanoda temel teknikler ve doğru duruş
açılarından GSSL mezunu öğrencileri geride bırakırken, nota okuma yeterliliği açısından 0,1
puan geride kalmışlardır.
Bu sonuçlar GSSL’nin ciddi sorunlar yaşadığını ortaya koymaktadır. Ancak bu
sonuçların ortaya çıkma nedenleri detaylı şekilde incelenmesi gereken bir konudur. Bu
konuyla ilgili yapılan kimi çalışmalar, GSSL’deki öğretmen sayısının eksikliği, farklı branşta
uzman öğretmenlerin piyano dersine girmek zorunda kalması, okullardaki piyano sayılarının
yetersizliği, binaların ve çalışma odalarının eksikliği, ders saatlerinin eksikliği, bir saatte çok
sayıda öğrenci ile ders yapılması dolayısıyla öğrencilerin bilgi, beceri ve teknik eksiklikleri
gibi konuların altını çizmektedir. (Mumcu,2002:59-60;Tezer,2010:45-50) Konuyla ilgili tüm
Türkiye’yi kapsayan bir araştırmanın yapılması, GSSL’nin eksiklik ve ihtiyaçlarının
saptanarak giderilmesi müzik eğitimi açısından son derece önemlidir.
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ÜLKEMĠZDE MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALLARINDA
GELENEKSEL NEFESLĠ ÇALGILARIMIZDAN
KAVAL’IN YERĠ VE ÖNEMĠ

Arş. Gör. Dr. Mustafa Ulaş ATASOY*

1. GĠRĠġ
Kültür, toplumun üyesi olarak insanın, yaşayarak, yaparak öğrendiği ve aktarıp
öğrettiği maddi- manevi her şeyden oluşan karmaşık ve en dayanıklı kültürel öğelerden biri
olduğu için, söz konusu olan herhangi bir ulus, etnik ya da kültürel bir grubu anlamayı
sağlayacak anahtardır” (Clarke, 2001: 38). Bu tanım aslında yaşadığımız coğrafya ve içinde
var olan her şeyin, kültürel öğeler topluluğundan oluştuğunu açıklamakla beraber, kültürel
öğelerin bir toplumun öncelikle kendini ifade edebilmesinin, gelişebilmesinin en önemli
başlangıç noktası olduğunu da ifade etmesi bakımından önemlidir. Bu anlayışla (Aydıner,
Şen:141). “Bir toplumun anlaşılmasında anahtar olabilecek, bir toplumun müziğinin özel
niteliğini, özgünlüğünü oluşturan müzikler, o toplumun geleneksel müzikleridir. Geleneksel
müzikler, Türk müzik kültüründe de önemli bir yere sahiptir.” demek doğru olacaktır.
“Kültür, bir toplumun manevi özelliğini, duyuş ve düşünüş birliğini kuran, gelenek
halindeki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür” (Turan, 2002: 189).
Kültür yaşamın her alanında olduğu gibi sanat ile ilgili alanlarda önemli bir etkendir.
Toplumların sanatsal gelişimlerini geçmişlerinden, kültürel birikimlerinden bağımsız
*

Erciyes Üniversitesi GSF Müzik Bölümü
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düşünmeleri doğru değildir. Her sanatsal akım ve yenilenme süreci mutlaka bir önceki akım,
süreçten etkilenir ve sonraki akım, süreç için başlangıç, (ilham) olur. Bu anlamda kültür,
müzik ve ona dair ne varsa, öncelikle gelişimin kaynağı olmuş, sonrasında değişmesi ve hatta
yenileşmesine de etki etmiştir.
Bayraktar‟a göre (1992:95), “Gelenek” uzun bir zaman içinde toplum tarafından
biriktirilerek oluşturulan, kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılan, toplumun üyelerini sağlam
bir bağ ile birbirine bağlayan kökleşmiş manevi kültür öğeleridir. Toplumları ayırt edici
özellikler taşır. Kalıcılık ve değişim yeteneği gösterir. Gelenek, toplumun özel niteliği,
özgünlüğüdür. Gelenek, kültürün kuşaktan kuşağa zamanımıza kadar ulaşmış belli öğelerinde
varlığını sürdürür. Bu bakımdan gelenek, “değerini ve gücünü hem eskilikten, hem de öteden
beri çeşitli durumlarda denendikten sonra geçerli kalmışlıktan alır”.
Gelenekselleşmiş kültürel bir varlığın, maddi-manevi beğenilerin, günümüze kadar gelmiş
olması, toplum tarafından kabul görmüş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu kültürel varlığı
yok saymak, onun gücünü inkâr etmek olduğu gibi, uzun yıllar denenmiş ve geliştirilmiş bu
bilgiler topluluğundan mahrum kalmış olmak anlamına gelir. Gelenek, “geçmişten gelmekle
birlikte, geçmişte kapanıp kalmaz”, günümüze erişir, geleceğe uzanır ve böylece “kökü
geçmişte olan bir gelecek” gibi anlaşılmak istenir (Akt. Uçan, 2005: 309). Bir toplumun
geleceğini özgün bir şekilde tasarlamasında kültürel öğelerini değerlendirmesinin önemi
tartışılmaz bir gerçektir.
Geleneksel

müzik

ve

çalgılarımız,

kökleri

çok

sağlam

kültürel

öğelerin

gelenekselleşmiş örnekleridir. Zaman içerisinde silinip gitmemeleri, bugün de kullanılıyor
olmaları bu öğelerin ne kadar kalıcı ve değerli olduklarının bir göstergesidir.
Geleneksel müziğimiz, köken olarak Orta Asya‟ya bağlı olsa da coğrafi, sosyal- kültürel
etkiler, katkılar ile dünya üzerindeki zengin kültürel miraslardan birisi durumundadır.
Geleneksel müziğimizin (çalgısal, melodik, ritimsel vb.) özgün kimliği birçok bilimsel
araştırmaya konu olmuş, olmaktadır. Eğitim Bilimleri içerisinde, müzik eğitimi alanında da
Geleneksel Müzik öğelerinin kullanımı ve bu konuda yapılan-yapılacak araştırmaların önemi
ortadadır.
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1. 1.Kaval Nedir?
“Kavalın en az insanlık tarihi kadar eski bir çalgı olduğu söylenebilir. Çalgıyı ilk bulan
ya da çalanlara ilişkin birçok fikirlere rastlanmakta ise de, araştırmacılar Kaval‟ın Hazar
denizi ötesi Ural-Altay dağları arasındaki bölge olabileceği konusunda birleşmektedirler.
Nitekim Alman “Curts Sachs” kavalın Türkçe asıllı olduğunu belirtmiştir”(Aktr.Tarlabaşı,
1983: 12).
Kaval Orta Asya‟dan Anadolu ve Mezopotamya‟ya Türkler ile birlikte gelmiş, tarihsel
süreçte yaşanan bölgenin coğrafi ve kültürel vb. durumlarına göre fizikisel (yapımında
kullanılan maddeler),tavırsal (icrasal özellikler) bakımından değişikliklere uğramıştır. Kavalın
tarihi ile ilgili en önemli verilerden birisi de Macaristan‟da bir Avar mezar kazısında
bulunmuş tarihi eserdir (Avar Çifte Kavalı).

Resim 2.Kavalın YayılıĢını Gösteren Harita

“Büyük Hunlardan sonra, Ak Hunlar‟ın (350–557) yanı sıra, Çin‟in kuzeyindeki Türk
yurdunda 394‟ten 552‟ye kadar hüküm süren Avar döneminde Türk müziği, Hunlar
döneminde kazanmış olduğu özellikleri büyük ölçüde taşımakla birlikte bazı yönlerden farklı
özellikler yeni gelişmeler gösterdi. Özellik ve gelişmelerin en önemlilerinden biri çalgı
alanında gerçekleşti. Bunu Göktürklere yenildikten sonra yurtlarını terk ederek batıya doğru
uzun bir göçe başlayan, Kafkaslardan batıya doğru yönelen, Kafkaslardan ve Karadeniz‟in
kuzeyinden geçerek bugünkü Macaristan‟a ve balkanlara gelip yerleşen Avarlar‟ın
kültürlerine ilişkin bazı buluntulardan anlıyoruz. Bu buluntular arasında Türk müziğinin
tarihsel gelişimi açısından en ilginç olanı ve en büyük değer taşıyanı, kuşkusuz,
Macaristan‟da yapılan kazılar arasında bir Avar mezarında bulunan Turna kuşunun
kemiğinden yapılmış “çifte kaval” dır” (Uçan, 2000: 25) .
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Resim 1. Avar Mezarından Çıkartılan “Çifte Kaval”

Geleneksel Türk Halk Müziği‟nin nefesli çalgılarından olan kaval direkt
üflemelilerdendir. Bu çalgının ismen karıştırıldığı “ dilli kaval ” çalgısı ile ses dizisi haricinde
bir benzerliği yoktur. “Dilli Kaval” diye isimlendirilmiş çalgı, çocuk çalgıları (düdükler)
olarak tanımlanan, blok flüt vb. ile aynı aileden olan bir tür düdüktür. Kavalın kelime kökü
olan “kav” içi boş anlamına gelir ki kaval ve benzeri çalgılarda (ney, flüt) sesi elde edebilmek
için çalgının uç kısmında veya içinde özel bir aparat (dil) yoktur.

Resim 4. Dilli Düdük

Resim 3. Kaval

Dudağın belli bir pozisyonu ile ses elde edilebilen kavalın “flüt. vb.” bu özelliği, ses
sağlanması (düdükler vb.) kolay olmayan çalgılar ile aynı sınıfa dahil olduğu anlamına
gelmektedir.

Resim 5-6. Kavalda Dudak Pozisyonu
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Kaval, Orta Asya‟dan göçler sonucu başta Anadolu olmak üzere dünyanın her yerine
yayılmıştır. Geçimini ve zamanını hayvancılık ile sürdüren bu topluluklar, göçler sırasında
kavalı öncelikle Batı Asya‟ya sonrasında Avrupa‟ya da taşımış ve tanıtmıştır. Geçimini
hayvan sürülerinden sağlayan bir toplumun çoban olarak anılması kadar doğal bir durum
olamaz. Dedeleri (ataları) çoban olan bir milletin her ferdinin kaval sesine duyduğu hissi
duyguların, bu durumun bir sonucu olması bekli de tesadüf değildir. Ama Türkler,
Anadolu‟da veya göç ettikleri diğer yerlerde yerleşik düzene geçtiklerinde, hayvancılık
dışında uğraşlarla da ilgilenmiş ve bu uğraşları meslek olarak edinmişlerdir. Bu durum
kavalın, onu çalan kişiyle (çoban) ile anılmasına ve şu an kaval denince akla ilk olarak
çobanların gelmesine sebep olmuştur.
Ülkemizin müzik, çalgı, klarnet, keman, davul, zurna vb. müzik ve çalgı ile ilgili bir
çok terimden sonra akla Roman vatandaşlarımızın gelmesi ve bu çalgılar ile Roman
vatandaşlarımızın birlikte anılması gibi. Bu durum ne Roman vatandaşlarımızın müzikal
yeteneklerindeki özel (Üstün) durumu, ne de onlara duyulan saygı ve sevgiyi, hatta çalgılarını
icralarındaki Onlara özgü, tavra ve ustalığa duyduğumuz hayranlığı azaltmayacağı gibi,
kavalın bilimsel bir bakış açısıyla, teknik ve sanatsal olarak üst düzey bir çalgı olması
gerçeğini değiştirmez.

Resim7.Kaval Çalan Yörük Çoban

Resim8. Kaval sanatçısı Theodosii Spassov
konuk solist olarak katıldığı konser.

Kaval şimdilerde, “çoban çalgısı kaval” kimliğinin çok ötesinde, orkestralarda icra
edilen ve gençlerin ilgisini çeken bir çalgı kimliğini kazanmıştır.
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Kaval icracının niteliğine ve çalgının fiziksel yeterliğine göre değişebilen 2,5 ila 3
oktavı geçen ses genişliği ve kromatik ses dizisi ile flüt ve benzeri batı çalgılarının ötesinde
Türk Geleneksel Ezgileri‟ni de aslına uygun bir şekilde icra edebilen özgün bir çalgıdır.
Son yıllarda karakteristik özellikleri ve teknik gelişmişliğini ortaya koyan eserlerin
yazılmaya başlanması, farklı öğretim metotlarının yayınlanması, kavalın müzik eğitim
sürecindeki yeri ve önemi konusunun, bilimsel bir bakış açısı ile en baştan incelenmesi ve
değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.
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Yapılacak standartlaştırma ve kavalın bir Türk Çalgısı olduğuna dair patent çalışmaları
ile kaval öncelikle ismen ve cismen gerçek anlamda bir Türk Çalgısı, “Eğitim Çalgısı”
kimliğine kavuşacaktır.
Tablo1. Kavalda Sesler ve Doğuşkanlarını Gösteren Tablo
1.

Sol

Sol

Re

Sol

Si

2.

Sol#

Sol#

Re#

Sol#

Do

3.

La

La

Mi

La

Do#

4.

La#

La#

Fa

La#

Re

5.

Si

Si

Fa#

Si

Re#

6.

Do

Do

Sol

Do

Mi

7.

Do#

Do#

Sol#

Do#

Fa

8.

Re

Re

La

Re

Sol

9.

Re#

Re#

La#

10.

Mi

Mi

Si

11.

Fa

Fa

Do

Alt Ses Alanı

Orta Ses Alanı

Üst Ses Alanı

Çizim1.Kavalın Ses alanının Porte Üzerinde Gösterimi
Alt Ses Alanı

Orta Ses Alanı

Orta Ses Alanı
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Üst Ses Alanı

1.2 Kaval ve Ney
Kaval ve Ney olarak bilinen çalgılar, aynı kökten gelen kardeş çalgılardır. Üfleme
tekniği açısından aynı olan bu iki çalgıdan “Ney” kavalın bir ses (en üstte bulunan “re” sesini
veren perdesi ) eksiltilmiş ve doğal olarak bulunabilen kamıştan yapılmış bir benzeridir. Bu
iki çalgıyı bu anlamda birbirinden bağımsız düşünmek yanlış olacaktır. Her iki çalgı da zaman
içerisinde kendilerine özgü kültürel ve teknik farklılıklar kazansalar da ne yazık ki Ney
çalgısının ülkemiz müzik eğitimi içerisindeki durumu kavaldan pek de farklı değildir.

1.3 Kaval Eğitimi
Kaval başlı başına ele alındığında tarihiyle, felsefesiyle, incelenmeyi, araştırılmayı,
geliştirilmeyi hak eden teknik ve kültürel açıdan güçlü bir Türk Halk Çalgısı‟dır. Geçmişte
olduğu gibi günümüzde de geçerliliğinden hiçbir şey kaybetmeden varlığını ve işlevselliğini
sürdürmektedir. Ses dizisi, kendine has ses rengi ve icra teknikleri ile özel bir çalgıdır.
Özellikle kendi içinde doğal ritmik, çok seslilik (Horlatma Tekniği) ve ülkemizin hemen her
yerinde farklı kültürel icrasal (tavır) özellikleri olan kaval, gelenekselliğinin yanında ve
ötesinde uluslararası bir çalgı kimliği ile özellikle yurt dışında orkestra topluluklarında solist
saz kimliği ile etkin bir rol alabilmektedir.
Bir ülkenin sanatsal (Müziksel) gelişimini, ona özel ve özgün kimliğini kazandıran
kültürel geçmiş ve birikiminden ayrı düşünmek imkânsızdır. Kaval ve benzeri çalgıların
içinde olmadığı bir müzik eğitiminin, kimliğimizden uzaklaşma, müziksel (duyumsal)
yozlaşma, her şeyden öte kimliksizleşme anlamına geleceği unutulmamalıdır.
Ne yazık ki ülkemizde sadece Türk Müziği Devlet Konservatuarları, resmi ve gayri
resmi bazı dershanelerde, çoğunlukla eğitimsiz, bilinçsiz kişilerce eğitimi verilmeye çalışılan
kaval, bu durumu ile “Geleneksel Türk Müzik Çalgıları” arasında yer alma, korolar
topluluklar vb, çalgı işlevi görmenin ötesine taşınamamaktadır.
Ülkemizde Müzik Öğretmeni yetiştiren kurumlarda, “Ana Çalgı” olarak bağlama,
kanun, ud ve ney dışındaki diğer Geleneksel Türk Müziği Çalgıları olan tanbur, klasik
kemençe, kabak kemane, vb. çalgıların eğitimi verilmemektedir. Geleneksel Halk
Çalgıları‟nın, standartlaştırılması ve geliştirilmesi, Evrensel Müzik‟in birer bireyi olabilmeleri
yolunda Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında “Ana Çalgı” olarak var olmalarının, önemli
katkısı olacağı düşünülmektedir.
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Bu anlamda Ülkemizde Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Geleneksel Nefesli
Çalgılarımızdan Kaval‟ın Yeri ve Önemi nedir? Sorusunun cevabını aramak gerekmektedir.

1.3.1. Kavalın Okul Müzik Eğitiminde Kullanılabilirliğinin Mantığı Nedir?
Geleneksel müzikler Türk müzik kültürünün omurgasını oluşturur. Geleneksel müziklerin
Türk müzik kültürü içerisindeki önemi, genel müzik eğitimi programlarında da yankı
bulmuştur. Nitekim temel eğitimin sekiz yıla çıkarılması ile “İlköğretim Müzik Dersi
Programı” yeniden yapılandırılmış bu yapılandırmada ilk defa geleneksel müziklerimize
bütün türleriyle yer verilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1994: 7; Uçan, 2005: 324).
2006 yılında yeni düzenlemelerin yapıldığı İlköğretim Müzik Dersi Programında, yine
geleneksel Türk müziğine kapsamlı bir şekilde yer verildiği görülmektedir (MEB, 2007).
İlköğretim müzik eğitimi programı (2006) incelendiğinde; 5. sınıflar için “Müzik Kültürü”
öğrenme alanında; „Atatürk‟ün sevdiği türkü ve şarkıları tanır‟ kazanımı, 6. Sınıflar için;
“Dinleme-Söyleme-Çalma” öğrenme alanında, „Yurdumuzdaki müzik türlerinden seçkin
örnekler seslendirir‟ kazanımı, 7. sınıflar için; “Dinleme- Söyleme- Çalma” öğrenme
alanında, „Yurdumuzdaki müzik türlerinden eserler seslendirir‟ kazanımı ve 8. sınıflar için;
“Dinleme-Söyleme-Çalma” öğrenme alanında, „Yurdumuzdaki müzik türlerinden eserler
seslendirir‟ kazanımı, „Türk toplum ve topluluklarının müzik kültürlerinden uygun örnekleri
dinlemekten hoşlanır‟ kazanımı ve „Geleneksel Türk müziklerine ilişkin türleri ayırt eder‟ gibi
kazanımlar yer almaktadır. Öğrencilerin yaş ve seviyeleri göz önünde bulundurularak yeniden
düzenlenen ve (1-8.sınıflar) ilköğretim müzik dersi öğretim programının devamı niteliğinde
olan,
Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programında da (MEB, 2009) geleneksel
müziklerimize geniş ölçüde yer verilmiştir. Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Müzik Dersi
Öğretim Programı (MEB, 2009) incelendiğinde; programın „Misyon‟ bölümünde, “Ulusal ve
Uluslar arası müzik eserlerini değerlendirebilecek kültürel ve tarihsel perspektif kazandırmak”
ifadesi, „Programın Temel Yaklaşımı‟ bölümünde “Müziğin tarih ve kültürle ilişkisini
kavrayabilme” ifadesi, „Programın Genel Amaçlar‟ bölümünde de “Ülkemiz müzik türleri ile
birlikte evrensel bir müzik kültürüne sahip olmalarına yardımcı olmak” ifadeleri yer
almaktadır. Ayrıca geleneksel Türk müzikleri ile ilgili olarak programın “Kazanımlar”
bölümünde; 9. sınıf için “Söyleme-Çalma” öğrenme alanında, “Türk müziğine ait makamsal
eserleri seslendirir” kazanımı, 10.sınıf için “Türk müziği makamlarından oluşmuş eserleri
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söylemeye istekli olur” kazanımı ve “Türk halk müziği eserlerini söylemekten zevk alır”
kazanımı, 11. sınıfta “Türk müziği makamlarından örnekler seslendirir” kazanımı ve 12.
sınıfta da “ Türk müziği eserlerini içeren dağarcık oluşturur” ve “Türk müziği makamlarını
seslendirmekten zevk alır” kazanımları yer almaktadır (MEB, 2009). Aynı programın
“Dinleme” öğrenme alanında; 10. sınıf için, “Türk halk müziği eserlerini dinlemekten zevk
alır”, “Türk müziği makamlarından oluşmuş eserleri dinlemekten zevk alır” kazanımları,
11.sınıf için; “Dinlediği Türk halk müziği ozanlarının ve aşıklarının eserlerini tanır”,
“Dinlediği Türk müziği makamlarını tanır” kazanımları yer almaktadır (MEB, 2009).
Geleneksel Türk müzikleri ile ilgili olarak aynı programın “Müzik Kültürü” öğrenme
alanında da; 9. sınıflar için, “Türk müziği tarihi hazırlık döneminin genel özelliklerine örnek
verir” kazanımı, “Türk halk müziğinin genel özelliklerini açıklar”, “Türk sanat müziği
biçimlerini (formlarını) tanır” kazanımları ve 12. sınıflar için; “Dünyanın değişik
bölgelerindeki halk müziği çalgılarını Türk müziği çalgıları ile ilişkilendirir” kazanımları yer
almaktadır (MEB, 2009).
Milli Eğitim Bakanlığı‟nın 2006-2007-2009 yılı ilk ve ortaöğretim programlarının içeriği
incelendiğinde Geleneksel Türk Müziği‟nin çeşitli türlerini, makamsal eserlerini,

halk

ezgilerini, algılayabilme, seslendirebilme, vb. davranışları kazandırma sürecinde Geleneksel
Türk Müziği Çalgılarının önemi değerlendirilmelidir. Makamsal okul müziği dağarcığının
bazılarının bir batı müziği çalgısı ile seslendirilmesi mümkün olabilir ama Türk Müziği‟nin
karakteristik “komalı” sesleri, uslup ve tavırsal özelliklerini seslendirmede yetersiz
kalmaktadır. Bu durum, müzik öğretmenlerini mezun olduktan sonra bir Türk Müziği
Çalgısını öğrenmeğe yöneltmektedir. Bu konu ile ilgili Milli Folklor Üç Aylık Uluslararası
Kültür AraĢtırmaları Dergisinin, 91. Sayısında yayınlanan makalenin araĢtırma
sonuçlarında “Yine müzik öğretmenlerinin çoğunluğu mezun oldukları üniversitede
“bağlama”ya yönelik olarak bir ya da iki yarıyıl (1 yarıyıl %43,3; 2 yarıyıl %30) süreyle
öğrenim gördüklerini belirtmişlerdir. Ancak bu sürenin; çalgının öğrenilebilmesi ve mesleki
yaşantıda etkili bir şekilde kullanılabilmesi için yeterli olmadığı düşünülmektedir. Nitekim bu
husus Tablo 5‟de açıklanan bulgularda; müzik öğretmenleri tarafından da vurgulanmıştır.
Üniversitedeki eğitimi/ öğretimi süresince herhangi bir Türk halk çalgısının öğrenimini
görmeyen müzik öğretmenlerinden 8‟i, mesleki yaşantılarında gereksinimini duymuş
olacaklar ki; Türk halk çalgılarından yine “bağlama”ya yönelik olarak özel ders almışlardır
(Aydıner, Şen:142). Şeklinde ortaya konmaktadır.
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Kaçar (2007) “Geleneksel Çalgılardan Ud‟un Müzik Öğretmenliğinde Kullanılması” adlı
makalesinde; müzik öğretmeni adayları için geleneksel müzik türleri ve ona bağlı olarak
geleneksel çalgıların kullanılmasının, meslek hayatlarında zorunluluk arz ettiğini belirtmiştir.
Mezuniyet sonrası ülkenin dört bir yanına dağılan müzik öğretmenlerinin görev yaptıkları
okullarda, sosyal etkinliklerde, özel günler ve milli bayramlarda geleneksel Türk müziği
koroları kurmalarının, faaliyetlerde bulunmalarının istenmesi, müzik öğretmenlerini ülke
gerçekleri ile karşı karşıya bırakmıştır. Anadolu‟da müzik deyince ilk akla gelenin türkü,
şarkı, zeybek, uzun hava olması, çalgılardan bağlama, ud, kanun çalınması, müzik
öğretmenlerinin bu alanları da bilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Eğitimini almadıkları, bu
yüzden de yeterli donanıma sahip olmayan ancak öz kültürlerine ait bir müzik olması
nedeniyle kulak dolgunluğu olan müzik öğretmenleri, kendi gayretleriyle daha sonradan
geleneksel müzikleri ve çalgılarını öğrenmek durumunda kalmışlardır. (Sağer, 2003: 357363).
Bir başka araştırmada da; müzik eğitimi anabilim dallarında piyanonun yanı sıra
geleneksel Türk müziği çalgılarından birinin eğitiminin/ öğretiminin de (bağlama, ud, tambur)
zorunlu olmasının gerekliliği belirtilmiştir (Özeren, 2003: 229-232).
Ayrıca Albuz (2002) “21. Yüzyıl Türk Müzik Eğitiminde Yeni Oluşum Anlayış ve
Yaklaşımlar Neler Olmalıdır” adlı çalışmasında “çok zengin kültür mirasına sahip olan
ülkemizin bu birikiminden müzik eğitiminde de yararlanmanın mesleki bir görev ve
sorumluluk olduğunu, bu anlayışla düzenlenecek olan müzik eğitimi programları içerisine
geleneksel müziklerin dengeli olarak dağıtılmasını, hazırlanacak müzik ders kitaplarında da
bu yaklaşımın sergilenerek geleneksel müziklerimizden örnekler sunulması gerektiğini
belirtmiştir. Kendi kültürünü yeterince tanımayan müzik eğitimcilerinin toplumdan kopuk bir
müzik eğitimi sergileyeceğini bu nedenle; her müzik eğitimcisinin esas çalgısının yanı sıra
geleneksel Türk müziği çalgılarından birini de iyi düzeyde çalabilecek durumda olması
gerektiğini ancak böyle bir müzik eğitimcisinin yeterince gerçekçi ve başarılı olacağını”
belirtmiştir.
Çevik‟in (2004:59) “Yürürlükteki Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Tasarısına İlişkin
Görüşler Öneriler” adlı çalışmasında ise; lisans programının müzik öğretmenliğinin
gerektirdiği yeterlilikleri kazandırma düzeyine ilişkin çıkarımlarda bulunulmuştur. 3
örneklem grubu (öğretim elemanları, öğretmenler ve son sınıf öğrencileri) ile gerçekleştirilen
çalışmanın sonuçları da, yukarıda bahsedilenleri destekler niteliktedir. Çalışmanın öğrenci
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örneklem grubunun görüşlerinden elde edilen sonucuna göre; “nitelikli müzik öğretmeni
yetiştirmede, öğretim programı ile kazandırılan müzik kültürü ile halk kültürü arasında bağ
kurulabilmeli ve bu iki müzik kültürünü dengeli, tutarlı biçimde kaynaştıran bir eğitim
verilmelidir”.

2. BULGULAR ve YORUMLAR

Ülkemizde Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında ana çalgı olarak okutulan
geleneksel çalgılarımızın “bağlama, ud, ney, kanun” olduğu görülmektedir. Yapılan
araştırmada bu çalgıların üniversitelere göre dağılımı belirlenmiştir.
Tablo 2. Bağlama’nın Ana Çalgı Olarak Okutulduğu Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalları
No

Müzik

Eğitimi

No

Müzik Eğitimi Anabilim Dalları

Anabilim Dalları
1

Adnan Menderes Ün.

10

Mehmet Akif Ersoy Ün.

2

Atatürk Ün.

11

Muğla Ün.

3

Cumhuriyet Ün.

12

Niğde Ün.

4

Erzincan Ün.

13

Ondokuz Mayıs Ün.

5

Gazi Ün.

14

Pamukkale Ün.

6

Harran Ün.

15

Selçuk Ün.

7

İnönü Ün.

16

Uludağ Ün.

8

Karadeniz Tek. Ün.

17

Yüzüncü Yıl Ün.

9

Marmara Ün.

Ülkemizdeki 23 Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarının 17‟sinde Ana Çalgı
Bağlama eğitiminin verildiği görülmektedir. 5 Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında ise
bağlama eğitiminin verilmediği görülmüştür.
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Tablo 3. Ud’un Ana Çalgı Olarak Okutulduğu Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalları
No

Müzik Eğitimi Anabilim Dalları

1

Adnan Menderes Ün.

2

Atatürk Ün.

3

Cumhuriyet Ün.

4

Erzincan Ün.

5

Gazi Ün.

6

Harran Ün.

7

İnönü Ün.

8

Karadeniz Tek. Ün.

9

Marmara Ün.

Ülkemizdeki 23 Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarının 9‟unda Ana Çalgı Ud eğitiminin
verildiği görülmektedir. 14 Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında ise Ud eğitiminin
verilmediği görülmüştür.

Tablo 4. Ney’in Ana Çalgı Olarak Okutulduğu Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalları
No

Müzik Eğitimi Anabilim Dalları

1

Adnan Menderes Ün.

2

Atatürk Ün.

3

Niğde Ün.

Ülkemizdeki 23 Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarının 3‟ünde Ana Çalgı Ney eğitiminin
verildiği görülmektedir. 20 Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında ise Ud eğitiminin
verilmediği görülmüştür.
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Tablo 5. Kanun’un Ana Çalgı Olarak Okutulduğu Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalları
No

Müzik Eğitimi Anabilim Dalları

1

Karadeniz Tek. Ün.

2

Muğla Ün.

3

Selçuk Ün.

Ülkemizdeki 23 Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarının 3‟ünde Ana Çalgı Kanun
eğitiminin verildiği görülmektedir. 20 Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında ise Kanun
eğitiminin verilmediği görülmüştür.

Tablo 6. Geleneksel Çalgıların Ana Çalgı Olarak Okutulmadığı Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalları
No

Müzik Eğitimi Anabilim Dalları

1

Balıkesir Ün.

2

Çanakkale 18 Mart Ün.

3

Dokuz Eylül Ün.

4

Gazi Osman Paşa Ünv.

5

İzzet Baysal Ünv.

6

Trakya Ünv.

Ülkemizdeki 23 Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarının 6‟sında ise Ana Çalgı eğitiminin
verilmediği görülmektedir.
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3. SONUÇLAR
Ülkemizde Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Geleneksel Nefesli Çalgılarımızdan
Kaval‟ın Yeri ve Önemi nedir? İsimli araştırmanın bulguları incelendiğinde Geleneksel
Çalgılarımızdan kavalın ülkemizdeki 23 Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarının
hiçbirisinde Ana Çalgı olarak eğitiminin verilmediği görülmektedir.
Bu ve benzeri araştırmalardan elde edilen sonuç-sonuçlar ülkemizdeki müzik
öğretmeni yetiştiren kurumlarda Ana Çalgı olarak eğitimleri verilen Geleneksel Çalgıların,
çeşitlilik ve sayısal (nicel) olarak azlığını, bazı Anabilim dallarında ise Geleneksel Çalgıların
“Ana Çalgı” olarak değerlendirilmediği sonucunu ortaya çıkmaktadır.

4. ÖNERĠLER
Geleneksel çalgıların Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Ana Çalgı olarak çeşitlilik
ve sayı bakımından azlığının ve bazı Geleneksel Türk Çalgıları (Kaval, Tambur, Kabak
kemane vb.) Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında “Ana Çalgı” olarak eğitimlerinin
verilmemesinin sebepleri araştırılmalı ve ortaya konmalıdır.
İlk ve Orta Öğretim Programlarının ortaya koyduğu yaklaşım ışığında Müzik Eğitimi
Anabilim Dalları ders programlarında Geleneksel Türk Müziğine ayrılan ders saati ve Kaval,
benzeri geleneksel çalgıların “Ana Çalgılar” olarak değerlendirilmesi konusunu yeniden
gözden geçirmelidirler.
Ülkemizin geleneksel çalgılarından olan kavalın, konunun uzmanları, üniversitelerin
çalgı yapım bölümleri, uzman icracıları, araştırmacılarından oluşturulacak bir çalışma grubu
ile standart bir çalgı (Bulgaristan örneği vb.) durumuna kavuşturmak amaçlı çalışmalar
yapılmalıdır.
Geleneksel Türk Çalgılarının Türk Müzik Eğitimi içerisindeki durumunun etraflıca
tartışılacağı, sempozyumlar vb. düzenlenmelidir.
Kavalın geleneksel karakterine uygun teknik özelliklerini de ortaya koyacak her yaş
grubuna uygun metotlar ve kaval eğitim dağarcığı geliştirilmelidir
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VĠYOLONSEL EĞĠTĠMĠNDE VĠBRATO ÖĞRETĠMĠ VE VĠBRATOYU
GELĠġTĠRMEYE YÖNELĠK ÇALIġMA ÖNERĠLERĠ

Arş. Gör. A. Semih BİREL*

ÖZET
Bu araştırma, konu hakkında yeterli materyalin bulunmaması sebebiyle ve özellikle
yaylı çalgı eğitiminde doğru ve temiz ses üretmede önemli etken olan vibratonun, eğitimciler
tarafından öğrencilere nasıl ifade edildiğini ve öğretildiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Böylece vibrato konusuna dikkat çekilerek varsa eksikliklerin giderilmesi hedeflenmiş ve
özellikle yeni deneyim kazanan ya da kazanacak eğitimcilere ve öğrencilere katkı sağlanması
amaçlanmıştır. Genel çerçevesiyle nitel bir çalışma olan araştırmada, sonuca ulaşmak için
izlenen yol betimseldir. Konuyla ilgili olarak ulaşılabilen alan yazını incelenmiş, ayrıca alan
uzmanlarının görüşleri alınmıştır. Araştırmada kullanılan yöntem ve tekniklerin yeterli olduğu
varsayılarak tamamlanan çalışma sonucunda, viyolonsel eğitiminde vibrato öğrenimi için
öğrencilerden belli bir düzey beklendiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar sözcükler: Viyolonsel eğitimi, vibrato

*

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, a.
semihbirel@gmail.com

221

GĠRĠġ
Viyolonsel Eğitimi
Türkiye’de, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Eğitim
Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümleri ve Devlet Konservatuarlarında öğrenim gören müzik
bölümü öğrencileri, mezun olduktan sonra müzik yaşamları boyunca öğretmenlik mesleği,
orkestra

sanatçılığı

veya

akademisyen

olmak

gibi

farklı

meslek

seçeneklerini

değerlendirmektedirler.
Topluma yansıması düşünüldüğünde, her eğitim kurumunda olması gerektiği gibi;
araştıran, sorgulayan, çözümleyen düşünce yapısına sahip, değişen dünya koşullarına ve
gelişen bilime ayak uydurabilen bireyler yetiştirmek müzik eğitiminde de ön koşuldur. Özel
yetenek sınavını kazanıp müzik bölümüne seçilen her öğrencinin, eğitimini eşit olarak,
donanımlı bir şekilde tamamlayacağı varsayılmakta ve öğrenci, öğretmenin elinde bu amaçla
şekillendirilmektedir. Ancak bu durum her zaman böyle olmamakla birlikte öğrenciler
arasında bazen önemli derecede algıda farklılık olabilmektedir. Dolayısıyla çoğu zaman
öğretmen bazı öğrencilere daha fazla emek harcamaktadır. Bu sebeple, öğrencilerin arasındaki
algı farklılıklarını çözmeye yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapılmakta olup, her bireyin
eğitimi eşit olarak alabilmesine çalışılmaktadır. Özellikle performans gerektiren ve duyuşsal
öğretim tekniklerinin daha çok kullanıldığı çalgı eğitiminde, algı farklılıklarını göz önünde
bulundurmak ve öğrencinin anlayabileceği şekilde farklı örneklere dayandırarak sorunları
çözmeye çalışmak oldukça önemlidir. Bu doğrultuda, eğitimciler kimi zaman başarılı
olmalarına rağmen, bazı öğrenciler için konunun kavratılabilmesinde oldukça güç durumda
kalabilmektedirler. Bu nedenledir ki, nitelikli eğitimden bahsedebilmemiz için eğitim
sürecinin en önemli yapı taşları olan öğretmenleri ve öğrencileri, ayrıca; öğretim yöntem,
teknik ve değerlendirme süreçlerini sık sık irdelemek gerekmektedir.
Türkiye’ de müzik eğitiminin bir boyutu olan çalgı eğitimi ve yaylı çalgı eğitiminin bir
dalı olan viyolonsel eğitimi, örgün müzik eğitimi kapsamında mesleki müzik eğitimi
okullarının kurulmasıyla başlamış ve gelişimini sürdürmüştür. Viyolonsel eğitimi günümüzde
halen Devlet Konservatuarları ve Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri hariç hiçbir örgün eğitim
kurumunda orta eğitim-öğretim kapsamında görülmemektedir.
Daha önce de üzerinde önemle durulduğu üzere çalgı eğitiminde yaşanılan ya da
yaşanılacak olan problemleri çözümlemek ve eğitim sürecini baştan düzeltmek ileride

222

yaşanacak daha güç sorunlarla karşılaşmamızı önleyecektir. Bu doğrultuda konuyla ilgili
olarak yapılan birtakım çalışmalar sonucunda önemli tespitler elde edilmiş ve elde edilen bu
tespitler araştırmacıları yeni çalışmalara yöneltmiştir.
“Viyolonsel Eğitiminde Karşılaşılan Güçlükler” adlı yüksek lisans tez çalışmasında
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, 2. ve 3. sınıf lise öğrencilerine uygulamış olduğu vibrato
becerilerini ölçmeye yönelik ankette; vibrato yapma beceri yüzdesi oranını; büyük ölçüde
(%40.74), tamamen (%22.22), kısmen (%22.22), çok az (%7.41), başka (%3.70) olarak
saptayan Müniroğlu, bu sayısal veriler doğrultusunda örneklem grubunun vibrato yapma
becerisinin belli bir oranda düşük olmasının, öğrencilerin çaldıkları eserlerde müzikal açıdan
yetersiz olabileceklerini düşündürdüğünü vurgulamaktadır (Müniroğlu, 2001).
Müniroğlu’nun da çalışmasında belirttiği üzere, müzikal açıdan son derece önemli
olan vibrato, öğretim aşamasında çok dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur ve
kontrollü yapılmadığı takdirde temiz ses üretme konusunda problem oluşturabilmektedir.
Özgün’ün AGSL’de görevli öğretmenler ve öğrenciler arasında yapmış olduğu bir
başka çalışmada “Viyolonsel Öğretmenlerine Göre Başlangıç Aşamasından İtibaren
Karşılaşılan Güçlükler” adlı tabloda, viyolonsel öğrenimi boyunca öğrencinin yaşayabileceği
zorluklar değerlendirilmiş, ortaya çıkan sonuçlar: 1. derecede “Doğru ve Temiz Ses
Çıkarmaya Yönelik Güçlükler” olarak belirlenmiştir. (Özgün, 2006).

Vibrato
Stowell (2001) çalışmasında vibratonun ilk olarak 16. Yüzyılda, Ganassi ve Angricola
tarafından ele alındığına değinmiştir. Bazen dalgalı çizgilerin çeşitli formlarıyla gösterilen
fakat genellikle çalıcılar tarafından serbestçe eklenen vibratonun, özellikle tempo, karakter ve
müzik dinamiği için uygun yoğunluk ve hızda ve bir ifadenin bitiş notalarında ya da başından
sonuna kadar aynı kalitede/seviyede sürdürülen notalar için kullanıldığını ifade etmiştir.
Teknik sebepler için vibratonun genellikle barok ve klasik dönemlerdeki birçok çalgıda
oldukça tedbirli bir şekilde uygulandığını söyleyen Stowell, aynı zamanda vibratonun, şarkı
söyler gibi çalmaya (cantabile) yardım etmede ya da kulağa hoş gelen (melodik) yapıyı açıkça
belirtmede, anlamlı mesajlar için belirli notaların vurgulanmasını sağladığını belirtmiştir.
Müzik sesinin niteliğinde önemli rol oynayan uygun bir vibratonun seslere parlaklık
ve sıcaklık kattığını söyleyen Zeren (2003)’ e göre, insanın şarkı söylerken vibrato yapması
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evrensel bir davranıştır ve profesyonel şarkıcılar çıkardıkları seslerin %95’inde vibrato
yaparlar. Hatta vibratoya karşı olan ve onu kullanmayı öğretmek istemeyen öğretmenlerin ses
kayıtlarında bile vibrato olduğu görülmektedir.
Vibratonun, eksen hizmetini gören destek noktasından hareketle parmağa bir salınım
hareketi verdiğini ve bu vurumun (pülsasyon) telin ilk titreşimini yoğunlaştırmakla birlikte
notaların etkileme gücünü arttırdığını ifade eden Atakır (2002)’ a göre çalgı eğitiminde
vibrato; parmağın, elin, bileğin ya da kolun ön bölümünün ya da bunların hepsinin salınımlı
bir hareketiyle (tel yönünde) elde edilen hafif dalgalı bir sestir. Çeşitli kaynaklarda parmak
vibratosu, bilek vibratosu ve kol vibratosu olarak sınıflandırılabilen vibrato, her çalgı ya da
çalıcı için farklı tanımlar ortaya çıkarabilmektedir.
Tura (1981), Musikide minik aralıkların değerlendirilmesi yapılırken göz önünde
bulundurulması gereken başka bir hadisenin de vibrato olduğunu söylemektedir. Ayrıca
yapılan çalışmalar doğrultusunda iyi bir vibratonun titreşim sayısında, kalın seslerde 5 veya 6
c/s, ortalarda 7 veya 8 c/s lik bir oynamanın yeterli olduğunu belirtmiştir. Tura, vibratosuz
sesin renksiz ve kuru olduğunu, makbul olmadığını vurgulamaktadır.
Vibrato konusundan bahsederken bazı özel hususların açıklanması gerektiğini
söyleyen Büyükaksoy, vibratonun entonasyonu, vibrato hareketinin yönü, vibratonun hızı, çift
seslerde vibrato ve vibratonun sürekliliği gibi kavramlara kısaca değinerek, parmağın perdeye
düşürüldükten sonra vibrato hareketinde çok büyük değişikler oluşuyorsa bunun beraberinde
doğru olmayan entonasyonu getireceğini belirtmektedir. Ayrıca vibrato hareketinin yönünün
tellere tam paralel olarak değil, telle dar açı oluşturacak şekilde olması gerektiğini ifade
ederek, vibratoya ses duyulduktan sonra başlamanın ve bu arada, yayın (arşenin) büyük bir
bölümünün kullanılmasının, bazen bir stil olabileceğini ancak bu kullanımın sürekli
olduğunda hoşa gitmeyeceğini vurgulamaktadır (Büyükaksoy, 1997).
Özellikle, solistlerin ve yaylı çalgı çalanların, renkli/canlı/abartılı tonlar için vibratoyu
kullandıklarını söyleyen Desain ve arkadaşlarına göre (1999), fiziksel olarak, vibrato frekansı,
genişliği ve vibrato tınısı arasında bir ayrım yapılabilir; ancak, algısal olarak bu ayırım
oldukça fazla karışıktır. Vibratonun bu farklı çeşitleri genellikle ortak bir anlayışta birleşir;
fakat deneyler, vibrato anlayışı üzerindeki en büyük etkinin frekans dalgalanmaları olduğunu
göstermiştir.
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Vibrato genişliği
(yarım tonlar)

Vibrato oranı = 1/T (Hz)
ġekil 1. Bir vibrato periyodunun oran ve genişliği sinüs eğrisi (sinüsoidal)şekliyle gösterilmiştir.

Yapılan bu çalışmada bir vibrato periyodunun fiziksel karakteristiği üç parametre ile
tanımlanmaktadır: oranı, genişliği ve biçimi (bak. Şekil 1.). Vibrato hakkında yapılmış olan
çoğu araştırmada, sanatçı, çalgı ve sitile göre bahsedilen karakteristik özelliklerin ölçümleri
arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Bir vibrato oranının genellikle yaklaşık olarak 6 ile 7
Hz olduğu; ancak 4 Hz kadar yavaş ya da 12 Hz kadar hızlı olabileceği belirtilmektedir.
Desain ve arkadaşları, çalışmalarındaki çeşitli kaynaklara dayanarak, vibratonun 1,5
yarım ton kadar geniş olabileceğinden bahsetmişler, bir vibrato periyodunun biçiminin
genellikle sinüs eğrisi şeklinde (sinüsoidal) ifade edilebildiğini belirtmişlerdir (Desain, ve
ark., 1999).

Problem durumu
Örgün eğitim kurumları olarak Müzik Öğretmenliği Bölümlerinde, Anadolu Güzel
Sanatlar Liselerinde ve Devlet Konservatuarlarında müzik eğitiminin bir parçası olan bireysel
çalgı eğitimi, birinci sınıftan mezun olana kadar öğrencinin okul yaşantısı boyunca, öğrenci
ile öğretmen arasında bireysel olarak yapılmaktadır. Diğer öğretme ve öğrenme
yaklaşımlarından ayrı olarak performansa dayalı bu duyuşsal öğretme ve öğrenme sürecinde
bireysel farklar önemli derecede dikkat edilmesi gereken hususlardır. Bu sebeple, çalgı
eğitiminde bir konuyu öğrenciye iyice kavratabilmek ve anlamasını sağlayabilmek için
konuyla ilgili benzetmelere ve örneklere başvurulmaktadır.
Saraç’ın (2003) da bahsettiği üzere çalgı eğitiminde davranışların öğretiminde
demonstrasyon (gösteri) en etkili görsel boyuttur. İnsanın görme duyusu % 75 oranındadır ve
uyarıcı ile davranış arasında anlamlı bir ilişki kurulduğunda, öğrenme gerçekleşecektir.

Çalgı eğitiminden beklenen en temel davranışlardan bir tanesi, temiz, doğru ve
nitelikli ses üretmek olmasına karşın, perdesiz çalgılarda doğru teknik kullanılmadığında
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doğru olmayan entonasyon, kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkabilmektedir. Bununla
birlikte, perdesiz çalgılarda, doğru ve temiz ses üretmede ciddi problemlere sebep olan
vibrato, trill, vb. gibi ifadelerin öğrenciye yanlış zamanda öğretilmesi ya da öğrencinin bu
ifadeleri yanlış algılaması müziksel yetersizliğin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Çoğu
zaman algı sınırı dar bir öğrenci için ya da yeni deneyim kazanan/kazanacak bir eğitimci için
böylesine önemli bir konu, işin içinden çıkılmaz hale gelebilmektedir. Bu nedenle, gerek
konuyla ilgili bilgilerin yenilenmesi ve eksikliklerin düzeltilmesi, gerekse yeni bakış açıları
kazandırarak bilgi paylaşımında kaynak olarak kullanılması amacıyla, bireysel çalgı
eğitiminde, viyolonsel eğitimcilerinin vibratoyu hangi düzeyde öğrenciden bekledikleri, hangi
esaslar doğrultusunda kullandıkları ve öğrettikleri, ayrıca vibrato ile ilgili olarak hangi
kaynakları kullandıkları araştırma konusunu oluşturmaktadır.

AraĢtırmanın amacı
Müzik eğitiminin önemli bir parçası olan bireysel çalgı eğitiminde gerek müzik
eğitimcileri gerekse öğrenciler çoğu zaman çözümünde zorlandıkları problemlerle
karşılaşmaktadırlar. Bilgi ve fikir paylaşımı ile bu sorun kolayca çözülebilmekte; ancak, yüz
yüze görüşme her zaman mümkün olmadığından, problemler yine çözümsüz olarak
kalabilmektedir. Araştırmada bireysel çalgı eğitiminin bir boyutu olan viyolonsel eğitiminde,
bahsedilen bu problemlerin en azından birini çözmek amacıyla viyolonsel eğitiminde vibrato
öğretiminin hangi aşamada ve hangi şekilde öğretilmesi gerektiğinin saptanmasına çalışılmış,
ortaya çıkan verilerin viyolonsel öğretim tekniklerine katkı sağlaması ve viyolonsel
eğitiminde vibrato tekniğinin öğretimi için kaynak olarak kullanılabilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Bu araştırma, viyolonsel eğitiminde vibrato öğretiminin saptanması amacıyla
genelinde nitel bir çalışmadır. Araştırmada, viyolonsel eğitimi ile ilgili yayın ve araştırmalara
ulaşabilmek ve durum değerlendirmesi yapabilmek amacı ile tarama modeli kullanılmıştır.
Ayrıca viyolonsel eğitimi uygulamalı ders olduğundan, viyolonsel eğitimi alanında uzman
kişilere “Standartlaştırılmış Açık Uçlu Görüşme Tekniği” uygulanmıştır.
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Bu yaklaşım ile bazı insanlardan daha yoğun ve çok, bazı insanlardan ise daha az ve
yüzeysel bilgi edinilmesine yol açabilecek olan görüşmeci yanlılığı, yanıtlarda görüşmecilerin
becerileri, yanlılıkları veya öznelliklerinden kaynaklanabilecek farklılıklar en aza indirilmiş
olur. Bu nedenle özellikle birden fazla görüşmecinin kullanılacağı durumlarda etkili bir
biçimde kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Araştırmada, konuyu tam olarak yansıtması ve soruların doğru olarak belirlenmesi
amacıyla görüşme için belirlenen viyolonsel eğitimcileri dışında üç alan uzmanıyla ön
görüşme yapılarak sorular belirlenmiş ve daha sonra araştırmanın çalışma grubunu oluşturan
viyolonsel eğitimcileriyle görüşme yapılmıştır. Bununla birlikte, araştırmanın güvenirliği
açısından yapılan görüşmeler kayıt cihazı ile kaydedilerek, kaydedilen veriler yazılı belgelere
dönüştürüldükten sonra tekrar görüşme yapılan kişilere gösterilip kayıtların doğruluğu teyit
edilmiştir. Çalışma tasarı halindeyken 6 kişi ile önceden bağlantı kurulmuş; ancak, kişisel
sebeplerden dolayı toplam 5 kişi ile görüşme yapılabilmiştir. Araştırmanın çalışma gurubunu;
söz konusu olan bölümlerin en eski ve köklü kurumlar olması, viyolonsel eğitimine yeni
başlayan öğrenciler arasında kurumsal fark gözetilmemesi, seçilen kurumların aynı ilde
bulunması ve kadrosunda en az iki alan eğitimcisi bulundurması koşuluyla, Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
viyolonsel eğitimcileri, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi viyolonsel eğitimcileri ve
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda görev yapan viyolonsel eğitimcileri
oluşturmaktadır.

BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı,
Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda yapılan görüşme bulgularına yer
verilmiştir.
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HÜ Devlet Konservatuarında Yapılan GörüĢmeler Sonucunda Elde Edilen Bulgular
Öğrencilerinize tuşe üzerinde ilk vibrato hareketini nasıl tarif edersiniz? sorusu için,
görüşleri alınan her iki viyolonsel eğitimcisi de ortak görüş olarak, kolun, bir bütün şeklinde
viyolonsel tuşesi üzerinde yaklaşık olarak yarım ses içerisinde tek bir noktada sabitlenmesi
konusunda

aynı

fikri

paylaşmaktadırlar.

Eğitimcilerden

biri,

vibrato

hareketinin

gerçekleştirilmesi için parmağın tuşe üzerine koyulduktan sonra küçük komasal geçişler
yapılmasını ve bu hareketin hızlandırılarak belli bir noktada parmağın sabitlenmesini önermiş,
diğeri ise, vibrato hareketini, kolun bir satıh olarak düşünülüp bu düzlemin yarım ses kadar
aşağı-yukarı hareket etmesi olarak tanımlamıştır.
Vibratoyu hangi seviyedeki (yaş grubu / sınıf /çalma düzeyi) öğrencilerinize öğretmeyi
uygun buluyorsunuz? sorusu için her iki viyolonsel eğitimcisi de viyolonsel eğitiminde
vibrato öğretimi için sol elde rahatlama olması gerektiğini, sol elin artık her şeyi yapabilir
duruma gelmesi gerektiğini ve sol kolun pozisyon değiştirme hareketini öğrenmiş olması
gerektiğini belirtmişlerdir. Genel olarak viyolonsel eğitimine yeni başlayan öğrencinin en az
iki buçuk, üç yılda bu seviyeye geldiğini dolayısıyla bu aşamada vibrato öğretiminin mümkün
olabileceğini söylemişlerdir. Ayrıca istisnai olarak da bazen öğrencinin performansına göre
bu sürecin değişebildiğini ifade etmişlerdir.
Sizce vibratonun arşeye ya da arşenin vibratoya etkisi var mıdır? sorusu için
eğitimcilerden biri, vibratonun, müzikteki fonksiyonunun çok önemli olduğunu; ancak, direkt
olarak arşe ile düşünülmesinin doğru olmayacağını söylemiştir. Diğer eğitimci ise, arşe ve
vibratonun birbirlerini tamamlayıcı unsurlar olduğu cevabını vermiş, sağ elin fortesinin ve
piyanosunun arşe ile sol elin fortesinin ve piyanosunun vibrato ile gerçekleştirildiğini
belirtmiştir. Ayrıca sağ elin daha çok sonorite, yani sesin kuvveti ile ilgili iş yapmasına
karşın, çıkan ses kuvvetinin dışında, şiddetli, hırslı, ihtiraslı bir ifade elde etmek için sol elin
çok önemli olduğunu ifade etmiştir.
Dersinizde, öğrencilerinizin vibrato tekniğini, anlayabilmeleri ve geliştirmeyi
sürdürebilmeleri için kullandığınız egzersiz ve etütler var mıdır? sorusu için eğitimcilerden
biri, etüt kitaplarının daha çok arşeyi, sol elde pozisyon ve aceliteyi çalıştırdığını, vibrato için
en güzel çalışmanın, sayılarak ve uzun seslerle gam çalışması olduğunu söylemiştir. Ayrıca,
iki yarım ses arasında yaptırdığı egzersizin vibrato hareketinin doğal olmasında önemli
olduğunu belirtmektedir. Diğer eğitimci bu bilgiye ek olarak, ders için çalışılan belirli
egzersizlerin ve gamların, vibratolu olarak çalışılmasını istediğini söylemektedir. Bununla
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birlikte, sınıfında büyük-hızlı, küçük-hızlı, büyük-yavaş ve küçük-yavaş olarak dört çeşit
vibrato çalıştırmaktadır. Günlük çalışmalar içinde öğrenciden, vibrato öğrenimi için
bahsedilmiş olan bu dört vibrato biçimini beklemektedir.

Ankara AGSL.’nde Yapılan GörüĢmeler Sonucunda Elde Edilen Bulgular
Öğrencilerinize tuşe üzerinde ilk vibrato hareketini nasıl tarif edersiniz? sorusu için
alan öğretmeni, vibrato hareketini, kolun ya da elin belli bir noktasından sağa ya da sola
devrilmesi olarak değil, bütün olarak tüm kolun tuşe üzerinde geniş hareketten dar harekete
doğru tek bir noktada sabitlenmesi ve bu hareketin yoğunlaştırılarak salınım hareketinin
devam ettirilmesi şeklinde tanımlamıştır.
Vibratoyu hangi seviyedeki (yaş grubu / sınıf /çalma düzeyi) öğrencilerinize öğretmeyi
uygun buluyorsunuz? sorusu için, her sınıf için kurul tarafından belirlenen belli bir müfredat
programı olduğu ancak, yapılan bu müfredat programının yıllık planlarda asgari düzeyi
yansıttığı ve gelişime açık bir öğrenci için bu planın esnetilebileceği yanıtı verilmiştir.
Vibrato için sol elin, kalıbı ve tuşeyi anlamış olması, öğrencinin temel beceri düzeyini aşmış
olması beklenmektedir. Öğrenci, pozisyon geçişlerindeki algılamayı oturtmuşsa ve
entonasyon kaygısı yaşamıyorsa zaten içinden gelen bir istekle vibrato yapmaya
başlamaktadır. Bu durumda öğretmenin onu şekillendirmesinin daha doğru olacağı
söylenmektedir.
Sizce vibratonun arşeye ya da arşenin vibratoya etkisi var mıdır? sorusu için, Arşenin
zaten birçok tekniği uygulamak için çok önemli olduğu vurgulanmış, sadece vibrato için değil
süslemelerin yapılmasında da arşenin hareketlerinin ve arşeye olan hakimiyetin çok iyi
oturmuş olması gerektiği belirtilmiştir. Aynı zamanda her iki elin de birbirinden
etkilenmeyecek şekilde gerekli becerileri kazanması gerektiği söylenerek, gerekli beceriler
kazandırılmış olan sağ ve sol elin birlikte kullanıldığında, müzikal ifadeyi güçlendirmek için
etkili olacağı söylenmiştir.
Dersinizde, öğrencilerinizin vibrato tekniğini, anlayabilmeleri ve geliştirmeyi
sürdürebilmeleri için kullandığınız egzersiz ve etütler var mıdır? sorusu için alan öğretmeni,
vibrato konusunda yaygın olarak bilinen ve kullanılan ayrı bir metot kitabının olduğunu
düşünmediğini, bu sebeple derslerinde genel olarak vibrato çalışmaları için gamları araç
olarak kullandığını söylemiştir.
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GÜGEF GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Yapılan GörüĢmeler Sonucunda Elde
Edilen Bulgular
Öğrencilerinize tuşe üzerinde ilk vibrato hareketini nasıl tarif edersiniz? sorusu için
her iki viyolonsel eğitimcisi de belli bir geniş alandaki kol hareketinin giderek daraltılması ve
tek bir noktada sabitlenmesi görüşünde hemfikirdirler. Eğitimcilerden biri, bu hareketi
pozisyon geçişin daraltılmışı olarak nitelendirmektedir. Diğeri ise, vibratonun bütün vücudun
ortaya çıkardığı bir hareket olduğunu belirtmiş kimi zaman öğrencilerin taklit yoluyla
kendiliğinden yaptıklarını söylemiştir.
Vibratoyu hangi seviyedeki (yaş grubu / sınıf /çalma düzeyi) öğrencilerinize öğretmeyi
uygun buluyorsunuz? sorusu için eğitimcilerden biri, çalgı eğitiminde her öğrenci birbirinden
farklı olabileceği için sınıf ya da yaş grubu belirtmenin doğru olmayacağını dolayısıyla
söylenmesi gerekenin sınıf ya da yaş grubu değil de gelinen seviye olması gerektiğini
belirtmektedir. Aynı zamanda, sol elde doğru konumun/ kalıbın iyice öğrenilip, parmaklar
tuşe üzerinde doğru yerleri öğrenip alışkanlık kazandıktan ve pozisyon geçişleri
tamamlandıktan sonra vibratoya geçilmesini önermektedir. Diğer eğitimci de sınıf ya da
aşama belirtmenin doğru olmayabileceği yanıtını vermiş ve vibratoya başlamak için eğer
birinci pozisyondan bahsediliyorsa öncelikle birinci pozisyondaki kalıbın yani parmak
düşürme ve kaldırma olayının kolun ağırlığı ile gerçekleştirilmesinin pekişmesi ve rahat
olarak bunun kullanılabilmesi gerektiğini söylemiştir. Ayrıca önemli olan şeyin sol elin
rahatlığı olduğunu, daraltılmış pozisyon geçişinin vibratonun temeli olduğu düşünüldüğünde,
vibrato hareketinin gerçekleşmesi için pozisyon geçişine biraz da olsa ihtiyaç olduğunu
belirtmiştir.
Sizce vibratonun arşeye ya da arşenin vibratoya etkisi var mıdır? sorusu için
eğitimcilerden biri, vibrato ile arşe arasında bir etkinin olduğunu, sağ elden doğru ve düzgün
bir ses çıkarılamadığında sol elde yapılan hünerin karşıya yansıtılamayacağını ifade ederek
doğru kullanıldığında, arşenin vibratoyu ya da vibratonun arşeyi olumlu yönde etkilediğini
belirtmiştir. Diğer eğitimci ise, sol elde parmak düşürme-kaldırma hareketlerinin doğru
oturmuş olması gerektiğinden bahsederek iki elin de biraz yalın olarak başlatılması
gerektiğini söylemiştir. Ayrıca, vibratodaki sıklık değişimlerinin arşeyi etkilemeyecek şekilde
değerlendirilmesini ve eşit sıklıkta vibrato yapabilmek için elin serbest bırakılması gerektiğini
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ifade ederek bu davranışların pozisyon geçişlerinde de bu hareketi kontrol etme kolaylığı
sağlayacağını vurgulamıştır.
Dersinizde, öğrencilerinizin vibrato tekniğini, anlayabilmeleri ve geliştirmeyi
sürdürebilmeleri için kullandığınız egzersiz ve etütler var mıdır? sorusu için eğitimcilerden
biri, sol kolun rahatlığı ve kolun aşağı-yukarı hareketi ile ilgili olarak Grümmer adlı etüt
kitabının faydalı olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca gamların, parmak hafızasını öğrenmesi için
önce vibratosuz ve parmaklar öğrendikten sonra vibrato bağı için uzun seslerle vibratolu
olarak çalışılmasının yararlı bir çalışma olacağını, melodik etütlerde vibratonun gelişebilmesi
için özellikle ısrarcı davranılabileceğini ifade etmiştir. Diğer eğitimci ise, birçok metot da
vibrato başlığı altında bazı bölümler alındığını; ancak, vibrato standart bir şeyle çalıştırılır
diye bir genelleme yapmanın doğru olmadığını belirtmiştir. Öğrenciye öğretme aşamasında
vibratonun genel olarak uzun seslerde çalıştırıldığını ifade etmiş, temelde vibratonun,
senkoplu yani noktalı notalarda kullanıldığını söylemiştir. Bu çalışmalara ek olarak vibrato
bağının gerçekleştirilmesi amacıyla gam çalışırken eşit sıklıkta vibrato çalışmasının önemli
olduğunu belirtmiştir.

SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
Bu bölümde, viyolonsel eğitimcilerinin ve viyolonsel eğitimine yeni başlayan
öğrencilerin, viyolonsel eğitimi süresince sorunlarla karşılaşmamaları ya da karşılaştıkları
sorunları nasıl çözümlemeleri gerektiği üzerine, sadece viyolonsel eğitiminde vibrato öğretimi
ve gelişimi kapsamında elde edilen bulguların değerlendirilmesiyle ortaya çıkan sonuçlara ve
bu sonuçlardan yola çıkarak, incelenen kaynaklar, elde edilen bulgular ve deneyim
doğrultusunda, vibratoyu geliştirmeye yönelik çalışma önerilerine yer verilmektedir.

Sonuçlar
Araştırmada elde edilen bulguların sonuçlarına göre:
Viyolonsel eğitimcilerinin görüşleri doğrultusunda;
1- Viyolonsel eğitimine yeni başlayan öğrencilerin belli bir müzik kimliği oluştuktan
sonra vibratoyu daha iyi öğrenebildikleri, müzikal yapı düşünüldüğünde, vibratonun
viyolonsel eğitimindeki yeri ve öneminin büyük olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
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2- Viyolonsel eğitiminde vibratoya başlamak için genel olarak yaş grubu ya da sınıf
belirtmenin, öğrenciler arasındaki algı farklılıkları sebebiyle doğru olmayacağı görüşüne
varılmıştır. Önemli olanın öğrencinin hazır durumda olması gerektiği, sol elde parmak
düşürme-kaldırma hareketini ve pozisyon değiştirmeyi öğrenmiş olması gerektiği, ayrıca
vibrato oluşumu için kimi zaman öğrenciden beklendiği sonucuna varılmıştır.
3- Viyolonsel eğitiminde vibrato adı altında kullanılan bir etüt ya da egzersiz kitabı
olmamasına karşın, genel olarak vibrato, öğrenciye gam çalışmaları aracılığı ile
öğretilmektedir. Ayrıca öğrenciye vibrato hareketi kavratıldıktan sonra ders içinde kullanılan
etüt ve eserlerden yararlanılmaktadır.

Öneriler
Araştırmanın sonuçları doğrultusunda geliştirilen öneriler aşağıda sıralanmaktadır:
1. Viyolonsel eğitiminde yer alan diğer ifadelerin kullanımına ilişkin araştırmalar
yapılmasının, nitelikli bir eğitim için son derece önemli olduğu düşünülmektedir.
2. Raporlaştırılmış olan bu çalışmanın geliştirilmesinin ve varsa eksikliklerinin
giderilmesinin, viyolonsel eğitiminin gelişmesine ve ilerlemesine önemli derecede katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
3. Katkısı ve farklılıkları düşünüldüğünde, viyolonsel eğitiminde yapılan bu
araştırmanın, diğer yaylı çalgılar üzerinde tekrarlanmasında yarar görülmektedir.
4. Araştırmada yer verilen uzman görüşleri, viyolonsel öğrencilerine ve yeni deneyim
kazanan/kazanacak viyolonsel eğitimcilerine yeni bakış açıları kazandırabileceğinden dolayı
kaynak olarak kullanılabilir.
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Ġncelenen kaynaklar, elde edilen bulgular ve deneyim doğrultusunda, viyolonsel
eğitiminde vibratoyu geliĢtirmeye yönelik çalıĢma önerileri;
1. Vibrato hareketini, öğrenme ve öğretme aşamasında aynı parmakla pozisyon geçişi
olarak da örneklendirebiliriz. Örnek;

ġekil.2. Vibrato hareketi için çalışma örneği

Şekil 2’de görüldüğü üzere, birinci pozisyonda birinci parmak si ve do sesleri arasında
pozisyon geçişleri yaparken aynı zamanda vibrato hareketinin oluşumu için gerekli kol
hareketini de gerçekleştirmiş olur. Aynı tempo içinde diğer ölçülerdeki daha küçük nota
değerleriyle birlikte bu hareket hızlandığında koldaki vibrato salınım hareketi pekiştirilmiş
olur. Bu çalışma aynı şekilde diğer yanaşık ya da uzak sesler için de tekrarlanabilir. Ancak,
parmak tutma bu çalışmada çok önemlidir. Eğer birinci pozisyon ikinci parmak do sesinden
yine ikinci parmak ile re sesine doğru bir hareket olacak ise bu çalışmada ikinci parmakla
birlikte birinci parmak da tuşeye basılı olmalıdır.
2. *Eğer vibrato için sorun yaşanılan bir parmak varsa, bu sorunun üzerine gidilerek
problem ortadan kaldırılmaya çalışılır. Örneğin; Birinci parmak ile vibrato yapmada sorun
yaşadığımızı varsayarsak, sadece birinci parmak ile vibratolu gam çalışması yaparak bu
sorunu ortadan kaldırabiliriz. Bu çalışma özellikle pozisyon geçişlerinde vibrato hareketi
yapan kolun durmaması için faydalı olacaktır.
3.*Vibratonun bir parmaktan diğerine aktarımı sırasında bir sorun yaşanıyorsa,
başparmak tuşe arkasında sabit olarak kol salınımı sürdürülürken parmak düşürme ve
kaldırma çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışma her parmak için uygulanmalı ve her parmakta
aynı vibrato salınımı oluşturulmalıdır.
4. *Eğer eser ya da etüd içerisinde vibrato yapılması gereken parmakta sorun
yaşanıyorsa, aynı ses diğer parmaklarla vibratolu olarak çalınabilir. Bu sayede asıl vibratolu
çalması gereken parmağa taklit yoluyla öğretilebilir.
5. Vibrato trili için bilek yardımı ile parmak düşürme kaldırma hareketinden
yararlanılabilir. Hareket gelişimi bileğin sağa ve sola doğru çevrilmesiyle oluşur.
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*ġekil.3. Vibrato tril çalışmasına bir örnek

Bu çalışmada (şekil.3) birinci pozisyon ikinci parmak do sesini çalarken (ikinci
parmakla birlikte birinci parmak da tuşeye basmalıdır) si sesini çalmak için bilek sola doğru
çevrilerek do sesinden uzaklaştırılmış olur ve tekrar do sesini çalmak için yine sağa doğru
çevrilerek tuşeye parmağın basması sağlanır. Hız artırıldığında vibrato trili gerçekleştirilir.
* 2.,3. ve 4. maddeler viyolonsel sanatçısı Şölen Dikener’in 1Nisan 2009 tarihinde yaptığı atölye çalışmasından
alınmıştır. Şekil 3, S.Fischer (2007, vol.118, pp 68-69)’in The Strad dergisinde yayınlanan “Vibrato” adlı
makalesinden viyolonsel için uyarlanmıştır. Asıl örnek keman için yazılmıştır.
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KARIġIK DESENLĠ, BASĠT VE ANLAMLANDIRICI TEKRAR
STRATEJĠLERĠNĠN KEMAN EĞĠTĠMDE ETKĠLĠLĠK DÜZEYĠ

Zeynep DEMİR YILDIZ*

GĠRĠġ
Öğrenme, bireyin aktif ve bilinçli olarak bazı stratejileri kullanarak çevreden bilgi
edinme ve hafızada var olan bilgilerle birleştirerek kalıcı davranışlar oluşturma süreci olarak
tanımlanmaktadır. Bu süreçte birey kısa ve uzun süreli hafızasında bulunan bilgileri çeşitli
yöntem ve uygulamalarla yeniden düzenlemek zorundadır (Namlu, 2004: 124, Akt. Çağlayan,
Şirin ve Yıldız, 2008).
Öğrenme öğretme sürecinde bireylerin sürece ilişkin tartıştığı ve ifade ettiği birçok
sorun vardır. Öğrenirken karşılaşılan güçlükler, öğrencilerin en çok dile getirdikleri
sorunlardır. Bazı öğrenciler istedikleri halde ders çalışamazken, bazıları çok uzun süreler
çalıştığı halde öğrenememekten şikâyet etmektedir. Bu sorunlar büyük ölçüde öğrencilerin
etkili öğrenme stratejilerini kullanamamasından kaynaklanmaktadır (Açıkgöz, 1998: 61, Akt.
Çağlayan, Şirin ve Yıldız, 2008). Bu bağlamda öğrenmeyi öğrenme sürecindeki en temel
öğelerden biri öğrenme stratejileridir. Öğrenme stratejileri, bilgi kaynaklarına en hızlı biçimde
ulaşmayı sağlama açısından üzerinde en çok çalışılan konulardan birisidir (Güven, 2004: 71,
Akt. Çağlayan, Şirin ve Yıldız, 2008).
Öğrenme stratejisi, bireyin kendi kendine öğrenmesini kolaylaştıran tekniklerin her
biridir. Öğrenme stratejileriyle, öğrencinin bilgiyi işleyerek ve kalıcı biçimde öğrenmesini
sağlamak amaçlanır. Bu nedenle öğrenme stratejileri, öğrencinin, öğretilecek yeni bilgiyi
seçme, düzenleme ve bütünleştirme biçimini etkilemesi beklenen davranış ve düşüncelerden
*

Trabzon/Merkez Akoluk İlköğretim Okulu
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oluşur (Weinstein ve Mayer, 1986). Öğrenme stratejileri öğrencinin kolay ve kalıcı
öğrenmesini sağlamanın yanı sıra, öğrenmedeki verimliliğini artırır ve öğrenciye bağımsız
öğrenebilme niteliği kazandırır. Öğrenme stratejileri öğrencilerin öğrenmelerini yalnız bilişsel
yönden değil, duyuşsal yönden de etkileme amacını taşır. Öğrenme stratejilerinin temel işlevi,
öğrencilerin öğrenmelerini denetlemelerini ve yönlendirmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, her
öğrenme konusu ya da durumu için farklı öğrenme stratejileri kullanabilirler. Bu da öğrenme
stratejilerinin çeşitlendirilebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir nitelikte olduklarını gösterir.
Değişik öğrenme stratejilerini kullanabilen ve geliştirebilen öğrencilerin, kendi kendilerine ve
etkili öğrenmeyi gerçekleştirebildikleri söylenebilir (Özer, 1998, Akt. Saban, Tümkaya,
2008).
Öğrenme stratejileri kavramı tek bir stratejiyi değil bir stratejiler grubunu ifade
etmektedir. Her bir stratejinin kullanılma amacı, kazandırılması istenen öğrenme ürünlerine
göre farklılık gösterir. Hangi tür bir öğrenme ürünü kazandırılması isteniyorsa, ona uygun bir
öğrenme ürünün kazandırılması etkili olur. Aksi takdirde kullanılan strateji olumsuz sonuçlar
doğurur. Etkili öğrenme için öğrencilerin kullanması gereken stratejiler bilgiyi işleme
sistemine göre çeşitli sınıflamalar şeklinde ele alınmıştır. Birçok araştırmacı öğrenme
stratejilerinin neler olması gerektiği üzerinde yaptığı çalışmalarında, çeşitli öğrenme
stratejileri ortaya koymuşlardır (Öztürk, 1995: 28, Akt. Çağlayan, Şirin ve Yıldız, 2008).
Türkiye’de öğrenme stratejileri üzerinde en kapsamlı çalışmalardan birini yapan Öztürk
(1995), bilişsel sistemdeki bilgi akışını dikkate alarak elektrik bir yaklaşımla çeşitli öğrenme
stratejilerinde görülen eksiklikleri tamamlayacak bir model oluşturmak istemiş ve öğrenme
stratejilerini; dikkat, tekrar, anlamlandırma, zihne yerleştirme, hatırlama, bilişi yönetme ve
duyuşsal stratejiler olarak sınıflamıştır (Öztürk, 1995: 30, Akt. Çağlayan, Şirin ve Yıldız,
2008).
Öğrenme stratejilerinden biri tekrar stratejileridir. Kısa süreli belleğin süre ve
depolama yetikliği açısından sınırlılığı, tekrar ve gruplama stratejileri ile artırılabilir. Tekrar
stratejileri bir listeyi yinelemek ya da bir metini aynen tekrar etmek gibi bilginin uzun süreli
belleğe daha uygun islenmesine yardım eder. Ayrıca tekrar stratejileri ezberleme için de
kullanılır. Flavell ve Wellman (1977) küçük çocukların tekrar stratejisini kullandıklarını
ancak anımsamanın sorunlu olduğunu belirtirler. Bilginin olduğu gibi tekrarlandığı basit
tekrar (maintenance rehearsal) bilginin kısa süreli bellekte daha uzun süre kalmasını sağlar.
Basit tekrarın bu işlevi dışında kullanılması yararlı değildir. Bazen, bir şiiri ezberlemek gibi,
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kullanılabilir. Bilginin uzun süreli bellekte depolanmasını sağlamak için, bilginin anlamlı
kılınması, eklemlemeli tekrar (elaborative rehearsal) ile olanaklıdır. Tekrar stratejisini
kullanırken öğrenen kişi, olguları zihinsel ya da sesli yineler, bir metini aynen kopya eder ya
da önemli tümceleri tekrarlar. Araştırma sonuçlarına göre, çocuklar anaokulundan besinci ya
da altıncı sınıfa ulaşırken tekrar stratejilerini öğrenirler. 6-7 yasındaki çocuklar öğretildiğinde,
yineleme stratejilerini kullanabilmekte, kendilerine uygun stratejiler üretememektedirler. 1112 yasındaki çocuklar ise, öğrenme sırasında kendiliğinden tekrar yapmakta, tekrarla
ilgilenmekte ve eğitim durumunun hedefleri doğrultusunda tekrar davranışlarında değişiklik
yapmaktadırlar. Öğrenilecek metin düz yazı türünde ise tekrar stratejileri, konuyu sesli olarak
tekrarlama, yazıya aktarma, bazı bölümleri aynen alıntılama ve yazının önemli kısımlarının
altını çizmeyi kapsamaktadır. (Akt. http://www.kirbas.com/index.php?id=440)
Çalgı eğitimi, bir ya da birden çok çalgının kullanılmasıyla, genellikle bireysel, bazen
de toplu biçimde yapılan, bireyi çalgı aracılığıyla yetiştirme, geliştirme, müzik alanında ve
müziksel anlamlarda içeriği bulunan istendik davranışlar kazandırabilme eğitimi olarak
nitelendirilebilir. Çalgı eğitimi, insanın kendisini yakından tanıyabilmesi, var olan
yeteneklerini anlayabilmesi, eğitim aracılığıyla mevcut becerilerini geliştirip, yeni beceriler
elde edebilmesi ve bu sayede kendisini gerçekleştirebilme şansı veren bir uğraş olmasından
dolayı müzik eğitiminin önemli bir koludur (Uslu,2006, Akt. Kurtuldu, 2007).
Çalgı eğitiminin önemli bir parçasını da keman eğitimi oluşturmaktadır.“Keman
eğitimi, “keman öğretimi yoluyla bireylerin ve onların oluşturdukları toplulukların devinişsel,
bilişsel ve duyuşsal davranışlarında, kendi yaşantıları yoluyla ve kasıtlı olarak istendik
değişiklikler oluşturma ya da onlara bu nitelikte yeni davranışlar kazandırma süreci” diye
tanımlanabilir. Keman eğitimi hem okul içi hem de okul dışı çalgı eğitiminde önemli bir yer
tutar” (Uçan, 1980: 19).

Problem Durumu
Tekrar stratejileri bir listeyi yinelemek ya da bir metini aynen tekrar etmek gibi
bilginin uzun süreli belleğe daha uygun islenmesine yardım eder. Bu nedenle, öğrencilerin,
öğrenme sürecinde, davranış kazanabilmeleri ve bunun kalıcı olmasını sağlamak için tekrar
yapmaları gerekir.
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Birçok alanda olduğu gibi müzik eğitimi ve çalgı eğitimi alanlarında da uygun tekrar
stratejilerinin kullanılması, öğrenciler tarafından sıkça başvurulan bir yöntemdir. Fakat tekrar
sürecinde yanlış ve zaman alıcı uygulamaların yapılması ile öğrenmenin güçleşmesi kişiyi
çalışmadan uzaklaştırabilir. Bu sebeple sıkça kullanılan tekrar stratejilerinin doğru kullanımı
hususunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve buna yönelik çalışmaların arttırılması esastır.
Doğru çalışan öğrenci kısa zamanda istediği noktaya gelecek, zamanı ve enerjisini doğru
kullanabilecektir.

Amaç
Bu çalışmanın amacı, çalgı eğitimi ve çalgı eğitiminde kullanılan tekrar stratejisinin
öneminden bahsedilerek karışık desenli, basit ve anlamlandırıcı tekrar stratejilerinin keman
eğitiminde etkililik düzeyini saptamaktır.

YÖNTEM
Bu çalışmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışma için planlanan deneysel
uygulama deseni gereği “kontrol gruplu öntest - sontest” yöntemi kullanılarak, “2 deney
grubu ve 1 kontrol grubu” oluşturulmuştur. İzlenen bu yol ile “karışık desenli, basit ve
anlamlandırıcı tekrar stratejilerinin” nin keman öğrenmedeki etkililik düzeyi ölçülmeye
çalışılmıştır.
Bu çalışmanın deney ve kontrol gruplarını, alan uzmanlarının görüşleri göz önünde
bulundurularak oluşturulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik
Öğretmenliği Bölümü’ nde öğrenim gören ve 2 ve 3. sınıf keman öğrencilerinden altı öğrenci
oluşturmaktadır.

AraĢtırmanın Deseni
Araştırma, karışık desenli olup, “deneysel ve betimsel” olmak üzere iki kısımdan
oluşmaktadır. Araştırmanın betimsel kısmında, kaynak tarama yöntemi kullanılarak “tekrar
stratejisi” ile ilgili bilgiler bir araya getirilmiştir. Deneysel kısmında ise iki deney, bir kontrol
grubu oluşturularak, öntest – sontest modelinden faydalanılmıştır.
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Araştırmanın 1 gün süren deneysel kısmında izlenen yol sırasıyla şöyledir:
Deneyin yapıldığı gün, deney ve kontrol gruplarında bulunan öğrencilerden, karışık
desenli, basit ve anlamlandırıcı tekrar stratejisinin etkililik düzeyini test etmek üzere
belirlenmiş eseri 20’şer dakika süre ile çalışmaları istenmiştir. Amaç, öğrencilerin yeni
aldıkları bir eseri nasıl çalıştıklarını, tekrar stratejilerinden faydalanıp faydalanmadıklarını, ne
ölçüde faydalandıklarını; bu kapsamda çalışmada yer alacak öğrencilerin eşit düzeyde olup
olmadıklarını belirlemektir. Denel işlem sürecinde yer alan öğrenciler, bireysel olarak
çalıştırılmış ve bu süreç, kamera ile kaydedilmiştir. Yapılan çalışma sonrasında, çalışmaya
katılan sekiz öğrenciden altısı, öntestten geçmiş; öğrenciler, sontest çalışması için ikişerli
gruplara ayrılmıştır. Sontest çalışmasında kullanılan eser, öntestte kullanılan esere eşdeğer
seviyede seçilmiştir.
Denel işlem sırasında 1. deney grubunda bulunan öğrencilerden, eserin zor olan
bölümlerini, anlamlandırıcı tekrar stratejisi kapsamına giren bona çalışması yaparak çalmaları,
sonrasında aynı bölümleri keman ile basit tekrarlarla, öntestte olduğu gibi 20 dakika
çalışmaları istenmiştir. 2. deney grubu öğrencilerinin, eserin zor olan bölümlerini, kemanla,
sadece basit tekrar stratejisini uygulayarak çalışmaları; kontrol grubu öğrencilerinin ise eseri,
kendi kendilerine herhangi bir yönteme başvurmadan, serbest olarak yine 20’şer dakika
çalışmışları sağlanmıştır.
Denel işlemde, deney gruplarında bulunan öğrenciler, eseri, basit ve anlamlandırıcı
strateji yolu ile çalarken; kontrol grubundaki öğrenciler eseri herhangi bir yönteme
başvurmadan çalışmıştır.

Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması ve GeliĢtirilmesi
Bu bölümde araştırmada kullanılan veri toplama araçları sırası ile anlatılmıştır.

DavranıĢ Gözlem Formu

Denel işlemde elde edilen verileri gözlemleyebilmek amacıyla öntest ve sontestte
kullanılmak üzere Akın (2007) nin geliştirdiği ölçekten faydalanılarak bir adet gözlem formu
oluşturulmuştur. Bu form, deneye katılan öğrencilerin “karmaşık desenli, basit ve
anlamlandırıcı strateji” nin keman öğrenmede ne ölçüde kullandıklarını belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır. Bu çalışmada kullanılan davranış gözlem formu “tamamen”, “büyük ölçüde”,
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“kısmen”, “çok az”, “hiç” şeklinde hazırlanmış beşli Likert ölçeği kullanılarak
oluşturulmuştur. (Bkz. Ek: 1). Davranış gözlem formu için araştırmanın örneklem sayısına
bağlı olarak geçerlik ve güvenirlik yapılmamış, bunlar için uzman görüşü alınması yeterli
görülmüştür.

Uygulamada Kullanılan Parça

Denel işlemde veri elde etmek amacıyla öntest ve sontestte kullanılmak üzere bir parça
ve ayrıca stratejinin öğretilmesi aşamasında kullanılmak üzere bu parçaya eşdeğer başka bir
parça belirlenmiştir. Kullanılan parçalar, öğrencilerin düzeylerine uygun olarak seçilmiş ve
alan uzmanlarının görüşüne başvurulmuştur.
Uygulamada kullanılan iki parçadan birisi Ch. H. Hohmann ’a ait bir etüttür. Etüt, do
majör tonunda, 4/4’lük ölçüde, eksik ölçü ile yazılmış ve 26 ölçüden oluşmuştur. Etüt ağırlıklı
olarak 1.ve 2. pozisyonda, legato tekniğini içermekte olup, buna ek olarak sekizlik ve onaltılık
nota değerlerinden oluşmaktadır.
İkinci parça ise George Philipp Telemann (1681-1767)’a ait 6. Sonati’nin “vivace”
bölümüdür. Bu parça fa majör tonunda, 4/4’lük ölçü sayısında yazılmış ve 30 ölçüden
oluşmuştur. Bu parça da ilk parçaya paralel olarak 1. ve. 2. pozisyonda, ağırlıklı olarak
detache ve legato tekniklerini kapsamakta, sekizlik, onaltılık ve otuzikilik nota değerlerini
içermektedir.

Verilerin Toplanması
Bu araştırmada kullanılan veriler kaynak tarama ve denel işlem yoluyla toplanmıştır.
Araştırmanın kaynak tarama kısmında, karmaşık desenli, basit ve anlamlandırıcı tekrar
stratejisinin keman eğitimi literatüründeki yeri ve önemi araştırılmıştır. Denel işlem 1 gün
süre ile örneklem grubunu oluşturan öğrencilere uygulanmış ve deney,

kamera ile

kaydedilmiştir. Kamera kayıtlarında izlenen davranışlar, alan uzmanlarının da görüşleri
alınarak davranış gözlem formlarına işaretlenmiştir.
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BULGULAR ve YORUM
Yapılan değerlendirmede, kontrol ve deney grubu öğrencileri tarafından karmaşık
desenli, basit ve anlamlandırıcı tekrar stratejisinin kullanılmasına dair, sontestte elde edilen
bulgular şöyledir:

Kontrol Grubu Öğrencilerinin ÇalıĢmaları:

Çalışmanın ilk 5 dakikasında parçayı ana hatlarıyla deşifre eden ve kendi yötemleriyle
çalışan kontrol grubu öğrencilerinin, geri kalan süreç içerisinde, parçanın legato olan
bölümlerinde, çoğunlukla detaşe yay tekniğini uyguladıkları, bağ hataları yaptıkları, geçici ses
değiştirici işaretler almış seslerden birkaçını naturel ses bastıkları, pozisyona geçerken,
parmak numaralarıyla birlikte ses hatası yaptıkları gözlenmiştir. Ayrıca, parçanın kritik(zor)
olan bölümlerinde, özellikle bağ hataları ve bununla birlikte eş zamanlı seslendirim hatası
yaptıkları gözlenmiştir. Parçada yer aldığı halde tekrar işaretlerini uygulamayan kontrol grubu
öğrencilerinin, otuz ikilik nota sürelerinin yer aldığı tartım kalıplarında da hata yaptıkları
gözlenmiş; parçadaki nüans terimlerine ve parçanın hızına (vivace) dikkat etmedikleri
gözlenerek, yapılan bu gözlemler, davranış gözlem formunda değerlendirilmiştir.
Kontrol grubu öğrencilerinin, 20 dakikalık zaman diliminde, genel olarak parçadaki
detaşe yay tekniğini doğru kullandıkları, parçadaki ses değiştirici işaretlerinin büyük bir
çoğunluğuna dikkat ettikleri ve yay hareketlerini (çekerek-iterek) doğru çaldıkları
gözlemlenmiştir.

1.

Deney Grubu Öğrencilerinin ÇalıĢmaları:

Çalışmanın ilk 5 dakikasında, basit ve anlamlandırıcı tekrar stratejisi ile çalışan
öğrencilerin, parçayı ana hatlarıyla deşifre etmeleri sağlanmış, geri kalan zamanda, eserin zor
olan bölümlerinin bonası yaptırılarak, aynı bölümleri birkaç kez tekrar etmeleri sağlanmıştır.
Çalışma sonunda; öğrencilerin, yay tekniklerini (detaşe-legato) tamamen doğru uyguladıkları,
geçici ses değiştirici işaret almış seslerin büyük bir çoğunluğunu ve pozisyon geçişindeki
sesleri tamamen doğru bastıkları, bunun yanı sıra parçanın kritik(zor) yerleri tamamen doğru
çaldıkları gözlenmiştir.

242

Çalışmada, 1. deney grubu öğrencilerinin nüans terimlerini kısmen uyguladıkları,
ayrıca müzik işaretlerinden olan tekrar işaretlerine kısmen dikkat ettikleri; parçayı, kısmen
hızına(vivace) uygun çaldıkları gözlenmiştir.

Deney Grubu Öğrencilerinin ÇalıĢmaları:

2.

Çalışmanın ilk 5 dakikasında, sadece basit tekrar stratejisi ile çalışan öğrencilerin,
parçayı ana hatlarıyla deşifre etmeleri sağlanmış, geri kalan zamanda, eserin zor olan
bölümlerini tekrar ederek çalmaları sağlanmıştır. Çalışma sonunda; öğrencilerin, yay
tekniklerinin (detaşe-legato) yüksek oranda uyguladıkları, geçici ses değiştirici işaret almış
sesleri ve pozisyon geçişindeki sesleri doğru bastıkları, bunun yanı sıra parçanın kritik(zor)
yerlerini büyük ölçüde doğru çaldıkları gözlenmiştir.
Çalışmada, 2. deney grubu öğrencilerinin nüans terimlerine uygun çalmadıkları, ayrıca
müzik işaretlerinden olan tekrar işaretlerine dikkat etmedikleri; parçayı, hızına(vivace) uygun
çalmadıkları gözlenmiştir.

Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının KarıĢık Desenli, Basit ve Anlamlandırıcı Tekrar
Stratejileri Ölçümleri Ġçin Öntest Puanlama Tablosu:
DENEY VE KONTROL GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖNTEST PUANLAMA SONUÇLARI
Öğrenci Sayısı

1. Deney Grubu

2. Deney Grubu

Kontrol Grubu

1.

73

70

68

2.

75

73

70

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin, öntestte 20’şer dakikalık gözlemler sonucu
aldığı puanlar Tablo 1. de gösterilmiştir. Buna göre, öntestte, puanlar arası anlamlı bir fark
oluşmamış; öğrencilerin eşit seviyede oldukları tespit edilmiştir.
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Tablo 2. Deney ve Kontrol Gruplarının KarıĢık Desenli, Basit ve Anlamlandırıcı Tekrar Stratejileri
Ölçümleri Ġçin Sontest Puanlama Tablosu:

DENEY VE KONTROL GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNĠN SONTEST PUANLAMA SONUÇLARI
Öğrenci Sayısı

1. Deney Grubu

2. Deney Grubu

Kontrol Grubu

1.

84

81

65

2.

89

83

71

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin, sontestte 20’şer dakikalık gözlemler sonucu
aldığı puanlar Tablo 2. de gösterilmiştir. Bu puanlama sonuçlarına bakıldığında;
Kontrol grubu öğrencilerinin, deney grubu öğrencilerine göre düşük puan aldığı;
gruptaki öğrencilerin benzer puan aldıkları saptanmıştır.
1. deney grubu öğrencilerinin 20’şer dakikalık gözlemler sonucu aldığı puanlarda, 2.
deney grubu öğrencilerinin puanlarına göre artış olduğu görülmüş; puanlar arası bu artışın çok
büyük olmadığı tespit edilmiştir.
Deney ve kontrol gruplarına uygulanan öntest ve sontest sonuçlarının ortalaması
alınarak karışık desenli, basit ve anlamlandırıcı tekrar stratejisinin etkililik düzeyi
hesaplanmıştır.

Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının KarıĢık Desenli, Basit ve Anlamlandırıcı Tekrar Stratejileri
Ölçümlerinin Öntest-Sontest Puanları Ortalaması Tablosu:
DENEY VE KONTROL GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖNTEST- SONTEST PUANLARI ORTALAMASI
Gruplar

Öntest Ortalaması

Sontest Ortalaması

Başarı Oranı Farkları

1. Deney Grubu

%74

%86,5

%12

2. Deney Grubu

%71,5

%82

%10,5

Kontrol Grubu

%69

%68

%-1

Tablo 3 e göre, basit ve anlamlandırıcı tekrar stratejisi uygulanan 1. deney grubunun
aldığı puanlarda %12’lik; sadece basit tekrar stratejisi uygulanan 2. deney grubunun aldığı
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puanlarda %10,5’ lik bir artış olmuştur. Çalışma sonunda, kendi yöntemleriyle çalışan kontrol
gurubunun aldığı puanlarda ise artış yerine %1 lik bir azalma olmuştur.

SONUÇ
Araştırma sonucunda, gözlem formu sonuçlarına göre, karışık desenli, basit ve
anlamlandırıcı tekrar stratejilerinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin, beklenen
davranışları büyük oranda yerine getirdiği; kontrol grubu öğrencisinin ise beklenen
davranışları yerine getirmedikleri gözlenmiştir.
Keman eğitiminde olduğu kadar, diğer tüm eğitimsel aktivitelerde de öğrenmede
tekrarın etkili olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin, öğrenme sürecinde,
davranış kazanabilmeleri ve bunun kalıcı olmasını sağlamak için tekrar yapmaları şarttır. Eser
deşifresi ve pekiştirilmesi sürecinde, zor olan tartım kalıplarını çözebilmek için bona
yapılması, olası muhtemel hataları ve bu hataları düzeltmek için harcanacak fazla zamanı
ortadan kaldıracaktır.
Karışık desenli, basit ve anlamlandırıcı tekrar stratejilerine yönelik bu çalışma
sonucunda, elde edilen sonuçların başarılı olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen sonuçlar,
keman

çalışma

sürecinde

tekrar

yapmanın

yanı

sıra

bona

yaparak

çalışmanın,

anlamlandırmayı hızlandırarak etkili sonuçlar doğurabileceğini göstermiştir. Keman çalışma
sürecinde en önemli unsurlardan biri olan tekrar yapmaya yönelik bu veya benzer
uygulamaların yapılması, süreç içerisinde başarı sağlayabilecek olumlu uygulamalar
içerisindedir. Bu çalışmada da bonalı tekrar ve tekrar yaparak çalışmanın, hataların önüne
geçilmesi ve başarı sağlanmasının olumlu sonuçları beraberinde getirdiği görülmüştür.
Genel olarak bakıldığında karışık desenli, basit ve anlamlandırıcı tekrar stratejilerinin,
keman öğrencilerinin, keman çalışırken kullanabilecekleri yararlı bir öğrenme stratejisi
olduğunu söylememiz mümkündür.
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EK- 1

Öğrencinin,

Tarih:

Adı, Soyadı:

Gözlemci:

Grubu: Deney/Kontrol

1.Parçanın ana hatları olarak;
 Tonunu belirliyor mu?
 Ölçüsünü belirliyor mu?
 Tartım kalıplarına göz gezdiriyor mu?


Nüans terimlerini belirliyor mu?




Parçanın hızını gözden geçiriyor mu?
Parçanın
yay
hareketlerini(çekerekiterek)gözden geçiriyor mu?

2. Parçada yer alan yay tekniklerinin (detaşelegato)bulunduğu yerleri doğru çalıyor mu?
3. Parçada bulunan parmak numaralarını doğru
basıyor mu?
4. Parçada bulunan geçici ses değiştirici işaretlerini
doğru çalıyor mu?
5.Parçada bulunan kritik yerleri(zor, karmaşık, yay
güçlükleri vb-) doğru çalıyor mu?
7. Parçadaki konum değiştirme(pozisyon) tekniklerini
doğru çalıyor mu?
8. Parçadaki bağları(iki bağlı, üç bağlı, sekiz bağlı)
doğru çalıyor mu?
9.Parçada bulunan tekrar işaretlerini uyguluyor mu?
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GÜZEL SANATLAR VE SPOR LĠSELERĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN PĠYANO
REPERTUVARINI ÖĞRENĠRKEN KULLANDIKLARI ÖĞRENME
STRATEJĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ

Özlem KILINÇER*
Mehtap AYDINER UYGUN*

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümü öğrencilerinin
piyano repertuvarını öğrenirken kullandıkları öğrenme stratejilerini bazı değişkenler açısından
incelemektir. Bu değişkenler cinsiyet, çalışma zamanını planlama şekli, piyano çalışmalarının
sürdürüldüğü yer, ailede müzikle ilgilenen bir yakının bulunma durumu ve piyano dersiyle
ilgili düşüncelerdir. Çalışmanın örneklem grubunu 2011- 2012 eğitim- öğretim yılının I.
yarıyılında Türkiye’deki güzel sanatlar ve spor liselerinin müzik bölümlerinde öğrenim
görmekte olan 644 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem grubu öğrencilerinin
öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerine ilişkin veriler, Kılınçer ve Aydıner Uygun (2011)
tarafından geliştirilen “Piyano Repertuvarının Öğrenilmesinde Öğrenme Stratejilerinin
Kullanılma Durumları Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Öğrenme stratejilerinin kullanılma
düzeyleri ile çalışmada belirlenen değişkenler arasındaki karşılaştırmalarda Tek Yönlü
Varyans Analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; piyano
repertuvarının öğrenilmesinde en yüksek düzeyde ( X = 3.89) yineleme stratejilerinin, en düşük
düzeyde ( X = 2.82) ise dikkat stratejilerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenme

*

Okutman, Ġnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı,
MALATYA. e- posta: ozlemkilincer@gmail.com
*
Yrd. Doç. Dr. Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim
Dalı, NĠĞDE. e- posta: maydiner@nigde.edu.tr
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stratejilerinin kullanılma düzeyleri ile çalışmada belirlenen her bir değişken arasındaki
karşılaştırmalar sonucundaki farklar anlamlı (p<0.01, p<0.05) bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Güzel sanatlar ve spor liseleri; piyano dersi; piyano repertuvarı;
öğrenme stratejileri.

GĠRĠġ
Öğrenmenin her boyutunda olduğu gibi piyano repertuvarının da daha kolay ve kalıcı
öğrenilmesinde, öğrenene bağımsız öğrenebilme niteliği kazandırılabilmesinde çeşitli
öğrenme stratejilerinin kullanılması önem taşımaktadır. Öğrenme stratejileri, “Bilgi ve
becerilerin kazanılmasını kolaylaştırmak için özel bir öğrenme durumunda birey tarafından
kazanılan zihinsel taktiklerin bir koleksiyonu” olarak tanımlanmaktadır (Derry and Murphy,
1986; Akt: Öztürk, 1995, s. 27-28).
Öğrenme stratejileri sınıflandırmaları farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde
yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında Weinstein ve Mayer’in (1986, akt. Güven, 2004)
öğrenme stratejileri sınıflandırmaları temel alınmıştır. Ayrıca Gagne ve Driscoll’ün (1988,
akt. Ulusoy ve diğerleri, 2008) sınıflandırmalarındaki alt boyutlardan da bir tanesine yer
verilmiştir. Buna göre öğrenme stratejileri; dikkat stratejileri, yineleme (tekrar) stratejileri,
anlamlandırma- örgütleme stratejileri, anlamayı izleme stratejileri ve duyuşsal stratejiler
olmak üzere 5 başlık altında toplanarak incelenmiştir.
Bu çalışmanın temel amacı, güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümü
öğrencilerinin piyano repertuvarını öğrenirken kullandıkları öğrenme stratejilerini bazı
değişkenler açısından incelemektir. Bu amaç çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır:
 Güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümü öğrencilerinin piyano repertuvarının
öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri nasıldır?
 Güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümü öğrencilerinin piyano repertuvarının
öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri:
 Cinsiyetlerine,
 Piyano dersine çalışma zamanını planlama şekillerine,
 Piyano çalışmalarını sürdürdükleri yerlere,
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 Ailede müzik eğitimcisi ya da müzikle ilgilenen bir yakının bulunma
durumuna,
 Piyano dersiyle ilgili düşüncelerine,
göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

YÖNTEM
Bu çalışma betimsel türde ve ilişkisel tarama modelindedir.

Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini; 2011- 2012 eğitim- öğretim yılının I. yarıyılında Türkiye’de
sayıları 67’yi bulan güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümlerinin 10, 11 ve 12.
sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem grubu,
bu evren içerisinden basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiştir. Buna göre örneklem
grubunu 2011- 2012 eğitim- öğretim yılının I. yarıyılında Türkiye’deki güzel sanatlar ve spor
liselerinin müzik bölümlerinde öğrenim görmekte olan 644 öğrenci oluşturmaktadır.
Örneklem grubu öğrencilerinin % 64.4’ü (n= 415) kız, % 35.6’sı (n= 229) erkek öğrencidir.
Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenim gördükleri güzel sanatlar ve spor liseleri Antalya (n=
88, % 13.7), Bolu (n= 53, % 8.2), Diyarbakır (n= 70, % 10.9), Gaziantep (n= 62, % 9.6),
Giresun (n= 44, % 6.8), Kütahya (n= 59, % 9.2), Malatya (n= 68, % 10.6), Mersin (n= 75, %
11.6), Niğde (n= 37, % 5.7), Samsun (n= 46, % 7.1), Sivas (n= 42, % 6.5) Güzel Sanatlar ve
Spor Liseleri’dir. Öğrencilerin % 34.9’u (n= 225) 10. sınıf, % 33.9’u (n= 218) 11. sınıf ve %
31.2’si (n= 201) 12. sınıf öğrencileridir.

Verilerin Toplanması ve Analizi
Bu çalışmada örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma
düzeylerine ilişkin veriler, Kılınçer ve Aydıner Uygun (2011) tarafından geliştirilen “Piyano
Repertuvarının Öğrenilmesinde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılma Durumları Ölçeği”
aracılığıyla toplanmıştır. Ölçek dikkat, yineleme (tekrar), anlamlandırma- örgütleme,
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anlamayı izleme ve duyuşsal stratejiler olmak üzere 5 boyutludur ve toplam 66 maddeyi
içermektedir. Ölçeğin bütününe ilişkin güvenirlik katsayısı (Cronbach alfa): 0.955 olarak elde
edilmiştir. Alt boyutlara ilişkin güvenilirlik katsayıları ise: Dikkat stratejilerinde 0.884,
yineleme (tekrar) stratejilerinde 0.867, anlamlandırma- örgütleme stratejilerinde 0.940,
anlamayı izleme stratejilerinde 0.888 ve duyuşsal stratejilerde ise 0.858 olarak bulunmuştur.
Verilerin analizi aşamasında ilk olarak Kolmogorov- Smirnov testi ile verilerin normal
dağılıma

uygun

olup

olmadığı

incelenmiştir.

Veriler

normal

dağılıma

uygunluk

gösterdiğinden, öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeyleri ile çalışmada belirlenen
değişkenler arasındaki karşılaştırmalarda Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA)
kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunması durumunda -hangi grupların birbirinden farklı olduğunun tespit edilmesi
için- çoklu karşılaştırma (multiple comparisons) testlerinden Scheffe testi uygulanmış ve test
sonucu tablolardaki fark sütununda verilmiştir. Grupların karşılaştırılmasına ilişkin testlerde
varyans homojenliği varsayımı da, Levene testi ile incelenmiş ve böylelikle hangi test
istatistiğinin dikkate alınacağına karar verilmiştir. Analizlerden elde bulgular 0.01 ve 0.05
anlamlılık düzeyi dikkate alınarak yorumlanmıştır. Çalışmada yer alan bu analizler, IBM
SPSS 20.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
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BULGULAR VE YORUMLAR
Aşağıda çalışmada cevaplanması amaçlanan sorulara yönelik bulgular tablolar halinde
verilerek yorumlanmaktadır.
1. Güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümü öğrencilerinin, piyano repertuvarının
öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerine yönelik bulgular ve
yorumlar

Tablo 1. Örneklem grubu öğrencilerinin piyano repertuvarının öğrenilmesinde öğrenme stratejilerini kullanma
düzeyleri
Öğrenme stratejisi

N

X

SS

Dikkat

644

2.82

0.99

Yineleme

644

3.89

0.81

Anlamlandırma- Örgütleme

644

2.96

0.83

Anlamayı izleme

644

3.75

0.78

Duyuşsal

644

3.30

0.95

Tablo 1 incelendiğinde; örneklem grubu öğrencilerinin piyano repertuvarının
öğrenilmesinde en yüksek düzeyde ( X = 3.89) yineleme stratejilerini kullandıkları, en düşük
düzeyde ( X = 2.82) ise dikkat stratejilerini kullandıkları görülmektedir. Bulgulardan; örneklem
grubu öğrencilerinin, “Etüdün/ eserin bütününü ya da zor pasajlarını belirli bir çalma kolaylığı
elde edinceye kadar piyanoda yineleme”, “Etüdün/ eserin notalarını görsel ya da işitsel olarak
yineleme” vb. taktikleri içeren yineleme stratejilerini, diğer öğrenme stratejilerine oranla daha
yüksek düzeyde kullandıkları anlaşılmaktadır. Bu durum, -piyano çalabilme, bir takım
psikomotor davranışların zihne yerleştirilmesine ve piyanistik organların bu davranışları
doğru şekilde uygulaması esasına dayalı olduğundan- beklenen bir bulgu olarak
yorumlanabilir. Çünkü piyanoda bir takım psikomotor davranışların zihne yerleştirilmesi ve
bu davranışların piyanistik organlar tarafından doğru- hızlı bir şekilde uygulanabilmesi için,
yinelenmesi (tekrar edilmesi) gereklidir.
Çalışmada elde edilen bir diğer bulgu ise örneklem grubu öğrencilerinin, “Etüdün/
eserin tonunu/ modunu gözden geçirme”, “Etütteki/ eserdeki tempo/ tempo değişimlerine
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işaretler koyma”, “Tril, mordan gibi süslemelere ilişkin açıklamaların altlarını çizme” gibi
taktikleri içeren dikkat stratejilerini, diğer öğrenme stratejilerine oranla daha düşük düzeyde
( X = 2.82) kullandıklarıdır. Çalışmada elde edilen bu bulgu, benzer bir çalışmanın bulgularıyla
da örtüşmektedir. Bahsedilen çalışmada (Yokuş, 2010), müzik öğretmeni adaylarının piyano
repertuvarını öğrenirken kullandıkları öğrenme stratejileri Gagne ve Driscoll’ün (1988)
öğrenme stratejileri temel alınarak “dikkat stratejileri, kısa süreli bellekte depolamayı arttırma
stratejileri, kodlamayı arttırma stratejileri ve geri getirmeyi arttırma stratejileri” olmak üzere
dört boyutta ele alınarak incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, müzik
öğretmeni adaylarının piyano repertuvarının öğrenilmesinde dikkat stratejilerini kullanma
düzeyleri “orta” ( X = 3.29) olarak nitelendirilmiştir. Öğrenme sürecinin dikkatle başladığı
düşünüldüğünde, piyano repertuvarının öğrenilmesinde dikkat stratejilerinin kullanılma
düzeylerinin düşük olmasının, piyano eğitimi- öğretimi sürecini de olumsuz yönde
etkileyebileceği söylenebilir.
Bu çalışmayla ilgili bulunan diğer çalışmaların bulguları -her ne kadar farklı öğrenme
alanlarıyla ilgili olsalar da-, öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeylerine yönelik elde edilen
bir takım bulguları destekler niteliktedir. Örneğin; Arsal ve Özen (2007), “Sınıf Öğretmeni
Adaylarının Öğrenme Stratejileri ve Öğrenme Biçimi Tercihlerinin İncelenmesi” isimli
çalışmalarında, sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stratejilerinden en fazla örgütleme,
eklemleme ve yineleme stratejilerini ( X = 5.01) kullandıklarını tespit etmişlerdir. Aslan
(2008), ilköğretim yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersinde en fazla
yineleme stratejilerini ( X = 2,74) kullandıklarını belirlemiştir. Çelikkaya ve Kuş (2010)
“Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumları” isimli
çalışmalarında yineleme stratejilerini sıklıkla kullanılan öğrenme stratejilerinin içerisinde
sıralamışlardır. Dikbaş ile Dikbaş ve Kaf Hasırcı (2008) öğrencilerin matematik dersine
çalışırken en fazla yineleme stratejilerini ( X = 2,74), zaman yönetimi stratejilerini ( X = 2,69),
anlamlandırma stratejilerini ( X = 2,58) ve örgütleme stratejilerini ( X = 2,54) kullandıklarını
belirlemişlerdir. Hamurcu (2002) çalışmasında; okulöncesi öğretmen adaylarının en fazla
kullandıkları stratejilerin tekrar (yineleme) stratejileri ve duyuşsal stratejiler olduğunu
bulgulamıştır. Şen’in (2006) çalışmasında; sınıf öğretmeni adaylarının, aldıkları strateji
puanlarına göre yineleme stratejilerine “iyi”,
stratejilere “ortanın biraz üstü”,

anlamlandırma,

örgütleme ve duyuşsal

anlamayı izleme stratejilerine ise “orta” düzeyde sahip

oldukları görülmüştür. Tay ve Yangın’ın (2008) çalışmalarında elde edilen bazı bulgular ise;
ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde zihinsel tekrar stratejilerini, örtük ve
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açık tekrar stratejilerini, eklemleme stratejilerini, geri getirmeyi (hatırlamayı) artırıcı
stratejileri,

güdüleme stratejilerini “her zaman”, dikkat stratejilerini ise “ara sıra”

kullandıkları yönündedir.
Bazı ilgili çalışmaların bulguları ise bu çalışmada elde edilen bulgularla zıtlık
göstermektedir. Örneğin Aydın (2011) “Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Dersinde
Kullandıkları Öğrenme Stratejileri” isimli çalışmasında, coğrafya derslerinde en çok
örgütleme stratejilerinin kullanıldığını bulgulamıştır. Çelenk ve Karakış’ın (2007)
çalışmalarının bulgularında göre; dikkat stratejileri sıklıkla kullanılırken, yineleme
stratejilerinin kullanılma sıklığı ara sıradır. Güven’in (2004) “Öğrenme Stilleri ve Öğrenme
Stratejileri Arasındaki İlişki” isimli çalışmasının bulgularına göre; ortaöğretim öğrencileri
anlamlandırma stratejileri ve anlamayı izleme stratejilerini daha çok kullanırken, duyuşsal
stratejileri, yineleme stratejilerini ve örgütleme stratejilerini ise daha az kullanmaktadırlar. Bu
çalışmalara ilişkin örnekler çoğaltılabilir (Karakış, 2006; Karakış ve Çelenk, 2007; Kontaş,
2010; Şahin ve Çakar, 2011; Talu, 1997; Taşçı, Altun ve Soran, 2008; Tomal, 2008; Toy,
2007; Yalız, 2010).

2. Güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümü öğrencilerinin, piyano repertuvarının
öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin cinsiyetlerine göre
anlamlı farklılık gösterip- göstermeme durumlarına yönelik bulgular ve yorumlar

Tablo 2. Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin cinsiyete göre
karşılaştırılması
Öğrenme Stratejisi

Cinsiyet

N

X

Dikkat

Kız

415

2.89

.97

Erkek

229

2.68

1.03

Kız

415

3.99

.75

Erkek

229

3.71

.89

Kız

415

2.91

.82

Erkek

229

3.06

.83

Kız

415

3.83

.74

Yineleme

Anlamlandırma- Örgütleme

Anlamayı izleme
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SS

T

p

2.60*

0.01

4.29**

0.00

-2.23*

3.72**

0.03

0.00

Duyuşsal

** p<0.01

Erkek

229

3.59

.83

Kız

415

3.34

.94

Erkek

229

3.23

.97

1.39

0.17

* p<0.05

Yukarıdaki Tablo 2 incelendiğinde; örneklem grubu öğrencilerinin dikkat [t(642)= 2.60;
p<0.05], yineleme [t(642)= 4.29; p<0.01], anlamlandırma- örgütleme [t(642)= -2.23; p<0.05] ve
anlamayı izleme [t(642)= 3.72; p<0.01] stratejilerini kullanma düzeylerinin, cinsiyetlerine göre
farklılık gösterdiği söylenebilir. Bu stratejiler için ortalama değerler incelendiğinde; kız
öğrencilerin dikkat, yineleme ve anlamayı izleme stratejilerini, erkek öğrencilere göre daha
yüksek düzeyde kullandıkları görülmektedir. Anlamlandırma- örgütlendirme stratejilerinin
kullanılma düzeylerinde ise durum erkek öğrenciler lehinedir. Duyuşsal öğrenme
stratejilerinin kullanılma düzeyleri incelendiğinde ise bu stratejilerin kullanılma düzeylerinin,
öğrencilerin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği söylenebilir [t(1058)= 1.39;
p>0.05].
Bu çalışmayla ilgili bulunan diğer çalışmaların bulguları incelendiğinde; bazı
çalışmalarda öğrenme stratejileri ile cinsiyet arasında kız öğrenciler lehine anlamlı fark
bulunurken (Arsal ve Özen, 2007; Aydın, 2011; Bulut, 2006; Çelikkaya, 2010; Çelikkaya ve
Kuş, 2010; Eroğlu, 2007; Güven, 2004; Ilgaz, 2006; Karakış, 2006; Karakış ve Çelenk, 2007;
Kontaş, 2010; Özkal ve Çetingöz, 2006; Saban İflazoğlu ve Tümkaya, 2008; Şahin ve Çakar,
2011; Şen, 2006; Yokuş, 2010), bazı çalışmalarda erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılıklara
rastlanmıştır (Aslan, 2008; Kontaş, 2010). Bazı çalışmalarda ise cinsiyet değişkenine göre
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Taşdemir ve Tay, 2007). İlgili çalışmaların bulgularına
göre; öğrenme stratejilerinin kullanılma düzeyleri ve cinsiyet arasında genellikle kız
öğrenciler lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu durumda; ilgili çalışmaların
bulgularının, bu çalışmada elde edilen bulguları destekler nitelikte olduğu söylenebilir.

3. Güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümü öğrencilerinin, piyano repertuvarının
öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin, piyano dersine çalışma
zamanlarını planlama şekillerine göre anlamlı farklılık gösterip- göstermeme
durumlarına yönelik bulgular ve yorumlar

256

Tablo 3. Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin piyano dersine çalışma
zamanını planlama şekillerine göre karşılaştırılması
Öğrenme
Stratejisi

Planlama

N

X

SS

(1) Her gün

182

3.00

.98

(2) Serbest zamanlarda

235

2.96

1.00

Dikkat

Yineleme

F

P

Fark
(1)-(3)
(1)-(4)

12.46**

0.00

(3) Sınavdan bir süre önce

145

2.61

.96

(2)-(3)

(4) Sınavdan bir gün önce

82

2.34

.90

(2)-(4)

(1) Her gün

182

4.10

.67

(1)-(3)

(2) Serbest zamanlarda

235

4.06

.71

(1)-(4)

(3) Sınavdan bir süre önce

145

3.76

.78

82

3.16

.97

35.61**

0.00

(2)-(3)
(2)-(4)

(4) Sınavdan bir gün önce

(3)-(4)

Anlamlandırma

(1) Her gün

182

3.15

.86

(2) Serbest zamanlarda

235

3.05

.77

(1)-(3)
(1)-(4)
12.58**

Örgütleme

Anlamayı izleme

0.00

(3) Sınavdan bir süre önce

145

2.79

.81

(2)-(3)

(4) Sınavdan bir gün önce

82

2.59

.75

(2)-(4)

(1) Her gün

182

4.00

.70

(1)-(3)

(2) Serbest zamanlarda

235

3.87

.71

(1)-(4)

(3) Sınavdan bir süre önce

145

3.53

.75

82

3.18

.82

30.44**

0.00

(2)-(3)
(2)-(4)

(4) Sınavdan bir gün önce

(3)-(4)
(1) Her gün

182

3.58

.97

(2) Serbest zamanlarda

235

3.26

.93

(1)-(2)
9.87**

Duyuşsal
(3) Sınavdan bir süre önce

145

3.03

0.00

(1)-(3)

.87
(1)-(4)

(4) Sınavdan bir gün önce

82

** p<0.01
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3.26

.97

Yukarıdaki Tablo 3 incelendiğinde; öğrencilerin tüm öğrenme stratejilerini kullanma
düzeylerinin piyano dersini çalışma zamanını planlama şekillerine göre farklılık gösterdiği
söylenebilir (p<0.01). Çoklu karşılaştırma ve ortalama değerler incelendiğinde ulaşılan
bulgular şunlardır: Her gün veya diğer derslerden arta kalan serbest zamanlarda piyano
çalışan öğrencilerin dikkat ve anlamlandırma- örgütleme stratejilerine ait düzeyleri, sınavdan
bir süre önce veya sınavdan bir gün önce piyano çalışan öğrencilere göre daha yüksektir.
Yineleme ve anlamayı izleme stratejileri için de aynı yorumun yapılabilmesinin yanında ilave
olarak; sınavdan bir süre önce piyano çalışan öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma
düzeylerinin, sınavdan bir gün önce piyano çalışan öğrencilere göre daha yüksek olduğu
söylenebilir. Duyuşsal öğrenme stratejilerinde ise her gün piyano çalışan öğrencilerin
öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin, diğer öğrencilere göre yüksek olduğu
görülmüştür. Bulgular; piyano çalışma zamanındaki düzenliliğin, öğrenme stratejilerinin
kullanılma düzeylerine de olumlu yönde yansıdığı şeklinde yorumlanabilir.

4. Güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümü öğrencilerinin, piyano repertuvarının
öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin, piyano çalışmalarını
sürdürdükleri yerlere göre anlamlı farklılık gösterip- göstermeme durumlarına yönelik
bulgular ve yorumlar
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Tablo 4. Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin piyano çalışma
ortamlarına göre karşılaştırılması
Öğrenme
Stratejisi

Ortam

N

X

SS

(1) Evimdeki piyanoda

198

2.99

1.03

(2) Okuldaki çalışma odalarında

275

2.76

.95

(3) Evde org. v.b. okulda piyano ile

171

2.70

1.01

(1) Evimdeki piyanoda

198

4.03

.78

(2) Okuldaki çalışma odalarında

275

3.82

.83

(3) Evde org. v.b. okulda piyano ile

171

3.84

.80

(1) Evimdeki piyanoda

198

3.01

.86

(2) Okuldaki çalışma odalarında

275

2.92

.81

(3) Evde org. v.b. okulda piyano ile

171

2.97

.81

(1) Evimdeki piyanoda

198

3.86

.79

(2) Okuldaki çalışma odalarında

275

3.71

.80

(3) Evde org. v.b. okulda piyano ile

171

3.67

.73

(1) Evimdeki piyanoda

198

3.33

1.01

(2) Okuldaki çalışma odalarında

275

3.35

.93

(3) Evde org. v.b. okulda piyano ile

171

3.17

.92

F

p

4.68*

0.01

Fark

(1)-(2)
Dikkat

(1)-(3)

(1)-(2)
Yineleme

4.27*

0.01
(1)-(3)

Anlamlandırma0.69

0.50

3.40*

0.03

-

Örgütleme

Anlamayı

(1)-(2)

izleme

Duyuşsal

(1)-(3)

1.95

0.14

-

* p<0.05

Yukarıdaki Tablo 4 incelendiğinde; örneklem grubu öğrencilerinin dikkat [F(2,641)=
4.68; p<0.05], yineleme [F(2,641)= 4.27; p<0.05] ve anlamayı izleme [F(2,641)= 3.40; p<0.05]
stratejilerini kullanma düzeylerinin, piyano çalışma ortamlarına göre farklılık gösterdiği
söylenebilir. Çoklu karşılaştırma ve ortalama değerler incelendiğinde; evindeki piyanoda
çalışan öğrencilerin dikkat, yineleme ve anlamayı izleme stratejilerini kullanma düzeyleri,
diğer ortamlarda çalışan öğrencilere göre daha yüksektir. Anlamlandırma- örgütleme
[F(2,641)= 0.69; p>0.05] ve duyuşsal [F(2,641)= 1.95; p>0.05] öğrenme stratejilerini
kullanma düzeyleri ise piyano çalışılan ortama göre önemli bir farklılık göstermemektedir.
Dikkat, yineleme ve anlamayı izleme stratejileri lehine bulgular; evindeki piyanoda çalışan
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öğrencilerin, diğer öğrencilere oranla çalışmaya daha iyi yoğunlaştıklarını düşündürmektedir.
Özellikle “Etüdün/ eserin çalışılması için gereken zaman planlamasını yapma”, “Etüdün/
eserin nasıl daha iyi çalınabileceğiyle ilgili sorgulamalarda bulunma” vb. taktikleri içeren
anlamayı izleme stratejilerinin kullanılma düzeylerinin yüksek çıkması da bu düşünceyi
pekiştirmektedir.

5. Güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümü öğrencilerinin, piyano repertuvarının
öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin, ailede müzik
eğitimcisi ya da müzikle ilgilenen bir yakının bulunma durumuna göre anlamlı
farklılık gösterip- göstermeme durumlarına yönelik bulgular ve yorumlar

Tablo 5. Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin ailede müzikle ilgilenen
bir yakının bulunma durumuna göre karşılaştırılması
Öğrenme Stratejisi

Yakın

N

X

SS

Yok

291

2.79

.97

Var

353

2.83

1.03

Yok

291

3.90

.79

Var

353

3.88

.83

Yok

291

2.98

.82

Var

353

2.94

.83

Yok

291

3.74

.77

Var

353

3.75

.79

Yok

291

3.21

.93

Dikkat

Yineleme

Anlamlandırma- Örgütleme

Anlamayı izleme

Duyuşsal
Var

353

3.37

T

p

-0.53

0.60

0.17

0.87

0.70

0.49

-0.12

0.91

-2.07*

0.04

.97

* p<0.05

Yukarıdaki Tablo 5 incelendiğinde; örneklem grubu öğrencilerinin duyuşsal stratejileri
kullanma düzeylerinin ailede müzikle ilgilenen bir yakının bulunma durumuna göre farklılık
gösterdiği görülmektedir [t(642)= -2.07; p<0.05]. Ortalama değerler incelendiğinde; ailede
müzikle ilgilenen bir yakını bulunan öğrencilerin duyuşsal stratejileri kullanma düzeylerinin,
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diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Diğer yandan dikkat [t(642)= -0.53;
p>0.05], yineleme [t(642)= 0.17; p>0.05], anlamlandırma- örgütleme [t(642)= 0.70; p>0.05] ve
anlamayı izleme [t(642)= -0.12; p>0.05] stratejilerini kullanma düzeyleri, ailede müzikle
ilgilenen bir yakının bulunma durumuna göre önemli bir farklılık göstermemektedir.
Bulgular; “Etütte/ eserde karşılaştığı güçlükleri çalışarak aşabileceğine inanma”, “Yeterince
çabalarsa başarılı bir performans sergileyeceğine inanma” gibi taktikleri içeren duyuşsal
stratejilerin kullanılma düzeylerinin yüksekliğinde, ailede müzikle ilgilenen bir yakının
bulunmasının önemli bir faktör olduğuna işaret etmektedir.

6. Güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümü öğrencilerinin, piyano repertuvarının
öğrenilmesindeki öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin, piyano dersiyle ilgili
düşüncelerine göre anlamlı farklılık gösterip- göstermeme durumlarına yönelik
bulgular ve yorumlar
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Tablo 6. Örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin piyano dersi ile ilgili
düşüncelerine göre karşılaştırılması
Öğrenme Stratejisi

Düşünce

N

X

SS

(1) Sıkıcı

46

2.37

.84

(2) Çalışmasını bilmediğim

76

2.80

.85

Dikkat
(3) Zorunlu

123

2.65

.94

(4) Seviyorum

399

2.92

1.04

(1) Sıkıcı

46

3.31

.87

(2) Çalışmasını bilmediğim

76

3.58

.77

F

P

Fark

5.76**

0.00

(1)- (4)

(1)- (4)
28.47**

Yineleme
(3) Zorunlu

123

3.61

.87

(4) Seviyorum

399

4.10

.71

(1) Sıkıcı

46

2.66

.73

Anlamlandırma

(2) Çalışmasını bilmediğim

76

2.80

.77

Örgütleme

(3) Zorunlu

123

2.75

.76

(4) Seviyorum

399

3.09

.84

(1) Sıkıcı

46

3.24

.82

(2) Çalışmasını bilmediğim

76

3.57

.72

0.00

(2)- (4)
(3)- (4)

(1)- (4)
9.37**

0.00

(2)- (4)
(3)- (4)

(1)- (4)
22.82**

Anlamayı izleme
(3) Zorunlu

123

3.45

.75

(4) Seviyorum

399

3.93

.74

(1) Sıkıcı

46

3.26

.86

(2) Çalışmasını bilmediğim

76

2.92

.87

0.00

(2)- (4)
(3)- (4)

(1)- (4)
12.08**

Duyuşsal
(3) Zorunlu

123

3.01

0.00

(2)- (4)

.91
(3)- (4)

(4) Seviyorum

399

3.46

.95

** p<0.01

Yukarıdaki Tablo 6 incelendiğinde; örneklem grubu öğrencilerinin dikkat, yineleme,
anlamlandırma- örgütleme, anlamayı izleme ve duyuşsal stratejileri kullanma düzeylerinin,
piyano dersi ile ilgili düşüncelerine göre farklılık gösterdiği söylenebilir (p<0.01). Çoklu
karşılaştırma testlerinin sonuçları ve ortalama değerler incelendiğinde; piyano dersini
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sevdiğini belirten öğrencilerin yineleme, anlamlandırma- örgütleme, anlamayı izleme ve
duyuşsal öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin, piyano dersini sıkıcı bulduğunu
belirten, piyano dersini nasıl çalışılması gerektiğini bilmediği ya da zorunlu bir ders olarak
nitelendiren diğer öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Dikkat stratejilerini
kullanma düzeylerinde de, piyano dersini seven ve sıkıcı bulan öğrenciler arasındaki fark
önemli bulunmuştur. Piyano dersini seven öğrencilerin dikkat stratejilerini kullanma
düzeyleri, piyano dersini sıkıcı bulan öğrencilere göre daha yüksektir. Bulgulardan; dikkat,
yineleme, anlamlandırma- örgütleme, anlamayı izleme stratejileri ile duyuşsal stratejileri
kullanma düzeylerinin yüksekliğinin, piyano dersine yönelik olumlu düşüncelerle ilişkili
olduğu söylenebilir.

SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
Bu çalışmanın bulgularına göre elde edilen sonuçlar şunlardır:
 Örneklem grubu öğrencileri piyano repertuvarının öğrenilmesinde en yüksek düzeyde
( X = 3.89) yineleme stratejilerini, en düşük düzeyde ( X = 2.82) ise dikkat stratejilerini
kullanmaktadırlar.
 Kız öğrencilerin dikkat [t(642)= 1.39; p<0.05], yineleme [t(642)= 4.29; p<0.01] ve
anlamayı izleme [t(642)= 3.72; p<0.01] stratejilerini kullanma düzeyleri, erkek
öğrencilere göre daha yüksektir. Anlamlandırma- örgütleme [t(642)= -2.23; p<0.05]
stratejilerinin kullanılma düzeylerinde ise fark erkek öğrenciler lehinedir.
 Her gün veya diğer derslerden arta kalan serbest zamanlarda piyano çalışan
öğrencilerin dikkat, yineleme, anlamlandırma- örgütleme ve anlamayı izleme
stratejilerine ait düzeyleri, sınavdan bir süre önce veya sınavdan bir gün önce piyano
çalışan öğrencilere göre daha yüksektir.
 Evindeki piyanoda çalışan öğrencilerin dikkat [F(2,641)= 4.68; p<0.05], yineleme
[F(2,641)= 4.27; p<0.05] ve anlamayı izleme [F(2,641)= 3.40; p<0.05] stratejilerini
kullanma düzeyleri, diğer ortamlarda çalışan öğrencilere göre daha yüksektir.
 Duyuşsal stratejileri kullanma düzeylerinde, ailede müzikle ilgilenen bir yakının
bulunma durumuna göre anlamlı fark bulunmuştur [t(642)= -2.07; p<0.05]. Buna göre;
ailede müzikle ilgilenen bir yakını bulunan öğrencilerin duyuşsal stratejileri kullanma
düzeyleri, diğer öğrencilere göre daha yüksektir.
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 Piyano dersini sevdiğini ifade eden örneklem grubu öğrencilerinin öğrenme
stratejilerini kullanma düzeyleri, piyano dersine ilişkin olumsuz düşüncelere sahip
olan öğrencilere oranla daha yüksek bulunmuştur.

Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre şu öneriler sunulabilir:
 Güzel sanatlar ve spor liseleri piyano eğitimi sürecinde, piyano repertuvarının
öğrenilmesinde etkili olabilecek öğrenme stratejilerinden, ders içi- ders dışı
çalışmalarda faydalanılabilir.
 Öğrenme stratejilerinin her birinde piyano dersine düzenli çalışan ve piyano dersini
seven öğrenciler lehine anlamlı farklılar bulunmuştur. Bu sonuç, öğrencilere piyano
dersine

düzenli

çalışma

alışkanlığının

kazandırılması

ve

piyano

dersinin

sevdirilmesinde piyano öğretmenlerine önemli sorumluluklar yüklemektedir.
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GÜZEL SANATLAR VE SPOR LĠSESĠ MEZUNU
ÖĞRENCĠLERĠN LĠSANS DÜZEYĠ PĠYANO EĞĠTĠMĠNE
HAZIRBULUNUġLUKLARININ ĠNCELENMESĠ

Serenat İSTANBULLU*

ÖZET
Bu araştırma, müzik eğitimi anabilim dallarının ağırlıklı olarak öğrenci potansiyelini
oluşturan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (GSSL) mezunu öğrencilerin, piyano eğitimlerinde,
sıkça sözü edilen geçmiş alışkanlıklardan kalma olumlu ve olumsuz özelliklerinin varlığından
hareketle oluşturulmuştur. Söz konusu özelliklerin lisans düzeyindeki piyano eğitimlerine
etkilerinin ortaya konulması yoluyla, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde piyano temellerinin
sağlam atılması gerekliliği söylenebilir. Bu amaca yönelik olarak Niğde Üniversitesi müzik
eğitimi anabilim dalında görev yapan öğretim elemanlarının görüşleri alınmış ve bu görüşler
doğrultusunda, GSSL’nin eğitim ortamı ve niteliği de göz önüne alınarak konuyla ilgili
tespitler ve öneriler ortaya konulmuştur.
Bu araştırma, GSSL piyano öğretmenlerine ve yürütülmekte olan eğitim öğretim
faaliyetlerine katkı sağlayacak, ayrıca müzik bölümleri sınavlarına hazırlanan öğrencilere de
kendilerinden beklenilenler ve öneriler bakımından ışık tutacak öneme sahiptir.
Anahtar kelimeler: Eğitim, Hazırbulunuşluk, Piyano
GSSL: Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
MİO : Müziksel işitme okuma

*

Niğde Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
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GĠRĠġ
Bedensel

zihinsel,

duygusal

ve

entelektüel

yönden

gelişim

sağlamak,

toplumsallaşabilmek, gelişen teknolojiyi yakalayıp kullanabilmek ve bununla ilgili bilgi ve
beceriler kazanabilmek için aktif, sürekli ve her alanda eğitim gereklidir.
“Eğitim, insanların en iyi biçimde yetişmesine kaynaklık eden etkili ve değerli bir
araçtır. Bu değerli araç insanlara hizmet sunabilmek amacıyla, onların yaşamında önem
oluşturan alanların kapsamına alınmıştır. Sanat da insan yaşamının vazgeçilmez alanlarından
biri olarak eğitim içerisindeki özgün yerini bulmuştur. Günümüz çağdaş eğitiminde “bilim”
“teknik” ve “sanat” düşünülmekte, tasarlanmakta ve yürütülmektedir” (Uslu, 1996;105).
Yalın ve özlü anlamıyla müzik eğitimi “bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak
belirli müziksel davranışlar kazandırma ya da bireyin (müziksel) davranışlarında kendi
yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel değişiklikler oluşturma sürecidir. Bu süreç,
birey ile müzik arasındaki temel ilişkilere bağlı bir açılım göstermekle birlikte asıl eğitimin
temel amacına göre boyut kazanır (Uçan 1997;106-107).
Mesleki sanat eğitimi ise sanatı bizzat yaşamanın ötesinde, onu bilgili, bilinçli,
düzenli- planlı- yöntemli, kurallı ve profesyonel anlamda yeterli olarak yaratan seslendiren/
yorumlayan, kuramlayan, araştıran, uygulayan ve öğreten sanatçı, bilimci, eğitimci, teknolog
yetiştirmeye dönük bir strateji uygulanır. Bu uygulamalarda, bireyin ilgisi-isteği yatkınlığıyeteneği doğrultusunda ve ölçüsünde gelişip etkin katılım doyum sağlaması değil onun
ötesinde, kolun, dalın, işin ya da mesleğin gerektirdiği biçim, kapsam ve düzeyde
profesyonelce hazırlanması, biçimlenmesi, uzmanlaşması, gelişmesi ve yetkinleşmesi esastır
(Uçan 1997;33).

Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Müzik Eğitimi
Ortaöğretim seviyesinde mesleki sanat eğitiminin ilk basamağını Güzel Sanatlar ve
Spor Liseleri oluşturur. Müzik, resim ve spor alanlarında eğitim öğretimine devam eden bu
okullar alanında yapılacak lisans eğitiminin temelini oluşturacak bir eğitim verir.
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde uygulanan müzik eğitimi, mesleki sanat eğitimi
kapsamındadır. Ortaöğretim kademesi içinde yer alan ve mesleki sanat eğitimi kapsamında
eğitim, öğretim faaliyetlerini yürüten Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin sanatsal alandaki
amaçları arasında şunlar vardır; Öğrencilerin; Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri
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doğrultusunda eğitim öğretim görmelerini, özel yetenek gerektiren yüksek öğretim
programlarına hazırlanmalarını, alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri
doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak
yetişmelerini, millî ve milletler arası sanat eserlerini tanımalarını ve yorumlamalarını
sağlamaktır. (MEB, 2008:7)
Mesleki müzik eğitimi veren kurumlardaki hemen tüm gelişmeler, eğitim öğretim
uygulamaları Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri müzik bölümü öğrencilerini de doğrudan
etkilemektedir. Son yıllarda bu okullarda yürütülen ve öğrencileri belli bir süreç içersinde
yetiştirmeye yönelik geçerli öğrenme yaşantılarını düzenleyen eğitim programları (Ertürk,
1975;95) üzerinde ciddi çalışmaların yapıldığı bilinmektedir.
GSS Liselerinde eğitim, farklı alanları da kapsayan ve oldukça geniş çerçevesi olan bir
program ve ders çeşitliliğiyle devam etmektedir. Bu duruma istinaden öğrencilerden, her
alanda belli bir başarı göstermesi beklenen, müzik dersleri, çalgı dersleri ve meslek lisesi
düzeyinde genel orta öğretim dersleri de verilen ağır içerikli bir orta öğretim kurumu olduğu
görülmektedir.
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin eğitim ortamı, düzeyi ve niteliği, ayrıca öğrenci
açısından, eğitim ortamının kullanılma biçimi, çalışma alışkanlıkları ve müzikal yetenek
düzeyi, sınav değerlendirmeleri, başarı düzeyi, sorunları vb. konularda birçok araştırma
yapılmakta ve her yıl yeni uygulamalarla öğretim programları düzenlenmektedir.
Günümüzde, müzik öğretmeni yetiştirme görevini üstlenen müzik eğitimi anabilim
dallarının öğrenci kaynağını, büyük ölçüde Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri oluşturmaktadır.
Bu liselerin müzik alanları, dört yıl boyunca öğrencilere genel müzik kültürü edindirdikleri,
temel müzik kuramlarını öğrettikleri, çalgı çalma temel bilgi ve becerisini kazandırdıkları için
müzik öğretmenliği lisans eğitimi öncesinde önemli bir görev üstlenmişlerdir. Dolayısıyla,
GSSL’nde alınan müzik eğitimiyle, müzik öğretmenliği lisans eğitiminin temelleri
atılmaktadır denilebilir (Bulut, 2006;402).

GSSL Piyano Eğitimi
Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde uygulanan Piyano dersi öğretim programı,
ilköğretim okulunu bitirmiş, kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, ancak müzik,
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enstrüman ve müzik dili konusunda herhangi bir donanımı olmayan müziğe duyarlı
öğrencileri hareket noktası olarak almaktadır.” (MEB 1996)
Bu okullarda Piyano eğitimi ve öğretimi, müzik eğitimi programının temelini
oluşturur. Bu eğitimin içeriği aşamalı olarak, teknik alıştırma ve etütleri, Türk ve dünya
bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği örneklerini, piyano literatürü ile okul
müzik eğitiminde öğrenme öğretme tekniklerini kapsar.
Piyano dersi alan öğrencilerin kulak eğitimi, çok sesli duyuşları ve tonal duyguları
gelişir. Bu sebeplerle Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde her öğrenci dört yıl boyunca piyano
dersini almak zorundadır (MEB 1996:7). Yapılan son değişiklikle söz konusu öğrenciler
piyano derslerini 9. Sınıfta bir saat 10.11. ve 12. Sınıfta ikişer saat olmak üzere en az iki
öğrenci ile birlikte yapmaktalardır. Bu da ders saati süresini en az yarıya bazen de 3 te bire
düşürerek özellikle 9. Sınıfta 15, 20 dakika ders süresi oluşturmaktadır.
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde verilen piyano eğitim programı öğrencilerde şu
müziksel davranışları oluşturmayı amaçlar:
Piyano ile ilgili temel becerileri kazanmalarını, piyano ile ilgili Türk müziği ve
evrensel müzik eserlerinden bir dağarcık oluşturmalarını, müzik yoluyla anlama, anlatma,
dinleme ve yaratıcılık gücünü geliştirmelerini, Türk Müziği ile Batı Müziğini klâsik ve
folklorik yönleriyle karşılaştırmalarını, Türk müziğinin dünya müziği içindeki yerini analiz
etmelerini, müziğin dünyada ortak bir dil olduğu bilincini kazanmalarını, müzik eğitimi
yoluyla Türk toplumunun sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmalarını, çalışmalarında
zamanı verimli kullanma alışkanlığı kazanmalarını,

bireysel ve grup çalışmalarında

sorumluluk bilinci geliştirmelerini, Ülkemizi ulusal ve uluslar arası müzik etkinliklerinde
temsil etmelerini, müzik yoluyla millî birlik ve beraberlik bilinci geliştirmelerini, Atatürk’ün
Çağdaş Türk Müziğine ilişkin görüş ve düşüncelerini yorumlamalarını amaçlamaktadır.”
(MEB 1996:9)
GSSL’inde uygulanan piyano eğitimi sırasında, okulların kendine özgü yetersizlikleri,
öğrenci kaynaklı problemler, fiziksel koşullar, öğretmen ihtiyacı ve donanımı, ders saatlerinin
yetersizliği gibi konularda sıkıntılar yaşanmakla beraber, Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş
olduğu öğretim programı doğrultusunda gönderilmekte olan ders kitapları temel alınarak
eğitim ve öğretim devam ettirilmektedir.

Ancak Çilden ve Ercan’ın çalışmasında sözü

edildiği gibi “Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretimi Anabilim Dallarında verilmekte olan çalgı
eğitimine AGSL’de verilmekte olan çalgı eğitimi başlangıç alındığında, son yıllarda bu
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liselerde karşılaşılan çalgı eğitimi ile ilgili sorunları görmezlikten gelmek mümkün değildir.
İlk uygulamasına 1989’da İstanbul’da başlanan AGSL’nin yurt genelinde sayılarının giderek
arttırılması çok olumlu olmakla birlikte, nitelik açısından incelendiğinde çalgı eğitimi
konusunda, gerek öğretmen kadrosu, gerekse izlenen öğretim programları bakımından dikkati
çekecek şekilde sorunlar yaşandığını göstermektedir.”
Bu araştırmada gerek GSSL öğretmenleri tarafından gerekse yüksek öğrenim
kurumlarında çalışan eğitimciler tarafından varlığından sözü edilen çalgı eğitimi
sorunlarından biri olan GSSL’inde uygulanan piyano eğitiminde, karşılaşılan sorunları ortaya
koymaya yönelik olarak öğretim elemanlarının görüş ve önerileri alınmıştır.

AraĢtırmanın Amacı
Bu çalışma üniversitelerin Müzik eğitimi bölümünde görev yapan piyano
eğitimcilerinin, GSSL Müzik Bölümleri mezunu öğrencilerin piyanoda hazırbulunuşluk
durumları ve genel görünümlerine yönelik görüşlerini öğrenmek, ayrıca bu öğrencilerin
piyano eğitiminde olumlu ve olumsuz özelliklerini ortaya koyarak öneriler getirmek amacıyla
hazırlanmıştır.

AraĢtırmanın Önemi
Çalışma üniversitelerin müzik eğitimi bölümlerinde okuyan GSSL mezunu
öğrencilerinin piyano eğitimindeki genel görünümleri, hazır bulunuşlukları ve eğitim
durumlarına yönelik olarak,

müzik eğitimi bölümü piyano eğitimcilerinin görüşlerinin

belirlenip ortaya konulması bakımından önemlidir. Ayrıca çalışma, GSSL piyano
öğretmenlerine ve yürütülmekte olan eğitim öğretim faaliyetlerine katkı sağlayacak, ayrıca
müzik bölümleri sınavlarına hazırlanan öğrencilere de kendilerinden beklenilenler ve öneriler
bakımından ışık tutacak öneme sahiptir.

AraĢtırmanın Problem Cümlesi
Araştırmanın problem cümlesi “Müzik eğitimi Bölümü Piyano alanı öğretim
elemanlarının, GSSL Müzik Bölümü mezunu öğrencilerin, piyano eğitimi durumlarına ve
hazırbulunuşluklarına yönelik görüşleri nelerdir?” olarak belirlenmiştir.
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AraĢtırmanın Alt problemleri
Piyano eğitimcilerinin;
1. GSSL öğrencilerinin teknik durumları hakkındaki görüşleri nelerdir?
2. GSSL öğrencilerinin eser ve etüt tanıma yeterlilikleri hakkındaki görüşleri nelerdir?
3. GSSL öğrencilerinin çaldıkları eserleri ifadelendirmeleri hakkındaki görüşleri
nelerdir?
4. GSSL öğrencilerinin deşifre yapma durumu hakkındaki görüşleri nelerdir?

5. GSSL öğrencilerinin çalışma disiplini, ödev sorumluluğu gibi genel görünümlerine
yönelik görüşleri nelerdir?
6. GSSL öğrencilerinin yetenek sınavlarında çaldıkları piyano eserlerine yönelik görüş
ve önerileri nelerdir?
7. GSSL müzik bölümleri piyano eğitim öğretimine yönelik önerileri nelerdir?

Yöntem
Araştırma, nitel araştırma tekniğinin tercih edildiği betimsel bir çalışmadır.
Yıldırım ve şimşek nitel araştırmayı “gözlem görüşme ve doküman analizi gibi nitel
veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve
bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma”
(2006:39) olarak tanımlar.
Araştırmada yarı yapılandırılmış soruların sorulduğu görüşme yöntemi uygulanmıştır.
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniğini Alacapınar ve Sönmez şu şekilde açıklar: Bu
teknikte araştırmacı tarafından hazırlanan sorular üzerinde yanıtlayıcının kısmen düzeltme,
düzenleme hakkı vardır. Sorgulayan ve yanıtlayan, bazı soruları birlikte yeniden
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düzenleyebilirler. Böyle olunca da bu teknik genellikle nitel araştırmalarda kullanılabilir
(2011:108).
Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından soruların sorulmasında ve katılımcı
tarafından yanıtlanmasında esnek davranılarak zaman sınırlaması olmaksızın görüşmeler
yapılmıştır. Görüşmeler sonunda öne çıkan ve birbiriyle örtüşen cevaplar işlenerek bulgular
elde edilmiştir.

ÇalıĢma grubu
Bu araştırma, çalışma grubunu Niğde Üniversitesindeki piyano eğitimi vermekte olan
öğretim elemanlarının oluşturduğu Niğde ili örnekli bir çalışmadır.

BULGULAR
Tablo 1 de 2011-2012 eğitim öğretim yılında Niğde üniversitesi müzik eğitimi
anabilim dalında eğitimini devam ettirmekte olan 1. sınıf öğrencilerin mezun oldukları
okulların isimleri ve öğrenci dağılımları gösterilmektedir.
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Tablo 1.
Niğde üniversitesi müzik eğitimi anabilim dalında eğitimini devam ettirmekte olan 1. sınıf
öğrencilerin mezun oldukları okullar ve öğrenci dağılımları
Okul adı

Öğrenci
sayısı

Niğde Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

4

Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar ve Spor Lises

4

Aksaray Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

3

Hatay Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

2

Antalya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

2

Osmaniye Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

2

Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

2

Konya Çimento Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

1

Adana Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

1

Urfa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

1

Uşak Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

1

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

1

Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

1

Genel lise

4

Toplam

29

Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim dalında eğitimini devam ettirmekte olan
1. sınıf öğrencilerinden Niğde ve Mersin GSSL’den 4’er, Aksaray GSSL den 3, Hatay,
Osmaniye, Kırşehir ve Antalya’dan 2’şer, Konya, Adana, Urfa, Uşak, Bursa ve Tekirdağ
GSSL’inden mezun 1’er öğrenci vardır. Genel liselerden mezun olmuş öğrenci sayısı ise 4
tür.
Bu bölümde Niğde üniversitesi müzik eğitimi ABD piyano eğitimcilerine yöneltilen
açık uçlu sorular yoluyla GSSL mezunu öğrencilerin hazırbulunuşluklarına yönelik veriler
toplanmış, işlenen verilerden bulgular elde edilerek birbirleriyle örtüşen düşüncelere ayrı ayrı
yer verilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda öne çıkan bulgular şöyledir.
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Birinci alt probleme iliĢkin bulgular
Araştırmanın birinci alt problemini oluşturan “GSSL mezunu öğrencilerin teknik
durumlarına yönelik” olarak öğretim elemanları şu görüşleri belirtmişlerdir.
Öğrencilerin, başlangıç piyano eğitimi davranışlarında eksiklikler ve yanlışlıklar
olduğunu, vücut duruşu, el ve parmak konumlarında yanlış duruşların yerleşmiş olduğunu,
bilek ve omuzlarda gerginlikler olduğunu, piyanonun teknik yapısını, ses üretimini, kol
ağırlığı ve çalım teknikleri gibi konuları bilmediklerini ve genel anlamda teknik sorunlarla
geldiklerini ifade etmişlerdir. Bu teknik yanlışlıkları düzeltme yönünde de direnç
gösterdiklerini ve eski alışkanlıklarını devam ettirmeye çalıştıklarını, bu durumun bir süre
devam ederek bocalama yaşamalarına neden olduğunu belirtmişlerdir.

Ġkinci alt probleme iliĢkin bulgular
“Piyano eğitimcilerinin GSSL mezunu öğrencilerin eser ve etüt tanıma yeterlilikleri
hakkındaki görüşleri nelerdir?”
Bu alt probleme yönelik olarak eğitimcilerin eser ve etüt tanımaya ve seçilen etüt ve
eserlerin seviyelerine yönelik olarak şu düşünceler üzerinde yoğunlaştıkları görülmüştür.
Öğrenciye uygun seviyede etüt ve eserler verilmediği, genel izlenim olarak
öğrencilerin, seviyesinin üzerinde eserler çalarak geldikleri gözlemlenmektedir. Öğrencinin
seviyesinin üzerinde eserler çalmasının teknik bakımdan da olumsuz bir gelişime neden
olduğu, ayrıca kendi seviyesindeki piyano edebiyatı örneklerini, bestecileri ve dönemleri
tanımadan mezun oldukları ifade edilmiştir. Genel itibariyle öğrenciye çalıştırılan etüt ve
eserlerin zenginlik ve çeşitlilik göstermediği bu nedenle teknik ve müzikal anlamda yetersiz
oldukları, eserlerin analizlerini yapmadan, ezbere dayalı olarak çaldıklarını, bu durumun
bilişsel ve devinişsel yetersizliklere neden olduğunu belirtmişlerdir. Bunu giderebilmek için
lisans döneminde bazı öğrencilerin çaldığı etüt eser seviyesinin aşağıya çekildiğini, bu
durumun da öğrencide moral bozukluğuna ve tepkilere neden olduğunu belirtmişlerdir.

Üçüncü alt probleme iliĢkin bulgular
“Piyano

eğitimcilerinin

GSSL

mezunu

ifadelendirmeleri hakkındaki görüşleri nelerdir?”
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öğrencilerin

çaldıkları

eserleri

Bu alt problemin yanıtlanması sonucu elde edilen verilerden öne çıkanlar şöyledir.
Genel anlamda etüt ve eserler çalışılırken müzikal ifade, müzikal duyuş ve müzikal
düşünüş üzerinde durulmadığı gözlemlenmektedir. Bu eksikliğin nasıl giderileceği ve
düzeltileceği konusunda da eğitimin bazen sonuçsuz kaldığını, hedefe ulaşamadığını
belirtmişlerdir. GSS Liselerinde piyano eğitimi sürecinde teknik ve müzikal gelişimin bir
arada dengeli olarak yürütülmediğini düşündüklerini ifade etmişlerdir.

Dördüncü alt probleme iliĢkin bulgular
Piyano eğitimcilerinin “GSSL mezunu öğrencilerin deşifre yapma durumu hakkındaki
görüşleri” şu şekilde yoğunlaşmıştır.
Öğrencilerin genelinin, temel nota yazım bilgisi, nota okuma ve tartımlamada sıkıntı
yaşadıkları, bunun yanı sıra öğrencilerin sol ve sağ el birlikte deşifre yapabilme becerisinden
yoksun oldukları, bu eksikliklerin hem zaman alıcı hem de yanlışlıklarla dolu olduğunu
gözlemlediklerini belirtmişlerdir. Bu durumun GSSL inde müziksel işitme okuma dersleriyle
eşgüdümlü bir eğitim sürdürülememesinden kaynaklanabileceğini düşünmekle beraber,
öğrencilerin deşifre yapabilme kazanımını elde edememiş olduklarını ifade etmişlerdir. Etüt
ve eserlerini el ezberine dayalı olarak çaldıkları ve deşifre yapmayı sadece nota çalmak olarak
algıladıklarını düşünmektedirler.

BeĢinci alt probleme iliĢkin bulgular
“GSSL öğrencilerinin çalışma disiplini, ödev sorumluluğu gibi genel görünümlerine
yönelik görüşleri” alt probleminde ise şu görüşler öne çıkmıştır.
Piyano dersine karşı olumsuz bir tutumla geldikleri, çalgıyı sevmeme, verilen etüt ve
esere karşı olumsuz bir tavır sergileme, verilen etüdün ya da eserin kendisine getireceği teknik
ve müzikal kazanımların farkında olamama gibi tutumlarının olduğunu, bu bilişsel
eksikliklerin öğrencileri olumsuz olarak güdülediğini, ayrıca çalışma esnasında titizlik
göstermeme, parmak numaralarını dikkate almama gibi olumsuz davranışlarının olduğunu ve
öğrencileri, zoraki bir disipline almak zorunda olduklarını ifade etmişlerdir.
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Altıncı alt probleme iliĢkin bulgular
“Piyano eğitimcilerinin GSSL öğrencilerinin yetenek sınavlarında çaldıkları piyano
eserlerine yönelik görüş ve önerileri nelerdir? “
Bu alt probleme yönelik olarak piyano eğitimcileri;
Yetenek sınavında öğrencilerin genelinin üst düzey bir eser çalarak sınava girdiklerini,
bu öğrencilerin, sadece hata yapmadan eseri çalmaya odaklandıklarını, ezbere dayalı,
ifadelendirmeden uzak bir şekilde zor ve hızlı bir eseri çalmanın iyi olacağı görüşüyle
çalmakta olduklarını belirtmişlerdir. Ancak aynı öğrencinin gerçek seviyesi ile çaldığı eserin
örtüşmediğini, bunun yerine öğrencinin güzel bir teknik ve müzikal donanımla çalabileceği,
kendi seviyesine uygun bir etüt ya da eseri çalmasının daha doğru olacağını ifade etmişlerdir.

Yedinci alt probleme iliĢkin bulgular
“Piyano eğitimcilerinin GSSL müzik bölümleri piyano eğitim öğretimine yönelik
önerileri nelerdir?”
Bu alt probleme ilişkin olarak eğitimciler şu önerilerde bulunmuşlardır.
Alanı piyano olan öğretmenlerin GSSL’inde görev yapmalarının sağlanması
gereklidir.
Piyano derslerinde öğretmene sunulu olan ders kitabının yanı sıra her öğrencinin
ilgisine, isteğine, beğenisine ve seviyesine uygun etüt ve eserler çaldırılmalıdır.
Başlangıç tekniği doğru olarak kavratılmalıdır. GSSL, piyano eğitimine yönelik her
konuda temel oluşturma işlevini tam olarak yerine getirmeli ve her şeyden önemlisi piyano
çalgısı sevdirilmelidir. Dizi arpej oktav vb piyano tekniğinde önemli olan çalışmalara
özellikle yer verilmelidir.
Öğrencilerin eğitimin takip edilmesi ve piyano geçmişlerinin bilinmesi açısından
öğrencilerin çalmış oldukları eserlerin yıl yıl listelerini yaparak dosyalaştırmalarının
sağlanması önerilmektedir.
GSS Liselerindeki müzik öğretmenlerinin alanlarında lisansüstü eğitime başlamaları
şartı getirilmeli, böylelikle öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır.
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Fiziki şartlar iyileştirilmeli, derslerin bireysel yapılması sağlanmalı ve varsa yakın
üniversitelerdeki ilgili bölümlerle sorunların çözümü hususunda işbirliği yapılmalıdır.

SONUÇ VE ÖNERĠLER
Araştırma bulgularına dayalı olarak GSSL mezunu öğrencilerin piyano eğitimi
anlamında beklentilerin altında bir hazırbulunuşluk seviyesine sahip oldukları görülmektedir.
Başlangıç piyano eğitimi davranışlarında eksiklikler ve yanlışlıklar olduğunu, teknik
birikimden yoksun oldukları, ortaöğretimdeki piyano eğitimleri boyunca genel olarak etüt
çalışmalarına ağırlık verilmediği, öğrenci seviyesine uygun özelliklerde örnekleri yeterince
tanımadıkları, bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla geriye çekilen öğrenci seviyesinin
öğrencilerde moral bozukluğuna yol açtığı;
Müziksel ifadelendirme konusunda yetersiz oldukları, bu konulara eğitimleri sırasında
çok fazla değinilmemiş olduğunu, müzikal ifadenin gerçekleşmesi için gerekli olan teknik
altyapının oluşmamış olduğu, deşifre yapabilme konusunda eksikliklerin olduğu, çoksesli
deşifre yapabilme yeterliliklerinin sağlanamamış olduğu;
Genel olarak piyano dersine ilişkin olumsuz bir tutum sergiledikleri, çalgıyı
sevmedikleri çalışma esnasında gerekli titizliği göstermedikleri ve yeterli çalışma disiplinini
sağlayamadıkları;
Yetenek sınavlarında öğrencilerin, seviyelerinin üstünde eserler çalarak gerçek
seviyeleriyle örtüşmeyen eserler seçiyor oldukları, piyano eğitimcilerinin bunun yerine güzel
bir teknik ve müzikal donanımla, seviyelerine uygun eserler çalmalarının daha yararlı olacağı
önerisinde bulundukları;
Öğretim elemanlarının, Piyano eğitim öğretimine yönelik olarak GSS liselerinde dizi
arpej oktav çalışmalarının ağırlıklı olduğu, öğrencilerin seviye, ilgi ve isteklerine uygun
zengin bir etüt ve eser repertuarıyla çalışmalarını önerdikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.
Çalışma sonucunda; Dört yıl boyunca almış oldukları piyano eğitiminde seviye
ilerletmekten öte teknik sorunlarla başlanılan bir piyano eğitiminin üzerine konulacak
birikimin de ileride sorunlara yol açtığı görülmüştür. Bu durum elbette fiziki şartlar, eğitim
ortamının niteliği, öğretmen donanımı, ders saatleri, öğretim programı, kaynak elde edebilme
imkanı, öğrenci yapısı ve yeteneği, çalışma alışkanlıkları gibi konulardaki sıkıntılarla ilişkili
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olabilir. Başarıyı etkileyen faktörler ayrı bir çalışma konusu olmakla birlikte Türkiye
genelinde GSSL ne yönelik diğer alanlarda da benzer sorunların yaşandığı görülmektedir.
Yukarıda sözü edilen bulgular Niğde ili örnekli bir çalışmaya ait olmasına rağmen
Bulut’un yapmış olduğu benzer bir araştırmada Gazi, Abant İzzet Baysal ve Pamukkale
Üniversitelerine yapılmış olan anketler ışığında GSSL müzik alanından mezun olan
öğrencilerin piyano eğitimleri sürecinde kazanmaları beklenen hedef davranışları orta ölçüde,
az ölçüde ve hiç kazanamamış oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Bulut, 2006:412). Bu sonuç
Niğde’de sözü edilen eksikliklere başka müzik eğitimi bölümlerinde de rastlanıldığı ve bu
durumun yalnızca Niğde’ye mahsus olmayıp diğer illerde de benzer sorunların yaşandığını ve
sonuç olarak bu sorunların ortaya çıkma nedenlerinin ortak etkenler olabileceği fikrini ortaya
çıkarmaktadır.
Kılıç’ın çalışmasında da GSSL’inde piyano eğitimi veren öğretmenlerin de etkin
doğru ve tam bir piyano eğitimi vermekte öznel ve nesnel koşulların varlığından kaynaklanan
sıkıntılarının olduğu ortaya konulmuştur. (2006: 414-427) Bir eğitim öğretim faaliyetinin tam
olarak yürütülebilmesi için çok fazla etkenin bir arada, bütünlük içinde ve tam olarak
bulunması gerekir. Bu etkenler öğretmen profili başta olmak üzere, eğitim öğretim ortamı,
öğretim programı, ders programı ve saatleri, ders materyalleri, kaynaklar, fiziksel ortam,
öğrenci çalışma saatleri ve öğrenci profili olarak sıralanabilir. Mumcu,

AGSL’inde

uygulanan piyano eğitimini, program öğretmen öğrenci ve çalışma ortamı değişkenlerine göre
incelediği çalışmasında ”bu olumsuzlukların düzenli, etkili verimli ve çok çalışmayı
etkilediği”ni belirtmiştir (Mumcu 2002:60). “ Söz konusu sorunun çözülebilmesi için bu
etkenlerin her birinin ayrı ayrı incelenmesi, eksikliklerin ortaya konulması ve varolan
sorunların çözüme ulaştırılması gereklidir.

Öneriler
GSSL piyano öğretmenlerinin, öğrencilerinden beklenen başlangıç piyano eğitimi
davranışlarını, öğrenciler henüz piyano çalmada deneyim sahibi olmamışken tam olarak
yerleştirmek için daha fazla titizlik göstermeleri;
GSSL’inde mevcut okutulmakta olan ders kitabının yanında daha fazla kaynaktan
yararlanarak teknik altyapıyı oluşturacak kitapların, etüt ve eserlerin tercih edilmesi;
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Öğrencilerin, çalım tekniklerini zihin ve kulağın aktif katılımıyla, bilişsel ve devinişsel
anlamda tam olarak özümseyip pekiştirebilecekleri kadar çok etüt ve eser tanımalarına olanak
verilmesi;
Doğru bir piyano temel çalış teknikleri verildikten sonra ifadelendirmeye yönelik
hususlar üzerinde daha çok durulması gerektiği ve ifadelendirmeyi desteklemek amacıyla
görsel ve işitsel materyallerden sıklıkla faydalanılması;
Piyano edebiyatı örneklerini içeren konser ve etkinliklere katılımın sağlanması;
Öğrencilerin temel nota bilgisi, yazım bilgisi, nota okuma, tartımlama, akor bilgisi,
dinamikler, armonizasyon vb. konularda tam bir yeterliliği sağlayabilmek için piyano dersleri
ve mio derslerinin eşgüdümlü olarak ve işbirliği içinde devam ettirilmesi;
GSSL’inde piyano derslerine giren tüm öğretmenlerin ortak hareket etmeleri
sağlanarak, tüm öğrenciler üzerinde aynı davranış kurallarının ve disiplinin oluşturulması
yoluyla ciddi ve sıkı bir çalışma alışkanlığının kazandırılması;
Yetenek sınavları için istenen yeterliliklerin öğrencilere güzelce izah edilerek
öğrencinin öğretim hayatı boyunca müzikal anlamda tam olarak ifade edebileceği eserlerin
seçilmesi ve bu eserlerin tam olarak analiz edilip, özümsenmesi yoluyla çaldırılması;
Öğretmenin çalgısıyla ilgili olarak doğru bilgi ve becerilerle donanımlı olması gerekir.
Bu sebeple GSSL öğretmenlerinin lisansüstü eğitim almalarının sağlanması, ayrıca hizmetiçi
eğitim seminerleriyle öğretim yöntemleri konusunda öğretmenlerin bilgilerinin sık sık
tazelenmesi;
Piyano eğitim öğretimini engelleyen ya da aksatan diğer etkenlerin tespit edilerek
giderilmesi için çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Bu araştırma var olan sorunların belirlenmesine yönelik bir çalışma olup bu sorunların
her birinin nedenlerine ilişkin başka çalışmaların da yapılması ayrıca önerilmektedir.
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GÜZEL SANATLAR VE SPOR LĠSELERĠNDE TOPLU ÇALGI
EĞĠTĠMĠNDE YAġANAN SORUNLARA YÖNELĠK ÖĞRETMEN
GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Yakup Alper VARIŞ1

GĠRĠġ
Çalgı eğitimi, müzik eğitiminin ana odak noktalarından birini oluşturur. Çalgı eğitimi,
bireyin kendini gerçekleştirmesi, özgüven kazanması ve özsaygısının oluşması, toplumsal
etkileşime girmesi ve sağlıklı bir iletişim kurmasına katkı sağlayan bir süreçtir. Uslu, (2006)
ya göre çalgı eğitimi, kendini yakından tanıyabilme, var olan yeteneklerini anlayabilme,
eğitim aracılığıyla mevcut becerilerini geliştirip, yeni beceriler elde edebilme ve bu sayede
kendini gerçekleştirebilme şansı veren bir uğraş olmasından dolayı müzik eğitiminin önemli
bir koludur. Uçan, (1994) a göre ise çalgı eğitimi, herhangi bir çalgıyla ya da çalgılarla
yapılan, bireyi çalgı aracılığıyla yetiştirme, geliştirme, müzik alanında ve müziksel
anlamlarda içeriği olan istendik davranışlar kazandırma süredir. Çalgı eğitimi yoluyla
öğrencilerin; müzik bilgi ve beğenilerini, müzikalitelerini, birlikte müzik yapma yeteneklerini
geliştirmeleri, düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanmaları, ulusal ve uluslararası
müzik sanatını tanımaları amaçlanır. Öğrenci çalgı eğitimi ile yeteneğini geliştirir, müzikle
ilgili bilgilerini zenginleştirir ve müzik beğenisini yüksek bir düzeye çıkarır (Erdinç, 2011).
Müzik eğitiminde grupla öğretimin yapıldığı alanlardan biri toplu çalma olarak
nitelendirilebilir. Toplu Çalgı Eğitimi ise; orkestrada yer alan bireylere amaçlı olarak, bireysel
çalgılarını doğru, güzel ve etkili kullanabilmeleri için gerekli müziksel davranışları
kazandırma sürecidir (Varış, 2007).
1

Yrd.Doç.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı,
SAMSUN. yalpev@omu.edu.tr
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu‟nun 20.07.2010 tarih ve 76 sayılı
kararı ile kabul edilen Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri (GSSL) müzik bölümleri haftalık ders
çizelgesinde daha önceden 10. ve 11. sınıflarda alan dersleri arasında okutulan Orkestra
dersinin, Türk Müziği Çalgı Toplulukları ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları adları altında iki
ayrı ders olarak 11. ve 12. sınıflarda haftada ikişer saat okutulacağı belirtilmiştir (MEB:
2010).
Toplu çalgı eğitimi kapsamında gerçekleştirilen Türk ve Batı Müziği Çalgı
Toplulukları dersleri, öğrencilerin grup içinde etkinleşip birlikte müzik yaparak bireysel ve
toplumsal beceriler kazanmaları bakımından önemlidir.
Türk Müziği Çalgı Toplulukları dersi, öğretim programında dağarcığı geleneksel Türk
halk müziği ve geleneksel Türk sanat müziği edebiyatından oluşturulan toplu çalma dersi
olarak tanımlanmıştır. Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersi öğretim programının öğrenme
alanları, kazanımlar ve öğretim etkinliklerine dayalı olarak düzenlendiği, konuların,
öğrencilerde toplu çalma bilinci oluşturacak nitelikte ele alındığı, yaratıcı ve eleştirel
düşünme, problem çözme, karar verme, araştırma, girişimcilik gibi ortak becerilerin yanında,
toplu çalma, şefe uyum, yorumlama ve sahne ve performans gibi becerileri geliştirmesi
bakımından öğrencinin eğitimine önemli katkılar sağlayacağı belirtilmiştir. Bu derslerde,
öğrencinin topluluk içinde sevgi, saygı, sabır, hoşgörü, dayanışma, sorumluluk, disiplin,
vatanseverlik gibi değerlere ulaşması; çalgı topluluğu içindeki her birey gibi kendisinin de
topluluğun önemli bir üyesi olduğunu fark etmesi ve benimsemesi beklenmektedir.
Toplu çalgı eğitimiyle bir yandan eğitme, öğretme ve yaratma süreçleri içinde bireye
önceden belirlenen hedefler doğrultusunda davranışlar kazandırılırken, öte yandan yapısal,
kuramsal, tarihsel, ulusal, uluslararası ve çok kültürlü perspektiflerden yola çıkılarak, aynı
zamanda disiplinlerarası bağlantıları kavrayarak oluşturulmuş dağarlar ve benzer bir anlayışla
hazırlanmış orkestra konser programlarıyla, dinleyicilere, farklı müzik türleri, biçimleri ve
dilleriyle seslenerek müziksel iletişimin kurulmasına çalışılmaktadır (Varış, 2007).
Çilden, (2006) çalgı eğitiminin çalgıyla ilgili karmaşık davranışların öğretilmesi ve bu
davranışların beceriye dönüştürülmesi işi olduğunu, karmaşık ve güç birçok teknik ve müzikal
becerinin öğrenilmesi ve davranış biçimine dönüştürülmesi gereken bir eğitim süreci olması
nedeniyle sorunlarını da beraberinde getirdiğini vurgulamaktadır. Öğretmen, öğrenci, çalgı,
öğretmen yetiştirme programları, çalgı eğitimi programları bina-tesis, çevre ve araç-gereç
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(Akgül, 1997; Çilden, 2006; Erdinç, 2011) gibi faktörler toplu çalgı eğitimi sürecinde yaşanan
sorunların içerisinde ele alınıp değerlendirilmesi gereken değişkenler olarak nitelendirilebilir.
GSSL müzik bölümleri, güzel sanatlarla ilgili dallarda öğrenim veren yüksek öğretim
kurumları içerisinde daha çok müzik öğretmenliği anabilim dallarına öğrenci kaynağı
oluşturma özelliğine sahiptir.
Üniversitelerin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim
Dallarına kaynak olması sebebiyle GSSL‟nde yapılmakta olan çalgı eğitimi ve öğretiminin
niteliği de çok önem taşımaktadır. Bu okullarda yaşanabilen sorunları, müzik öğretmeni
yetiştiren kurumlarda yapılmakta olan çalgı eğitimi sorunlarıyla birlikte düşünmek
gerekmektedir (Çilden, 2006).
Çilden ve Ercan (2004), müzik öğretmenliği anabilim dallarında sekiz yıllık çalgı
eğitimi süresinin kesintisiz ve verimli bir çalgı eğitimi sürecine dönüştürülebilmesi için
GSSL‟ndeki çalgı eğitimi ile birbirini tamamlar nitelikte olması gerektiğini, bu eğitim
sürecini kesintiye uğratan ya da verimliliği, gelişmeyi engelleyen etkenlerden birinin, çalgı
eğitimine temel oluşturması açısından GSSL‟nde yapılan çalgı eğitimindeki eksik ve yanlış
uygulamalar olduğunu belirtmektedirler. Seçkin bir çalgı eğitimi düzeyinin oluşturulması için
belirli koşulların yerine getirilmesi kaçınılmaz gerekliliklerindendir. Bunlar, eğitimle
doğrudan ve dolaylı yönden ilişkili etkenlere bağlı koşullar olarak gruplandırılabilir. Kaliteli
öğretmen temini, araç ve gereç temini, çalgı eğitimi programlarının titizlikle belirlenmesi,
eğitimin yapıldığı mekânın yeterliliği gibi etkenler eğitimi doğrudan etkileyebilecek
etkenlerdir (Tezer, 2010).
GSSL‟nde nitelik sorununun günden güne artarak devam ettiği gözlenmekte nicelik ile
niteliğin paralel yürümediği çeşitli çevrelerce dile getirilmektedir. Nicelik ve nitelik
bağlamında ortaya çıkan ters yöndeki ilişkinin toplu çalgı eğitimine olan yansımaları, müzik
eğitimi sürecinin belirleyici ve yönlendirici ana öğesi olan öğretmenlerin bakış açısıyla
irdelenmeyi gerekli kılmaktadır.

Amaç
Bu araştırmanın temel amacı; Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde görev yapan
öğretmenlerin toplu çalgı eğitimi kapsamında yaşadıkları sorunlara yönelik görüşlerini
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belirleyerek çözüm önerileri getirmek ve bu sorunların önlenmesine ışık tutmaktır. Buna göre
araştırmanın problem cümlesi ve alt problemler şu şekilde belirlenmiştir.

Problem
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde “Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları”
derslerini yürüten öğretmenlerin toplu çalgı eğitimi kapsamında karşılaştıkları sorunlara
ilişkin görüşleri nelerdir?

Alt Problemler
1. Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten öğretmenlerin toplu
çalgı eğitimi kapsamında karşılaştıkları öğrenci merkezli sorunlara ilişkin görüşleri
nelerdir?
2. Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten öğretmenlerin toplu
çalgı eğitimi kapsamında karşılaştıkları öğretmen merkezli sorunlara ilişkin
görüşleri nelerdir?
3. Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten öğretmenlerin toplu
çalgı eğitimi kapsamında karşılaştıkları kaynak kitap ve dağarcık merkezli
sorunlara ilişkin görüşleri nelerdir?
4. Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten öğretmenlerin toplu
çalgı eğitimi kapsamında karşılaştıkları fiziki sorunlara ilişkin görüşleri nelerdir?
5. Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten öğretmenlerin toplu
çalgı eğitimi kapsamında karşılaştıkları program merkezli sorunlara ilişkin
görüşleri nelerdir?
6. Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten öğretmenlerin sınamaölçme işlemleri bakımından karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri nelerdir?
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YÖNTEM

AraĢtırma Modeli
İlgili araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması (case study) şeklinde
desenlenmiştir. Durum saptama çalışmaları, “Nasıl?” ya da “Niçin?” sorularının sorulduğu
görgül bir araştırma deseni olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2005: 69–80). Çok
yönlü ve ayrıntılı bulguların elde edildiği durum çalışmaları, araştırılan konunun
derinlemesine anlaşılmasını sağlar (Patton, 1987). İlişkilerin, etkinliklerin, durumların ya da
materyallerin niteliğinin incelendiği çalışmalara nitel araştırmalar denir (Büyüköztürk,
Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2009: 249). Niteliksel araştırma, bir alanda
derinlemesine veri toplanmasını içeren bir araştırma biçimidir. Veriler, farklı değişkenlere
yönelik olarak geniş bir zaman dilimi içerisinde doğal ortamlarda toplanmaktadır (Gay,
1987). Araştırma verileri yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Toplanan veriler,
içerik analizi tekniklerinden biri olan kategorisel analiz tekniği ile çözümlenmiştir.
Kategorisel analiz, genel olarak belirli bir mesajın önce birimlere bölünmesi ve ardından bu
birimlerin önceden saptanmış ölçütlere göre kategoriler halinde gruplandırılmasıdır
(Tavşancıl & Aslan, 2001: 90). Kategori oluşturma, özel verilerden hareketle genel bir sonuç
oluşturma aşamasıdır (Ely, Anzul, Friedman, Garner & Steinmetz, 1998: 145).

Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni, GSSL‟nde görev yapan ve bu kurumlarda toplu çalgı eğitimine
yönelik dersleri yürüten öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise
Türkiye‟nin her bir coğrafi bölgesinden basit seçkisiz örneklem yöntemi ile belirlenen toplam
14 güzel sanatlar ve spor lisesinde toplu çalgı eğitimi kapsamındaki dersleri yürütmekte olan
21 öğretmen oluşturmaktadır. Yapılan çözümlemelerde öğretmenler Ö1, Ö2, Ö3… şeklinde
sembolize edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri Tablo 1‟de
verilmiştir.
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Tablo 1. Öğretmenlerin Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Dağılımlar
Toplu Çalgı Eğitimi
Kapsamında Yürütülen Dersin
Çalgı Topluluğu Türü

Katılımcı

Cinsiyet

Ö1

Erkek

1-5 yıl

1-5 yıl

Ö2

Erkek

1-5 yıl

1-5 yıl

Ö3

Kadın

1-5 yıl

1-5 yıl

Ö4

Kadın

1-5 yıl

1-5 yıl

Bağlama/
Müzik
Teorisi
Bağlama/
Koro
Eğitimi
Keman/
Koro
Eğitimi
Keman

Ö5

Erkek

6-10 yıl

1-5 yıl

Keman



Yaylı ve Üflemeli Çalgılar

Ö6

Kadın

11-15 yıl

Keman



Yaylı ve Üflemeli Çalgılar

Ö7

Erkek

1-5 yıl

Yaylı ve Üflemeli Çalgılar

Ö8

Erkek

Viyola
Müzik
Teorisi

Ö9

Erkek

6-10 yıl

Keman

Yaylı ve Üflemeli Çalgılar

Ö10
Ö11

Kadın
Erkek

1-5 yıl
6-10 yıl

Bağlama
Keman

Ö12

Erkek

11-15 yıl

Keman

Yaylı ve Üflemeli Çalgılar

Ö13
Ö14

Kadın
Erkek

1-5 yıl
6-10 yıl

Keman
Viyolonsel

Yaylı ve Üflemeli Çalgılar
Yaylı ve Üflemeli Çalgılar

Ö15

Kadın

6-10 yıl

Keman

Yaylı ve Üflemeli Çalgılar

Ö16

Kadın

1-5 yıl

Keman

Yaylı ve Üflemeli Çalgılar

Ö17

Erkek

1-5 yıl

Keman

Yaylı ve Üflemeli Çalgılar

Ö18

Kadın

11-15 yıl

Viyola

Ö19

Erkek

6-10 yıl

Viyolonsel

Ö20

Erkek

1-5 yıl

Viyola



Yaylı ve Üflemeli Çalgılar

Ö21

Erkek

6-10 yıl

Keman



Yaylı ve Üflemeli Çalgılar

11-15
yıl
6-10 yıl
16 yıl
ve üzeri
11-15
yıl
6-10 yıl
6-10 yıl
11-15
yıl
6-10 yıl
6-10 yıl
16 yıl
ve üzeri
11-15
yıl
6-10 yıl
11-15
yıl
11-15
yıl
1-5 yıl
11-15
yıl

GSSL’ndeki
Hizmet Yılı

Lisansüstü Eğitim
Durumu
Yüksek
Doktora
Lisans

Mesleki
Kıdem

11-15 yıl

Alanı

Türk Halk Müziği

Türk Halk Müziği
Yaylı ve Üflemeli Çalgılar /
Türk Halk Müziği
Türk Halk Müziği

Yaylı ve Üflemeli Çalgılar







Türk Halk Müziği
Yaylı ve Üflemeli Çalgılar

Yaylı ve Üflemeli Çalgılar
Yaylı ve Üflemeli Çalgılar

Tablo 1‟de görüldüğü gibi örneklem gurubunda yer alan 21 öğretmenden 13‟ünün
erkek, 8‟inin kadın olduğu, 1‟inin 16 yıl ve üzeri, 5‟inin 1 ile 5 yıl arasında değişen mesleki
kıdeme sahip olduğu, 11‟inin 1 ile 5 yıl, 4‟ünün 11 ile 15 yıl arasında GSSL‟nde çalıştığı,
17‟sinin toplu çalgı eğitimi kapsamında yürüttükleri derste yaylı ve üflemeli, 4‟ünün Türk
halk müziği türünde bir çalgı topluluğunu çalıştırdığı, üçte birininse yüksek lisans eğitimi
aldığı anlaşılmaktadır.
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Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama amacıyla standartlaştırılmış açık uçlu görüşme sorularından
yararlanılmıştır. Standartlaştırılmış açık uçlu görüşme sorularının, tam olarak sırası ve tarzı
önceden belirlenir, görüşme yapılan tüm kişilere aynı temel sorular aynı sıra ile sorulur,
sorular tam anlamıyla açık uçlu bir formatta ifade edilir (Fraenkel & Wallen, 2006: 457; Akt.
Büyüköztürk ve ark., 2009: 161). Görüşme soruları öncelikle araştırmacılar tarafından taslak
sorular şeklinde oluşturulmuş ve iki uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşmeleri
dikkate alınarak gerekli değişiklikler yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak oluşturulmuş
yapılandırılmış görüşme formu; kişisel bilgilerde dokuz ve toplu çalgı eğitimine yönelik
derslerle ilgili on olmak üzere toplamda ondokuz sorudan oluşmuştur.

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması
Araştırmada içerik analizi türlerinden „kategorisel analiz‟ kullanılmıştır. Buna göre;
toplanan verilerdeki bilgiler kategorilerine göre organize edilmiş ve kodlanmıştır (Berg,
1998). Kategoriler, aynı konuya ilişkin bilgilerden oluşturulan veri bölümleridir (Bogdan &
Biklen, 1992). Ardından veriler daha genel olgulara işaret eden kategoriler altında
sınıflandırılmıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin konu ile ilgili görüşlerinden, yani elde
edilen ham verilerden doğrudan alıntı yapılarak desteklenmiş ve bulgular oluşturulmuştur.
Doğrudan alıntı seçimi için çarpıcılık (farklı görüş), açıklayıcılık (temaya uygunluk),
etkileyicilik, çeşitlilik ve uç örnekler ölçütleri göz önünde bulundurulmuştur (Carley, 1992,
Akt. Finney & Corbett, 2007; Ünver, Bümen & Başbay, 2010; Memduhoğlu 2011). Görüşme
yapılan öğretmenler (Ö) harfi ile kodlanmış, görüşme sırası rakamlarla ifade edilmiştir.
Böylelikle yapılandırılmış görüşme formunun çözümlenmesi sırasında öğretmenler Ö1, Ö2,
Ö3… şeklinde sembolize edilmiş, gerçek isimleri gizli tutulmuştur. Araştırmada veriler,
altlarında yatan olguyu ya da kuramı açıklamak üzere ortaya çıkan kavramlar ve bu kavramlar
(kodlar) arasındaki ilişkilerin (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 227) tutarlılığını belirlemek
amacıyla farklı üniversitelerde görev yapmakta olan nitel araştırma yöntemleri konusunda
deneyimli iki uzman tarafından ele alınarak kodlar ve kodlara ilişkin kategoriler
karşılaştırılmıştır. Uzman görüşlerinin karşılaştırılması sonucu elde edilen kodlayıcılar arası
güvenirlik 0, 94 (Güvenirlik=Görüş birliği/Görüş birliği+Görüş ayrılığı) olarak hesaplanmıştır
(Miles & Huberman, 1994:67). İki uzman arasında görüş ayrılıklarının olduğu kavramlar,
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üzerinde tartışılarak uygun temalar altına yerleştirilmiştir. Her bir kodun frekansı tablolar
halinde sunulmuştur. Bu doğrultuda yedi tema alanı bulunmuştur. Toplamda 24 kod
çıkarılmıştır. Elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde, araştırma bulguları ve bulgulara ilişkin yorumlar yer almaktadır.
Araştırmada elde edilen bulgular ve bunlara ilişkin yorumlar, araştırmanın genel amacı ve ana
problemi çerçevesinde cevapları aranan alt problemlere göre sıralanıp düzenlenerek
verilmiştir.

Birinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten öğretmenlerin toplu çalgı
eğitimi kapsamında karşılaştıkları öğrenci merkezli sorunlara ilişkin görüşleri doğrultusunda
ortaya çıkan temalar Tablo 2‟de verilmiştir.

Tablo 2. Öğrenci Merkezli Sorunlar
Sayı
Tema

İfade Eden Öğretmenler

Alt Temalar

(f)
Öğrencilerin ilgi ve yetenek düzeyi

Ö1,Ö2,Ö3,Ö6,Ö7,Ö17,Ö15,Ö21

8

Ö1,Ö4,Ö5,Ö9,Ö15,Ö19,Ö21

7

Çevre ve öğrenci bilinci

Ö2,Ö5,Ö7,13,Ö16,Ö18

6

Öğrencilerin okula seçimi

Ö5,Ö7,Ö8,Ö12

4

Çalgı seçimi

Ö4,Ö5

2

Bireysel derslerde çok sayıda
Öğrenci Merkezli
Sorunlar

öğrenciyle çalışma zorunluluğu

Tablo 2 incelendiğinde toplu çalgı eğitimi kapsamında Türk ve Batı Müziği Çalgı
Toplulukları derslerini yürütmekte olan öğretmenlerin karşılaştıkları öğrenci merkezli
sorunlara ilişkin görüşlerinin öğrencilerin ilgi ve yetenek düzeyi, bireysel derslerde çok sayıda
öğrenciyle çalışma zorunluluğu, çevre ve öğrenci bilinci, öğrencilerin okula seçimi ve çalgı
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seçimi başlıklı 5 alt temada toplandığı görülmektedir. Öğrencilerin ilgi ve yetenek düzeyi
temasını oluşturan görüşler 8 öğretmen, çalgı seçimi temasını oluşturan görüşler ise 2
öğretmen tarafından dile getirilmiştir. Konuyla ilgili görüşlerden bazılarına aşağıda yer
verilmiştir:
Ö12: “Öğrencilerin çalışma alışkanlığı giderek azaldığı için, ders esnasında deşifre edilen,
çalışılan eserlerin grup çalışması veya bireysel olarak tekrar edilmemesi büyük problem.
Öğrenciler, eserleri sadece derslerde deşifre ediyor ya da ders dışında öğretmenlerin
telkinleriyle zar zor çalışıyorlar.”
Ö20: “Öğrencilerin çalgıya yatkınlıkları, çalışma biçimleri ve çalgı öğretmenlerinin
yeterlikleri performanslarını birebir etkiliyor. Bu da doğal olarak çalgı toplulukları
derslerine yansıyor. Hepsini bir potada eritmek kolay değil.”
Ö21: “Son yıllarda öğrencilerin yapısı çok değişti. Kuşkusuz bunda aile ve çevrenin büyük
etkisi var. Artık menfaatçi, vurdumduymaz, ukala, sorumsuz, tembel öğrencilerin sayısı
artmaya başladı. Bu durum beni fazlasıyla üzüyor. Bu durum karşısında meslektaşlarımın
takındığı tavrı, sergiledikleri duyarsız davranışları gördükçe iğneyle kuyu kazmaya
çalıştığımın farkına vardım. Kendimi çaresiz ve umutsuz hissediyorum.”
Ö1: “Kurumumuzda toplu çalgı eğitimindeki en büyük sorun öğrencilerimizle bireysel olarak
ilgilenememizdir. Bir ders saatinde en az 10 öğrencinin çalıştığı etüt ya da parçasını dinleyip,
yanlışını ve doğrusunu ona göstermek gerekiyor. Bu da neredeyse verimi sıfıra düşürüyor.
Sanırım en büyük sorun bu.”
Ö9: “Bakanlığın bireysel dersleri 2-3 kişiyle yapma zorunluluğundan sonra öğrenci seviyesi
oldukça düştü ve bu tabi ki orkestra dersine de yansıdı. Çocukların çalgı üzerindeki
hâkimiyeti azaldı ama ne hikmetse müfredat hiç değişmedi. Birebir rahatça işlediğimiz
müfredatı 45 dakikada 2-3 kişi ile işlememiz isteniyor. Oysa bireysel çalgı derslerini 2-3 kişi
ile işliyorsak müfredattaki konu sayısı da ona göre azalmalıydı. Aslında en büyük sorun
bireysel çalgı derslerinin 2-3 kişiye çıkması. Bu olumsuz durum ister istemez orkestra
derslerine doğrudan yansıyor.”
Ö5: “Öğrenciler güzel sanatlar lisesi mantığı oluşmadan okula formalite bir sınavla alındığı
için çalgı eğitimi dersleri hedeflerin çok gerisinde kalmaktadır. Okulumuzdaki öğrencilerin
büyük bölümü, pansiyon olduğu için köylerden gelmektedir. Bu öğrencilerin aileleri, eğitim
durumları düşük olmaları sebebiyle müzik eğitimini gereksiz görmektedirler. Sadece lise
bitirmek için güzel sanatlar lisesini tercih ediyorlar. Diğer kalan öğrencilerle de sorunsuz
ders yapmak imkânsız gibi.”
Ö8: “Milli Eğitim Bakanlığımızın değiştirdiği giriş ölçütleri nedeniyle okullarımıza alınan
öğrencilerin algılama düzeyleri düşmeye başlamıştır. Bunun sonucunda genel olarak
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öğrenciler bireysel yaylı çalgı eğitiminde istenilen düzeye ulaşamamaktadır. Bu durum
doğrudan Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersini verimini düşürmektedir.”
Ö4: “Her yıl öğretmen değişikliği yaşandığı için öğrenciler yaylı çalgı seçemiyorlar.
Öğrencilerin genel olarak seçtiği çalgı bağlama. Yaylı çalgı öğrencimiz çok az ve sadece
keman öğrencisi var. Bu nedenle Batı müziği çalgı toplulukları dersi çoksesli çalışmalar
bakımından sağlıklı yürümüyor.”

Yukarıdaki açıklamalardan öğrenci merkezli sorunların çalgı eğitimi sürecinde daha
çok öğrenci ve öğretmen nitelikleri üzerinde odaklaştığı anlaşılmaktadır. Öğretmen
görüşlerinin öğrencilerin ilgi ve yetenek düzeyleri teması etrafında yüksek oranda
belirtilmesinin nedeni olarak, GSSL‟ne özel yetenek sınavı ile seçilen öğrencilerin bir
kısmının programın yapısına uyum sağlayacak yetenekte olmamaları ve çalgı çalma
disiplininin yeterince verilememesi gösterilebilir. Bu noktada öğrencinin haricinde ailesi ve
çevresinin bilinçlendirilmesinin de ayrı bir önem arz ettiği söylenebilir. Bunun yanında Ö1 ve
Ö9 kodlu öğretmenlerin ifadeleri, Milli Eğitim Bakanlığı‟nın bireysel derslerin birden fazla
öğrenciyle yapılmasını zorunlu kılmasının öğrenci ve öğretmen için büyük engel teşkil ederek
verimin düşmesine neden olduğunu ve bu durumun toplu çalgı eğitiminin niteliğini olumsuz
yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.

Ġkinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten öğretmenlerin toplu çalgı
eğitimi

kapsamında

karşılaştıkları

öğretmen

merkezli

sorunlara

ilişkin

görüşleri

doğrultusunda ortaya çıkan temalar Tablo 3‟te görülmektedir.

Tablo 3. Öğretmen Merkezli Sorunlar
Tema

Öğretmen
Merkezli
Sorunlar

Alt Temalar

İfade Eden Öğretmenler

Sayı
(f)

Öğretmenlerin işbirliği halinde
çalışmasının gerekliliği

Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7Ö8,Ö9,Ö10,Ö11,Ö12,
Ö13,Ö14,Ö15,Ö16,Ö18,Ö19,Ö21

19

Öğretmen yeterlik durumu

Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö13,Ö15

6

Yöneticilerin tutumu

Ö6,Ö9,Ö13,Ö16,Ö21

5
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Tablo 3‟ te görüldüğü gibi toplu çalgı eğitimi kapsamında Türk ve Batı Müziği Çalgı
Toplulukları derslerini yürütmekte olan öğretmenlerin karşılaştıkları öğretmen merkezli
sorunlara ilişkin görüşleri öğretmenlerin işbirliği halinde çalışmasının gerekliliği, öğretmen
yeterlik durumu ve yöneticilerin tutumu olmak üzere 3 alt temada toplanmıştır. Görüşlerine
başvurulan öğretmenlerin tamamına yakını öğretmenlerin işbirliği halinde çalışmasının
gerekliliği temasında birleşen ifadelerde bulunmuşlardır. Öğretmenlerin yeterliği ve
yöneticilerin tutumundan kaynaklanan sorunların ise toplamda 11 öğretmen tarafından dile
getirildiği görülmektedir. Konuyla ilgili görüşlerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
Ö9: “Bu derse bu sene girmeye başladım ama maalesef kendi isteğim dışında zorla verildi.
Yani orkestra dersine girer misin, yapabilir misin gibi hiçbir soru sorulmadan sen yaparsın
denilerek amatör bir idarecilik mantığıyla verildi bana bu ders. Hiç düşünmediğim ve
sevmediğim bir işi yapmak zorunda bırakıldım. Ve ilk fırsatta bırakmaya çalışacağım bu dersi.
Üzgünüm ama bu açıklama ile başlamak zorundayım.”
Ö6: “Orkestrada çalabilecek düzeye erişmiş sınıfların ders saatlerinin bir araya getirildiği
ders programının yapılması hususunda yardımcı olunmaması gibi bir problemle karşı
karşıyayız. Viyola dalında öğretmen olmaması nedeniyle öğrenci teknik seviyesinin toplu
çalmaya uygun olmaması ve yaylı çalgılarda farklı öğretmenlerdeki öğrencilerin hız ve deşifre
konularında yetersiz ve isteksiz oluşları da başlı başına bir problem. Öğretmenlerle kesinlikle
işbirliği içinde olunması gerektiğine inanıyorum ancak tüm çalgı öğretmenlerinin çalgılarının
kullanımını öğrencilik yıllarında bırakmaması gerektiğini düşünüyorum Orkestra derslerine
aktif olarak katılımları bağlamında öğrenciyi güdülemek ve çalışma disiplini kazandırmak
bakımından öğretmen arkadaşlardan işbirliği talep etsek de tam bir destek alınamamaktadır.”
Ö3: “Kadrolu öğretmen olmayışından bu dersi işleyebildiğimiz pek söylenemez. Dal
öğretmeni olmayışı en büyük etken. Her yıl öğretmen değiştirdikleri için çocuklar çalgılarında
çok yol kat edememişler ve seçecekleri çalgı seçeneği az. Sadece bağlama ve keman eğitimleri
var. O da çok iyi seviyede değil. Öğrenciler derslere karşı çok isteksiz. Çünkü gelen
öğretmenlerine uyum sağlayamadan yeni bir öğretmen geliyor. Kurumumuzda sadece koro
eğitimi yapabiliyoruz. Bunun dışında toplu çalgı eğitimi yapamıyoruz. Çünkü öğretmen
sayımız oldukça az.
Ö16: “11. ve 12. Sınıflarda ders ortak işlenmek zorunda, çünkü her iki sınıfta yılsonu etkinliği
için bir arada çalışmak zorunda ancak, ders saatlerinin eşit olmaması ve programda ortak
saatleri bulunamaması sebebiyle çalışmalar (grup çalışması ve bireysel çalışmalar)
aksamaktadır.”
Ö8: “Öğrencilerin bireysel gelişimlerini sürekli ders öğretmenleri ile görüşerek izlerim.
Öğretmenler arasında işbirliği kesinlikle gereklidir.”
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Ö12: “Derslerin işlenişi, değerlendirilmesi gibi konularda diğer çalgı öğretmenleriyle
işbirliğine gitmeyiz. Bunu gerekli görmüyorum fakat seçtiğimiz eserin öğrenci seviyesine
uygun olup olmadığı, öğrencinin bu eseri çalıp çalamayacağı gibi konularda tabi ki işbirliği
yapıyoruz.”

Öğretmenlerin tamamına yakının öğretmenlerin işbirliği yapması konusunda görüş
belirtmelerinin toplu çalgı eğitiminin yapısı ve özelliğinden kaynaklandığı söylenebilir. Çalgı
eğitiminde bireysel dersler ve oda müziği çalışmaları toplu çalgı eğitimi sürecinin temeli
olarak nitelendirilebilir. Bu sebeple GSSL‟nde görev yapan çalgı eğitimcilerinin işbirliği
halinde çalışmasının öğrencinin gelişmesi ve ilerlemesine katkı sağlayan, başarısını arttıran
bir etmen olduğu göz ardı edilmemelidir. Katılımcıların yöneticilerin tutumu ve öğretmenlerin
yeterlik durumuna ilişkin yaptığı açıklamalar, kurum içi dengelerin ve iletişimin önemiyle
birlikte nicel ve nitel açılardan öğretmen eksikliğini gözler önüne sermesi bakımından dikkate
değerdir.

Üçüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten öğretmenlerin toplu çalgı
eğitimi kapsamında karşılaştıkları kaynak kitap ve dağarcık merkezli sorunlara ilişkin
görüşleri doğrultusunda ortaya çıkan temalar Tablo 4‟te verilmiştir.

Tablo 4. Kaynak Kitap ve Dağarcık Merkezli Sorunlar
Tema

Alt Temalar

İfade Eden Öğretmenler

Sayı
(f)

Kaynak Kitap ve
Dağarcık
Merkezli
Sorunlar

Kaynak kitap ve
dağarcığın yeterlik
durumu
Kaynak kitap ve
dağarcığın niteliği

Ö1,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9,Ö10,Ö12,Ö13,
Ö14,Ö15,Ö18,Ö19

15

Ö10,Ö11,Ö12,Ö16,Ö18,Ö19,Ö21

7

Tablo 4 incelendiğinde Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürütmekte
olan öğretmenlerin toplu çalgı eğitimi kapsamında yaklaşık üçte ikisinin kaynak kitap ve
dağarcığın yeterliği, üçte birininse niteliğiyle ilgili sorunlarla karşılaştıkları hakkında görüş
bildirdiği anlaşılmaktadır. Bu görüşlerden bazıları şunlardır:
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Ö6: “Çoksesli klasik barok ve romantik dönem bestecilerinin basitleştirilmiş formdaki
düzenlemelerinden oluşan okul kitabının dışında öğrencilerin istek ve heveslerini arttırıcı
çeşitli düzenlemeleri kendi çabalarımızla oluşturuyoruz. Çoksesli repertuar notalarına
araştırılarak ulaşılması nedeniyle; kaynak kitap haline getirilmesi konusunda bakanlık
tarafından güzel sanatlar lisesi orkestra öğretmenlerinden fikir ve destek alınmaması
sorunuyla karşı karşıyayız.”
Ö9: “Kesinlikle ciddi anlamda kaynak sorunu yaşıyoruz. Okulumuza dönem ortası olmasına
rağmen halen orkestra dersi kitapları gelmedi. İdareye haber verildiği halde bu anlamda
hiçbir olumlu gelişme yaşanmadı. Orkestra derslerini kendi imkânlarımızla ve çevremizden
bulduğumuz notalar ile yürütmeye çalışmaktayız.”
Ö5: “Herhangi bir kitap, kaynak ve repertuar eksikliği gözlenmemektedir.”
Ö16: “Kaynaklar ve içerisindeki dağarcık yetersiz ve yenilenmemektedir. Bulunan ve
uygulanan kaynaklara bakanlık tarafından itiraz edilmektedir.”
Ö12: “Çalıştırdığımız topluluk öğrenci orkestrası olduğu için seviyelerine uygun eserler
bulmakta bazen sorun yaşayabiliyoruz. Daha önceki yıllarda seslendirmiş olduğumuz eserleri
tekrar çalıyoruz. Bakanlığın bir ara gönderdiği kitapları ve arkadaşlarımızın, hocalarımızın,
mezun olan ve artık meslektaş olduğumuz öğrencilerimizin uyarlama ve düzenlemelerine yer
vererek bu sıkıntıyı aşmaya çalışıyoruz.”
Ö19: “Genel olarak öğrenci seviyesine uygun repertuar çalışmaları yok denecek kadar az.
Var olan kaynak kitap ve repertuarların bir yol haritası yok.”

Yukarıdaki açıklamalar, Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten
öğretmenlerin kaynak kitap ve dağarcık merkezli sorunlarının niceliksel yetersizlik ve
içeriksel nitelik odaklı olduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle, katılımcı öğretmenlerin,
toplu çalgı eğitimi sürecinde derslerinde kullanacakları kaynak kitaplara ulaşmada ve öğrenci
seviyesine uygun dağarcık bulmada sıkıntı yaşadıkları anlaşılmaktadır.

Dördüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten öğretmenlerin toplu çalgı
eğitimi kapsamında karşılaştıkları fiziki sorunlara ilişkin görüşleri doğrultusunda ortaya çıkan
temalar Tablo 5‟te görülmektedir.
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Tablo 5. Okulun Fiziki Durumuna ĠliĢkin Sorunlar
Tema

Okulun
Fiziki
Durumu

Alt Temalar

İfade Eden Öğretmenler

Sayı
(f)

Okulda mekân (sınıf, salon
vb.) yeterliliği

Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7Ö8,Ö9,Ö10,Ö11,
Ö12,Ö13,Ö14,Ö15,Ö17,Ö18,Ö19,Ö21

19

Araç-gereç yeterliliği

Ö1,Ö3,Ö6,Ö7,Ö8,Ö11,Ö12,Ö13,Ö15,Ö18,
Ö19,Ö21

11

Ulaşım zorluğu

Ö6

1

Tablo 5‟te görüldüğü gibi katılımcıların tamamına yakını okulun fiziki durumu teması
altında yer alan okulda mekân (sınıf, salon vb.) yeterliliğine ilişkin sorunları dile getirmiştir.
Öğretmenlerin yarısı araç-gereç yeterliliğine ilişkin sorunları ifade ederken, bir öğretmense
ulaşım zorluğuyla ilgili sorun yaşandığını belirtmiştir.
Ö1: “Hem çalgı hem de derslik sıkıntımız çok büyük. Gerçekten bunun sebebini bilmiyorum.
Yetkili mercilerden yardım bekliyoruz.”
Ö3: “Okul binamız güzel sanatlar lisesine hiç uygun değil. Çalgı odaları ve konser salonu
yok. Sadece dört adet piyano bulunmakta, onlarda da akort sorunu var.”
Ö18: “Konser salonumuz mevcut bu nedenle bu konuda sıkıntı yaşamıyoruz. Çello dışında
araç gereç konusunda sıkıntılarımız yok. Çello sayımız az. Öğrencilerimiz maddi sıkıntılardan
dolayı kendi çalgılarını almakta zorluk çektikleri için bazı sıkıntılar oluyor, okula ait çellolar
öğrencilerimize yetmiyor.”
Ö9: “Okulumuz konser salonuna sahip değildir ve sadece iki sınıfın birleştirilmesiyle
oluşturulan küçük bir salonda çalışmalarını yürütmektedir. Yılsonu konserlerimizi de kira
ücreti en düşük salonlarda yapmaktayız. Salonun ses düzeni ve akustiği çok kötü olan salonda
konser vermek zorundayız.”
Ö6: “Binamızda yeterli ses yalıtımının ve akustiğinin olmaması, ısınma olanaklarının yeterli
olmayışı, oturma düzeni ve araç-gereçlerin (sandalye, nota sehpası) sınırlı olması
karşılaştığımız problemler olarak sıralanabilir. Okulun ulaşım olanaklarının zorluğu kişisel
dolapların olmayışı çello gibi taşıma zorluğu bulunan çalgıların derse getirilmemesine yol
açabilmektedir. Bu da orkestrada ses bütünlüğünü bozarak verimi düşürmektedir.”
Ö19: “Türkiye genelinde güzel sanatlar liselerine tam olarak cevap veren bir okul modelinin
olmadığını düşünüyorum.”

Görüşlerine başvurulan öğretmenlerin ifadeleri, görev yaptıkları okulların fiziki
durumundan kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Bu sorunların daha çok
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toplu çalgı eğitimi sürecinin gereklerine uygun mekân yetersizliği ve araç-gereç eksikliğinde
kendini gösterdiği söylenebilir.

BeĢinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten öğretmenlerin toplu çalgı
eğitimi kapsamında karşılaştıkları program merkezli sorunlara ilişkin görüşleri doğrultusunda
ortaya çıkan temalar Tablo 6‟da verilmiştir.
Tablo 6. Program Merkezli Sorunlar

Sayı
Tema

İfade Eden Öğretmenler

Alt Temalar

(f)
Ders saati
Program

Ö1,Ö7,Ö11,Ö14,Ö19

5

Ö15,Ö18,Ö21

3

Ö10,Ö12,Ö15

3

Programın yapısı

Merkezli
Sorunlar
Orkestranın oluşumu

Tablo 6‟da Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten öğretmenlerin
toplu çalgı eğitimi kapsamında karşılaştıkları program merkezli sorunlara ilişkin görüşlerinin
toplamda 11 kişiyle ders saati, programın yapısı ve orkestranın oluşumu olmak üzere 3 alt
temada toplandığı görülmektedir. Karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmenlerin ortak
görüşlerini yansıtan birkaç örnek aşağıda sunulmuştur:
Ö7: “Ders saatlerinin yetersizliğinden dolayı yapmak istediğimiz çalışmaları zamanında
tamamlayamamaktayız.”
Ö14: “Bireysel çalgı eğitiminde haftalık ders saati sayısı oldukça yetersiz. Bu durum orkestra
derslerindeki başarıyı olumsuz yönde etkiliyor.”
Ö18: “Programda toplu çalgı eğitimine yönelik dersler Türk ve Batı müziği çalgı toplulukları
diye ayrılmış durumda. Bunu anlamsız buluyorum. Ders eskisi gibi Orkestra adı altında
birleştirilmeli ve ders esnasında Türk müziği çalgısı çalanlar Türk müziği öğretmeni ile Batı
müziği çalgısı çalanlar batı müziği çalgı topluluğu dersi öğretmeni ile ders yapmak üzere iki
gruba ayrılmalıdır.”

297

Ö10: “Enstrüman çeşidimiz yok denecek kadar az, dolayısıyla ders orkestra anlamına uygun
bir şekilde işlenemiyor.”
Ö21: “Orkestra dersini Türk ve Batı müziği şeklinde ayırmayı uygun bulmuyorum. Müziği
Türkü, Avrupalısı, batısı, doğusu, kuzeyi, güneyi diye keskin kutuplarla ayırmaya karşıyım.
Teknik anlamda farklılıkları, kendine özgü yapıları var bunu kabul ediyorum ama önemli olan
müziği çağdaş koşullarda evrensel ilkelerle ele alıp işleyerek değerlendirebilmektir bence.
Orkestra derslerinde Türk müziği çalgılarına ve eserlerine yıllardır geniş bir biçimde yer
veriyoruz zaten. Eski programdaki orkestra dersine dönülmesi taraftarıyım.”
Ö12: “Ders isimleri ve içeriklerinin sürekli değiştirilmesi doğal olarak orkestra dersinden
beklenen verimi ister istemez düşürüyor.”

Katılımcı öğretmenlerin yukarıdaki ifadelerinden derslerin süresi, isimleri ve
içeriklerinden kaynaklanan sorunlar yaşadıkları anlaşılmaktadır.

Programda toplu çalgı

eğitimi kapsamında Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerinin amaçlarına uygun bir
biçimde gerçekleştirilmesi ve beklenen verimin elde edilmesi bakımından ders saatlerinin
arttırılmasının gerektiği program merkezli sorunlar içerisinde en sık dile getirilen görüş
olmuştur. Bu görüşün ortaya çıkmasında ilgili derslerin programda haftada 2 saat olarak
işleneceğinin belirtilmesinin yanında toplu çalgı eğitiminin temelini teşkil eden bireysel çalgı
eğitiminin oldukça sınırlı bir zaman diliminde çok sayıda öğrenci ile gerçekleştirme
zorunluluğunun da etkili olduğu düşünülebilir.

Altıncı Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten öğretmenlerin toplu çalgı
eğitimi kapsamında sınama-ölçme durumlarıyla değerlendirme formlarının kullanımı ve
işlevselliğine ilişkin karşılaştıkları sorunlara yönelik görüşleri doğrultusunda ortaya çıkan
temalar Tablo 7 ve Tablo 8‟de görülmektedir.
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Tablo 7. Sınama-Ölçme Durumlarına ĠliĢkin KarĢılaĢılan Sorunlara Ait Öğretmen GörüĢleri
Alt Temalar

İfade Eden Öğretmenler

Sayı
(f)

Öğrencileri birebir sınama

Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö7,Ö8,Ö9,Ö10,Ö11,
Ö13,Ö15,Ö16,Ö17,Ö18,Ö19,Ö21

17

Ö6,Ö8,Ö10,Ö12,Ö13,Ö16,Ö20,Ö21

8

Ö6,Ö13,Ö14,Ö15,Ö16,Ö21

6

Ö8,Ö11,Ö13,Ö15,Ö16

5

Tema

SınamaÖlçme
Durumları

Öğrencileri bütün olarak
dinleyerek sınama
Öğrencileri 4’lü Kuartet şeklinde
dinleyerek sınama
Öğrencileri gruplar halinde
dinleyerek sınama

Tablo 7‟ de görüldüğü gibi Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten
öğretmenlerin sınama-ölçme işlemleri bakımından karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri 4
alt temada toplanmıştır. Konuyla ilgili görüşlerden bazıları aşağıda sunulmuştur:
Ö2: “Enstrümanlar konusunda grup halinde çalma seviyesine erişemediklerinden ve bireysel
seviye farkından dolayı öğrencileri birebir dinleyerek sınav yapıyorum.”
Ö20: “Ders öğretim programında ölçme ve değerlendirme bölümünde bulunan araç ve
yöntemleri işlevsel bulmuyorum. Ben sınavı öğrencilerin hepsini bir bütün halinde dinleyerek
yapmayı tercih ediyorum çünkü hepsini teker teker dinleyecek zaman bulmak zor. Zaten
öğrencinin derste ne yapıp yapmadığını kontrol ediyorsunuz. Çalgısındaki teknik düzeyi, derse
ilgisini, müzikalitesini, çalışma temposunu derste görebiliyorsunuz.”
Ö3: “Bizim gibi doğru dürüst öğretmeni, araç-gereci olmayan okullarda bu standartları
belirlemek

kolay

değil.

O

yüzden

öğrencileri

bireysel

olarak

sınav

yapmak

mecburiyetindeyiz.”
Ö15 “Öğrencileri birebir sınamaktansa kuartet olarak dinlemeyi tercih ediyorum. Öğrencinin
grup içerisindeki başarısı daha önemli diye düşünüyorum.”

Katılımcı görüşleri incelendiğinde öğrencilerini bireysel olarak sınayan öğretmenlerin
çoğunlukta olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencileri gruplar halinde sınadıklarını ifade eden
öğretmenlerin sayısınınsa 5 olduğu görülmektedir. Öğrencileri bireysel olarak sınayanların
çoğunlukta olmasının yaşanan fiziki sorunlardan kaynaklandığı düşünülebilir.
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Tablo 8. Öğretim Programında Yer Alan Değerlendirme Formlarının Kullanımı ve ĠĢlevselliğine ĠliĢkin
Öğretmen GörüĢleri
Tema

Öğretim
Programında Yer
Alan
Değerlendirme
Formlarının
Kullanımı ve
İşlevselliği

Say
ı
(f)

Alt Temalar

İfade Eden Öğretmenler

Formların işlevsel
bulunmaması
Formların uygulanır
bulunmaması

Ö3,Ö4,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9,Ö10,Ö12,Ö14,Ö15,Ö16,
Ö18,Ö19,Ö21
Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9,Ö10,Ö11,Ö12,Ö17,Ö
19,Ö21

Formların
uygulanması

Ö1,Ö13,Ö14,Ö15,Ö16,Ö18

6

Formların işlevsel
bulunması

Ö1,Ö13

2

14
13

Tablo 8‟ de görüldüğü gibi Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten
öğretmenlerin öğretim programında yer alan değerlendirme formlarının kullanımı ve
işlevselliğine ilişkin karşılaştıkları sorunlara ait 4 alt tema ortaya konmuştur. Öğretmenlerin
üçte ikisi değerlendirme formlarını işlevsel ve uygulanır bulmadıklarını ifade etmiştir.
Formları uyguladıklarını ifade eden katılımcılar örneklem gurubunun üçte birini oluştururken,
işlevsel bulanlar ise sadece iki kişidir. Değerlendirme formlarının kullanımı ve işlevselliğine
ilişkin öğretmenlerin ortak görüşlerini yansıtan birkaç örnek aşağıda sunulmuştur:
Ö1: “Öğretim programında değerlendirme formlarından en verimli olanları seçip uygulamaya
çalışıyorum. İşlevsel olduğu da gözle görülüyor.”
Ö19: “İşlevsel bulmuyorum. Toplu çalgı eğitimi derslerinin öğretmenin performans olarak çok
fazla enerji harcadığı dersler olduğunu düşünüyorum. Bu özveri ve yüksek performans şartları
altında öğrencilerini değerlendirme konusunda öğretmenlerin gözlem ve becerilerine her
zaman güvenirim.”
Ö12: “Değerlendirme formlarını uygulamıyorum, işlevsel de bulmuyorum.”
Ö21: “Ölçme ve değerlendirme form örneklerinin uygulanabilir olduklarını düşünmüyorum. Bu
formların dersin yapısıyla uyum sağlamadığı kanısındayım. Açıkçası yeni formlar geliştirme konusunda
bir çabamın olduğunu söylemek de mümkün değil.”

Yukarıdaki açıklamalar gösteriyor ki öğretmenlerin yarısından çoğu derslerle ilgili
değerlendirme formlarını yararlı ve işlevsel bulmamaktadır. Bunun sebebinin formların toplu
çalgı eğitiminin yapısına uygun özellikleri taşımadıklarını düşünmelerinden kaynaklandığı
söylenebilir.
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SONUÇLAR TARTIġMA VE ÖNERĠLER
Araştırmada GSSL‟nde Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten
öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda, toplu çalgı eğitimi kapsamında
yaşanan sorunların, öğrenci, öğretmen, kaynak kitap ve dağarcık, fiziki donanım, program,
sınama-ölçme ve değerlendirme merkezli olduğu saptanmıştır. İlgili alanyazın incelendiğinde
GSSL‟nde değişik boyutlarda yaşanan çeşitli sorunların ele alındığı birçok araştırmanın
gerçekleştirildiği göze çarpmaktadır (Albuz 1996; Apaydınlı 2006; Çellek 2004; Çilden 2006;
Çilden ve Ercan 2004; Köse 2007; Mumcu 2006; Mustan 2010; Özgül 2010; Özgür 1996;
Sarı & Sarı 2002; Tezer 2010; Uçan 1995; Umuzdaş 2006).
Yapılan görüşmeler neticesinde öğrencilerde bireysel ve toplu çalgı derslerine karşı
ilgi eksikliği, bireysel derslerde çok sayıda öğrenciyle çalışma zorunluluğu nedeniyle toplu
çalgı eğitimi kapsamındaki derslerde başarım düzeyinin düşmesi, velilerden bir kısmının
güzel sanatlar liselerine olumsuz bakış açılarının öğrenciye yansımaları, okula alınan öğrenci
kaynağının niteliği ve öğretmen eksikliğinden kaynaklı zorunlu çalgı seçiminin karşılaşılan
öğrenci merkezli sorunlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Toplu çalgı eğitimi sürecine temel
oluşturması bakımından bireysel çalgı eğitiminin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Öğrencinin
çalgısındaki teknik ve müzikal becerisi toplu çalgı eğitimindeki başarısını doğrudan etkileyici
bir faktördür. Bu becerinin geliştirilmesinde bireyin yeteneğinin yanı sıra çalışma disiplini
kazanmış olması da etkin bir rol oynar. Çalışma disiplininin kazandırılmasında yeterli ve
nitelikli çalgı öğretmenin eksikliğinden kaynaklanan sorunlar ön plana çıkmaktadır.
Araştırmada öğrenci niteliğindeki olumsuzluğun artış göstermesi ve toplu çalgı eğitimine
yansımalarına ilişkin sonucun ortaya çıkmasında bireysel çalgı derslerinin gruplar halinde
yapılmasının payı olduğu anlaşılmaktadır. Bireysel çalgı dersleri, öğrenci ve öğretmenin
karşılıklı olarak birebir yürüttüğü süreçtir (Özdemir 2010). Bu derslerin, MEB Talim Terbiye
Kurulu‟nun almış olduğu karar doğrultusunda GSSL‟nde Türk ve Batı Müziği Çalgıları
isminde en az iki ve üç öğrenciyle yapılması zorunlu kılınmıştır (MEB, 2012). Büyükaksoy‟a
(1997) göre bireysel derslerdeki öğretim şekli öğretmenle öğrenci arasındaki bireysel olan
bilgi alışveriş biçimindedir. Çellek (2004), sanat eğitimin bireysel eğitimi beraberinde
getirdiğini vurgulamaktadır.
Mevcut araştırmada ortaya çıkan öğretmen merkezli sorunların, GSSL‟nde görev
yapan öğretmenlerin işbirliği halinde çalışma ihtiyacı, kadrolu dal öğretmeni eksikliği ve
yönetici tutumları etrafında birleştiği saptanmıştır. Çellek (2004), Sarı, N. ve Sarı, M. (2002)
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ve Umuzdaş‟ın (2006) araştırmasında ortaya koyduğu sonuçlar, öğrenci ve öğretmen merkezli
sorunlara ilişkin elde edilen sonuçları destekler niteliktedir. Uçan (1996), GSSL Müzik
Bölümü alan öğretmeninin bilinen müzik öğretmeni tipinden oldukça farklı nitelikleri olan bir
öğretmen tipi olduğunu, bu bakımdan çok iyi bir müzik öğretmeni niteliklerine sahip olması,
seçilmesi ve yetiştirilmesinde farklı bir yol izlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Çilden ve
Ercan (2004), yapılan uygulamalarda GSSL‟ne atanan öğretmenlerin, açılan GSSL‟nin
sayılarının giderek artması, öğretmen ihtiyacının o ildeki mevcut müzik öğretmeni ile
karşılanması yoluna gidilmesi sebebiyle nitelik açısından Uçan‟ın (1996) tanımladığı
öğretmen modeline uymadığını belirtmektedirler. Bu durumun okullar için tanımı yapılmış
uzman müzik öğretmeni kavramından uzaklaşılmasına neden olduğunu tek bir öğretmenle
çalgı ve diğer alan derslerinin yürütülmeye çalışılmasının yetiştirilen öğrencinin kalitesini de
etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu görüşler, mevcut araştırmada
ortaya çıkan öğretmen merkezli yaşanan sorunlara ilişkin sonuçları destekler niteliktedir.
Elde edilen bulgular, Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerini yürüten
öğretmenlerin öğrenci seviyesine uygun kaynak kitap ve dağarcık bulmada sorunlar
yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Yurt dışında çeşitli çalgı toplulukları için bestelenmiş ve
düzenlenmiş sayısız eser bulunmasına karşın ülkemizde bu konuda ortaya konan ürünlerin
yetersiz olduğu dikkati çekmektedir. Kaynak kitap ve repertuar konusundaki nicel ve nitel
yetersizliğe ilişkin bu sonuç, Türkmen (2006) ve Parasız‟ın (2010) araştırmalarında ortaya
koydukları sonuçlarla paralellik göstermektedir.
Öğretmen görüşlerinden elde edilen bulgular neticesinde okulda mekan (sınıf-salon
v.b.),

araç-gereç yetersizliği ve okula ulaşım zorluğu yaşanması nedeniyle toplu çalgı

eğitimine yönelik derslerin amacına uygun işlenilebilmesi bakımından sorunlar yaşandığı
sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcı görüşleri toplu çalgı eğitimi sürecinde daha önce Orkestra
adı altında gerçekleştirilen derslerin Türk ve Batı Müziği Toplulukları adlarıyla ikiye
ayrılmasının hem ders saatlerinin azalması hem de içerik yönünden uygun olmadığı
yönündedir. Bu sonuçlar, Apaydınlı (2006), Çellek (2004), Kılıç (2009), Mumcu (2002),
Mustan (2010), Özdemir & Yıldız (2011) ve Umuzdaş‟ın (2006) araştırma sonuçlarıyla
örtüşmektedir. Diğer okullara göre farklı özellikleri olan GSSL‟nin altyapı kurulmadan
açılması nedeniyle sorunlar yaşadığı vurgulayan Çellek (2004), okul yöneticisinin sanat
eğitimcisi olma zorunluluğuna ve GSSL‟nde atölye sorununun varlığına dikkat çekmiştir.
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Uçan‟a (1997) göre yöneticinin tutumu, giriş yetenek sınavının sağlıklı yapılması, okuldaki
öğrencilerin okul dışındaki koşullarının da iyi olması eğitimi etkileyebilen etkenlerdir.
Araştırmada Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları dersini yürüten öğretmenlerin
tamamına yakını öğrencilerini bireysel olarak sınadıklarını bu durumun da fiziki donanım
eksikliğinden kaynaklandığını dile getirirken üçte ikisi öğretim programında yer alan
değerlendirme formlarını işlevsel ve uygulanır bulmadıklarını belirtmiştir. Bu sonuç,
Özgül‟ün (2010) araştırma sonucuyla paralellik göstermektedir. Türk ve Batı Müziği Çalgı
Toplulukları dersi öğretim programında, eğitim–öğretim sürecini destekleyici nitelikte çeşitli
ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerine yer verilerek ölçme ve değerlendirme sürecinde
kullanılmak amacıyla geliştirilen örnek formların yeri geldikçe öğretmen ve öğrenciler
tarafından uygulanacağı, formların aynen kullanılabileceği gibi öğretmen tarafından yeni
formlar da geliştirilebileceği belirtilmiştir. Öğretmenlerin, formları toplu çalgı eğitiminin
yapısına uygun bulmadıkları yönünde görüş belirtmelerine karşın yeni formların geliştirilmesi
konusunda bir çabalarının da olmadığı anlaşılmıştır.
Araştırma sonuçları göstermiştir ki GSSL‟nde toplu çalgı eğitimi sürecinde yaşanan
sorunlar çeşitlilik arz etmekte ve önemle üzerinde durmayı gerektirmektedir. Bu sorunlar
GSSL‟nde toplu çalgı eğitimi dışındaki diğer alanları da etkileyebilecek niteliktedir. GSSL‟ne
alınan öğretmen ve öğrencilerin nitelik ve nicelik açısından arzulanan seviyeye ulaşmaları
bakımından ilgili çalışmalar dikkatle ele alınmalı, bu konuda yetkin ve nitelikli uzmanların
görüşlerine başvurulmalı ve gerekli çalışmalara hız verilmelidir. Bu bağlamda ilgili GSSL‟ne
en yakın üniversitelerden başlamak üzere akademisyenler, okul, aile, çevre ve rehberlik
hizmetleri arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine yönelik çalışmaların arttırılması
önerilebilir. Bu noktada ilgili kurum yöneticilerine büyük sorumluluklar düştüğü göz ardı
edilmemelidir. Yönetici ve öğretmenler sorumlulukları alanına giren konularda hizmetiçi
eğitime tabi tutulmalıdır.
GSSL‟nde Türk ve Batı Müziği Çalgıları dersi öğretmen ve öğrenci tarafından birebir
işlenmelidir ve toplu çalgı eğitimi sürecinde kullanılabilecek öğrenci seviyesine uygun
nitelikli kaynak kitap ve dağarcık temini bakımından gerekli önlemler alınmalıdır. Besteciler
ve müzik eğitimcileri tarafından bu konuda gerekli hassasiyet gösterilmeli, öğrenci
orkestraları için yazılan eserlerin sayısı arttırılmalıdır. GSSL‟nde toplu çalgı eğitimin
sürecinde istenen verimi elde edebilmek için okullarda akustik donanım açısından nitelikli
çalışma odası, konser salonu ve araç gereç eksikliğiyle birlikte çevre düzenlemesiyle ilgili
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sorunlar ivedilikle giderilmelidir. Yaşanan bu sorunların giderilmesine yönelik olarak MEB
GSSL Yönetmeliği‟nin 14. maddesini oluşturan “Güzel sanatlar ve spor liselerinde eğitimöğretimin geliştirilmesi yönünde çevrede bulunan yükseköğretim kurumları, gençlik ve spor il
veya ilçe müdürlüğü, il kültür ve turizm müdürlüğü, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, spor
kulüpleri ile diğer resmî ve özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapılarak her türlü araçgereç, öğretim elemanı ve diğer imkânlardan yararlanılması için çaba gösterilir.” ibaresi işe
vuruk hale getirilmelidir. GSSL‟nde toplu çalgı eğitiminde niteliği arttırmak bakımından Türk
ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları derslerinde eşgüdümü sağlama ve öğretmenler arasındaki
işbirliğini arttırma yönünde kurum yöneticileri gerekli çabayı göstermelidir. GSSL‟nde toplu
çalgı eğitimi derslerini yürüten öğretmenler ilgili derslerde sınama-ölçme ve değerlendirme
işlemleri bakımından eğitim-öğretim süreçlerine katkı sağlayacak araç-gereçleri geliştirme
konusunda duyarlı olmalıdır. GSSL‟nde verilen toplu çalgı eğitiminin müzik öğretmeni
yetiştirme sürecine yansımaları dikkate alındığında bu süreçte yaşanan sorunlara yönelik
farklı örneklem guruplarında nicel araştırmaların gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
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GÜZEL SANATLAR VE SPOR LĠSELERĠNDE UYGULANAN
TÜRK VE BATI MÜZĠĞĠ ÇALGILARI DERSĠ (VĠYOLA)
ÖĞRETĠM PROGRAMININ
TÜRK MÜZĠĞĠ ĠÇERĠĞĠ YÖNÜNDEN ĠNCELENMESĠ

Rüstem KILINÇ*
Damla BULUT**

1. Giriş
Müzik kültürü, toplumların kültürel birikimlerinin müziğe yansıması, müzikteki
görünümü ve/veya müziksel boyutu olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan hareket ile Türk
Müzik Kültürü ise, Türklerin müziksel yaşam biçimi demektir. Türklerin yaşam biçim süreç
ve ürün yönüyle bir bütündür. Bu bakımdan Türk müzik kültürü, Türklerin kendi kendileriyle,
birbirleriyle ve çevreleriyle müziksel etkileşimlerinin örgütlenik ve birikik süreci ve ürünüdür
(Uçan, 2005a:9).
Türk müzik kültürünün devamlılığını sağlayarak onu, gelecek kuşaklara ulaştıran en
önemli yollardan birisi müzik eğitimidir. Bireylerin okul öncesinde aile ve çevrelerinden
edindikleri müzik kültürel donanımlarının gelişip, çeşitlenmesini ve zenginleşmesini
sağlayan, söz konusu donanımlarına bilişsel, devinişsel, duyuşsal ve sezgisel açılardan katkı
sağlayan ise müzik öğretimidir.
Genel müzik eğitiminde geleneksel müziklerimizin yeri ve önemi büyüktür. Çünkü,
müziksel geleneğimiz öz kültürümüzdür ve müziksel toplumsallaşmanın bel kemiğidir. Bu

*

Viyola Öğretmeni, Niğde GSSL.
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bakımdan genel müzik eğitiminde geleneksel müziklerimizin temel bir yeri ve belirleyici bir
rolü vardır (Uçan, 2005b:328). Bunun yanında, geleneksel özellikler taşıyan müzikler, o
toplumda yaşayan bireyler tarafından daha çabuk benimsenmekte, sevilmekte, öğrenilmekte
ve kültürel bir miras olarak gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. Bu nedenle, müzik eğitimi
verilen kurumlarda okuyan öğrencilerin eğitim sürecinde, geleneksel müziklerimize daha çok
yer verilmeli, kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara daha sağlam ve güvenilir bir biçimde
aktarılması sağlanmalıdır (Derican, 2008:5).
Bu görüşlerden hareket ile müzik eğitiminin her türü kapsamında gerek müzik
eğitiminin gerekse müzik öğretiminin Türk müzik kültürüne yönelik amaçlarına ulaşabilmesi,
müzik öğretimi faaliyetinin gerçekleşmesine bağlıdır denilebilir. Dolayısıyla, Türk Müziğine
yönelik müziksel öğrenmenin tesadüflerden kurtarılması ve müzik öğretiminde mutlaka
değinilmesi gereken Türk Müziği konularının belirlenmesi için müzik öğretim programı
gereklidir.
Gedikli‟ye göre (1999:96-100) özgün ve önemli bir müzik türü oluşturan, ayrıca ulusal
kültürümüzün önemli bir parçası sayılan geleneksel sanat musikimizin de müzik öğretim
programlarında yer alması, işin doğası gereğidir. Burada asıl önemli olan, tıpkı öteki müzik
türlerinde olduğu gibi, yöntemdir. Bir başka deyişle, neyin öğretileceğinden çok, nasıl ve ne
kadar öğretileceği önemlidir. Ayrıca ulusal kültürümüzün önemli bir parçası sayılan
geleneksel sanat musikimizin de müzik öğretim programlarında yer alması, müzik eğitiminin
rayına oturtulmasına önemli katkılar sağlar. Bunun dışında getireceği genel artılar:
 Kendi kültür ve toplumuna yabancılaşmamış, çatışmalar ve çelişkiler içinde
bocalamayan, dolayısıyla kendisi ve toplumu ile barışık genç kuşaklar yetiştirilmesine
yardımcı olmak,
 Kendi öz kültürü ile sanatını ve tarihini doğru tanımış, bilinçli gençler yetiştirmek,
 “Türk halk musikisi bizim ama, sanat musikisi Arap, Acem ve Bizans kökenli!”
türünden yanlış ve önyargılardan kurtulmuş bir öğretime kavuşmak,
 İki ayağı da yere basan gerçekçi, müzik sanatına geniş bir açıdan ve nesnel bakabilen
gençler yetiştirmek,
 Bu bilgilerin ışığında yerini ve konumunu doğru değerlendirebilen komplekssiz genç
kuşaklar yetiştirmek,
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 Propaganda amaçlı ve maksatlı dış etkilere karşı, gençleri doğru bilgilerle donatmak,
şeklinde sıralanabilir.
Belirtilen görüşlerden hareketle ülkemizde, örgün müzik eğitimini farklı düzeylerde
yürüten müzik eğitimi kurumlarının, müzik dersi öğretim programlarında Türk Müziği
eğitimine yer verildiği söylenebilir. Bu kurumlardan biri olan ve mesleki kapsamda müzik
eğitimini yürüten GSSL de, öğretimi yapılan her ders bazındaki öğretim programlarında Türk
Müziği eğitimine yer vermektedir. GSSL‟nde öğretimi yapılan ve söz konusu eğitime yer
veren ders öğretim programlarından biri de GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi
(Viyola) Öğretim Programıdır. Bu program 2009 yılında yayınlanmış, 2011 yılında ise son
değişiklikler yapılarak kullanılan son ve geçerli şeklini almıştır. Viyola ve viyola öğretimi
konusundaki program, günümüzde GSSL‟nde uygulanan viyola eğitimini düzenleyip,
geliştirmek amacı ile hazırlanmıştır. Hareket noktası, ilköğretim okulunu bitirmiş, kendini
yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, ancak müzik, enstrüman ve müzik dili konusunda
herhangi bir donanımı olmayan müziğe duyarlı öğrencilerdir (MEB, 2009:3-4).
Özçelik‟e göre bir müzik öğretim programının sağlamlığı ve işe yaralığı demek, bir
yandan hiçbir önemli öğenin dışarıda bırakılmamış ve bu öğeleri tanımlayıcı ilişkilerin
yeterince güçlü olması, öbür yandan etkinlik-öğrenme ilişkilerinin gözlenen gerçeklere uygun
olması demektir. Bu nedenledir ki, programın sağlamlık ve işe yararlık derecesini belirlemek
için, sözü edilen iki koşulun da karşılanmış olup olmadığına bakılır. Bu iki koşulu da
karşılayan bir müzik öğretim programı sağlam ve işe yarar bir öğretim programıdır (Uçan,
2005b:70).
Müzik eğitiminde program değerlendirme, genellikle, programın yapısal özellikleri ile
sağlamlık, tutarlılık, işeyararlık ve etkililik derecesini belirlemek; programdaki aksaklık,
fazlalık, eksiklik ve yetersizlikleri saptamak; bu belirleme ve saptamalar ışığında program
hakkında değer yargısına varmak, varılan değer yargısına dayanarak karar vermek ve
programın düzeltilmesine yönelik gerekli önerilerde bulunmak amacıyla yapılır (Uçan,
1996:ııı). Bu araştırmada da belirtilen amaç doğrultusunda GSSL Türk ve Batı Müziği
Çalgıları Dersi (Viyola) öğretim programının Türk Müziği içeriğinin bir değerlendirilmesi
yapılmıştır.
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2. Amaç
Bu araştırmada GSSL’nde Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim
Programının Geleneksel Türk Müziği içeriği yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca
programın, Türk Müziği içeriği yönünden, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Viyola Ders
kitaplarındaki görünümü de değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme, 12. sınıf viyola kitabı
olmadığı için 9,10 ve 11. sınıf viyola ders kitapları doğrultusunda yapılmıştır.

3. Yöntem
Araştırmada konunun kuramsal temellerinin oluşturulmasına yönelik olarak literatür
taraması yapılmış ve bunun yanında GSSL’nde Türk ve Batı Müziği Çalgılar Dersi (Viyola)
Öğretim Programı; programın uygulanmasına ilişkin genel ilke ve açıklamalar, programın
uygulanmasına ilişkin alana özgü ilke ve açıklamalar, programın temel yaklaşımı, programın
yapısı (genel amaçlar, temel beceriler, değerler ve tutumlar, öğrenme alanları), öğrenmeöğretme süreci, ölçme ve değerlendirme, viyola öğretim programı, öğrenme alanları, üniteler
ve süreler boyutlarında Türk Müziği eğitimi içeriği yönüyle incelenmiştir. Bu nedenlerle
araştırma betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini GSSL ders öğretim programları,
örneklemini ise GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim Programı
oluşturmaktadır.

4. Bulgular ve Yorum
Bu bölümde GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim Programının
incelenmesi doğrultusunda ulaşılan bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorumlara yer verilmiştir.

4.1.

Programın Uygulanmasına Ġlişkin Genel Ġlke ve Açıklamalar Boyutuna

Yönelik Bulgular ve Yorum
Programın uygulanmasına ilişkin genel ilke ve açıklamalar incelendiğinde;
6. maddede; “Millî ve dinî bayramlar, mahallî kurtuluş ve kutlama günleri, önemli
olaylar,

belirli

gün

ve

haftalardan

yararlanılarak,

geliştirilmelidir”
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öğrencilerin

millî

duyarlılığı

8. maddede; “Öğretmen, öğrencileri millî, ahlaki, insani, manevi, kültürel değerler
bakımından besleyici; demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti‟ne karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmede yol gösterici olmalıdır”
ifadelerine yer verildiği görülmüştür.
Bu doğrultuda, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim
Programının, programın uygulanmasına ilişkin genel ilke ve açıklamalar boyutunda, Türk
Müziği içeriğine genel olarak yer verildiği söylenebilir. GSSL‟de viyola eğitimi alan
öğrencilerin söz konusu maddelerde yer alan niteliklere Türk Müziğinden hareketle
ulaşmaları mümkündür. Ancak viyola ders kitaplarında bu amaca yönelik konu içeriklerinin
bulunmadığı, yıllık planda belirli gün ve haftalara denk gelen konu içeriklerinin de bu amaca
yönelik oluşturulmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla GSSL‟de, viyola eğitimi alan
öğrencilerin, bu ders kapsamında programın uygulanmasına ilişkin genel ilke ve açıklar
boyutunda belirtilen niteliklere hem ulaşmalarında hem de Türk Müziğinden hareketle
ulaşmalarında eksiklikler bulunmaktadır.

4.2.

Programın Uygulanmasına Ġlişkin Alana Özgü Ġlke ve Açıklamalar

Boyutuna Yönelik Bulgular ve Yorum
Programın uygulanmasına ilişkin alana özgü ilke ve açıklamalar incelendiğinde;
7. Maddede; “Makamların öğretimi hususunda, geleneksel yaklaşımlara teorik olarak
değinildikten sonra, çoksesli müziğin gereği olan uluslar arası yedirimli ses dizgesi olan
tampere ses sistemine gereken uyarlama yapılmalı ancak makama ilişkin seyir özelliklerinin
değişmediği belirtilmelidir”,
8. Maddede; “Öğrenilen makamlar sadece programda yer alan işleniş sırasında ele
alınmamalı, ulaşılan teknik ve müzikal düzeye ilişkin olarak farklı nitelikteki eserlerle
desteklenmelidir”, ifadelerine yer verildiği görülmüştür.
Bu doğrultuda, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim
Programının, programın uygulanmasına ilişkin alana özgü ilke ve açıklamalar boyutunda,
Türk Müziği içeriğine birebir yer verildiği söylenebilir. GSSL‟de viyola eğitimi alan
öğrencilerin söz konusu maddelerde yer alan bilgi ve becerilere ulaşmaları, viyola ders
kitapları aracılığıyla ve GSSL‟de Türk Müziği konularının eğitimine yönelik verilen diğer
teorik derslerin (Müziksel İşitme Okuma ve Yazma- Müziğe Giriş- Piyano Alan Çalgı- Müzik
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Biçimleri) eşgüdümü ile sağlanabilir. Ancak viyola ders kitapları ve sınıf seviyesindeki diğer
teorik dersler incelendiğinde istenilen bilgi ve becerilere yönelik içeriklerinin olmadığı
belirlenmiştir. (Viyola dersi ile diğer teorik derslerin içeriklerinin eşgüdümü Tablo 1‟de
verilmiştir.) Dolayısıyla öğrencilerin, bu bilgi ve becerilere ulaşmalarında önemli rolü
bulunan viyola ders kitaplarında ve diğer teorik derslerin içeriğinde eksiklikler
bulunmaktadır.
Tablo 1. Viyola Dersi Ġle Diğer Teorik Derslerin Ġçeriklerinin Eşgüdümü
Müziksel Ġşitme

Dersler
Viyola Alan Çalgı
Sınıflar

Müziğe
Giriş

Okuma Yazma

Piyano Alan Çalgı

Müzik
Biçimleri

9

Hüseyni- Rast

Hüseyni- Kürdi

-

Rast- Nihavent

-

10

Kürdi- Buselik

Nikriz- Hicaz

-

Hüseyni- Kürdi

-

Hüzzam- Segâh- Saba

-

Karciğar- Hicaz- Nikriz

-

Nihavent Karciğar- Rast

-

Hüzzam- Segâh- Saba

-

11

12

4.3.

Karciğar- HicazNikriz
Segâh- HüzzamSaba

Programın Temel Yaklaşımı Boyutuna Yönelik Bulgular ve Yorum

Programın temel yaklaşımı incelendiğinde;
11. Maddede; “Her öğrenci kalıtsal olarak taşıdığı genler ve çevresel etmenlerin bir
araya gelmesi ile şekillenir ve bu nedenle öğrenciler öğrenmeye karşı farklı yetenek, tercih ve
eğilimlere sahiptir. Bu nedenle, öğrenci merkezli eğitimde bu farklılıklar dikkate alınarak
öğretim etkinlikleri çeşitlendirilir ve teknoloji ile desteklenir”, ifadesine yer verildiği
görülmüştür.
Bu doğrultuda, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim
Programının, programın temel yaklaşımı boyutunda, Türk Müziği içeriğine genel olarak yer
verildiği söylenebilir. GSSL‟de viyola eğitimi alan öğrencilerin, söz konusu ifadelerde
belirtilen yetenek tercih ve eğilimleri Türk Müziğinden hareketle geliştirilebilir. Bu gelişim
sürecinde öğrencilerin bireysel farklılıklarının ve çevrelerindeki etmenlerin dikkate alınarak
teknoloji ile desteklenmesi gerekmektedir. Ancak, viyola ders kitapları incelendiğinde
öğrencilerin yetenek tercih ve eğilimlerinin Türk Müziğinden hareketle geliştirilmesi göz
önünde bulundurulsa da, bunu her bir öğrenciye yönelik gerçekleştirirken bireysel
farklılıklara, çevresel etmenlere ve teknoloji desteğine yönelik seçeneklerin kısıtlı olduğu
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belirlenmiştir. Ayrıca, GSSL bulunan her ilde müzikal ve sosyal çevre ile teknolojik
donanımın farklılık gösterdiği bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla, viyola eğitiminde programın
temel yaklaşımını uygulamaya yönelik eksiklikler bulunmaktadır.

4.4.

Programın Yapısı Boyutuna Yönelik Bulgular ve Yorum

Programın yapısı incelendiğinde;
Genel amaçlar, temel beceriler, değerler ve tutumlar, öğrenme alanları, kazanımlar,
etkinlik örnekleri ve açıklamalardan oluştuğu görülmüştür.

4.4.1. Programın Genel Amaçları Boyutuna Yönelik Bulgular ve Yorum
Programın genel amaçları incelendiğinde; öğrencilerin,
1. Türk Müziği ile Batı Müziğini klasik ve folklorik yönleriyle karşılaştırmalarının,
2. Türk Müziğinin dünya müziği içindeki yerini analiz etmelerinin,
3. Müzik eğitimi yoluyla Türk toplumunun sosyo-kültürel gelişimine katkıda
bulunmalarının,
4. Viyola ile ilgili Türk Müziği ve evrensel müzik eserlerinden bir dağarcık
oluşturmalarının,
5. Ülkemizi ulusal ve uluslararası müzik etkinliklerinde temsil etmelerinin,
6. Müzik yoluyla millî birlik ve beraberlik bilinci geliştirmelerinin,
7. Atatürk‟ün çağdaş Türk Müziğine ilişkin görüş ve düşüncelerini yorumlamalarının
amaçlandığı görülmüştür.
Bu doğrultuda, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim
Programının, programın genel amaçları boyutunda, Türk Müziği içeriğine genel olarak yer
verildiği söylenebilir. GSSL‟de viyola eğitimi alan öğrencilerin programın genel amaçlarına
Türk Müziğinden hareketle ulaşmaları mümkündür. Ancak, viyola ders kitapları
incelendiğinde söz konusu amaçlara yönelik konu içeriklerinin bulunmadığı belirlenmiştir.
Dolayısıyla öğrencilerin, GSSL viyola eğitiminde istenilen amaçlara ulaşmalarına yönelik
eksiklikler bulunmaktadır.
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4.4.2. Programın Temel Becerileri Boyutuna Yönelik Bulgular ve Yorum
Programın kazandırmak istediği ortak beceriler incelendiğinde;
 Eleştirel düşünmeye,
 Yaratıcı düşünmeye,
 İletişime,
 Araştırma-sorgulamaya,
 Problem çözme becerisine,
 Bilgi teknolojilerini kullanmaya,
 Girişimciliğe,
 Türkçe‟yi doğru, etkili ve güzel kullanmaya, yönelik olduğu görülmüştür.
Bu doğrultuda, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim
Programının, programın ortak beceriler boyutunda, Türk Müziği içeriğine yer verilmediği
söylenebilir. Bunun yanında, programda viyolada Türk Müziği eğitimi ile kazandırılmak
istenen herhangi bir ortak becerinin bulunmaması dikkat çekicidir.
Programla ulaşılması beklenen alana özgü beceriler incelendiğinde ise;
 Sağ ve Sol El Koordinasyon Becerisi
 Temiz Ses Elde Etme Becerisi
 Çeşitli Yay Şekillerini Uygulayabilme Becerisi
 Çeşitli Yay Tekniklerini Uygulayabilme Becerisi
 Deşifre Becerisi
 Yorumlama (İcra) Becerisi
 Sahne ve Performans Becerisini kapsadığı görülmüştür.
Bu doğrultuda, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim
Programının, programın alana özgü beceriler boyutunda, Türk Müziği içeriğine genel olarak
yer verildiği söylenebilir. GSSL‟de viyola eğitimi alan öğrencilerin kazanmaları istenen alana
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özgü becerileri Türk Müziği eğitiminden hareketle kazanmaları/geliştirmeleri mümkündür.
Ancak, viyola ders kitapları incelendiğinde “Yorumlama (İcra) Becerisi” ile “Sahne ve
Performans Becerisi”nin gelişimine yönelik Türk Müziği etüt ve eserleri içeren etkinliklerde
eksikliklerin olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin, GSSL viyola eğitiminde
kazanmaları istenilen alana özgü becerilere ulaşmalarına yönelik eksiklikler bulunmaktadır.

4.4.3. Programın Değerler ve Tutumları Boyutuna Yönelik Bulgular ve Yorum
Programın kazandırmak istediği değerler ve tutumlar incelendiğinde;


Dayanışma,



Hoşgörü,



Sevgi,



Saygı,



Duyarlılık,



Vatanseverlik,



Barış,



Estetik,



Sorumluluk,



Disiplin,



Dürüstlük,



Motivasyon,



İş Birliği, değer ve tutumlarına yönelik olduğu görülmüştür.

Bu doğrultuda, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim
Programının, programın değerler ve tutumlar boyutunda, Türk Müziği içeriğine genel olarak
yer verildiği söylenebilir. Toplumun varlığını, işleyişini, devamını sağlamak ve sürdürmek
için doğru ve gerekli olduğu kabul edilen ortak düşüncenin geliştirilebilmesinin ve
öğrencilerin istenilen değer ve tutumları kazanabilmelerinin viyolada Türk Müziği
eğitiminden hareketle yapılabileceği düşünülmektedir. Ancak, viyola ders kitapları
incelendiğinde, ünitelerin, öğrenme alanında yer alan açıklamalar kısmında, Duyarlılık,
Vatanseverlik, Barış, Dürüstlük değerler ve tutumlarının hiç ele alınmadığı belirlenmiştir.
Dolayısıyla, öğrencilerin viyola eğitiminde istenilen değerler ve tutumlara ulaşmalarına
yönelik eksiklikler bulunmaktadır.
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4.4.4. Programın Öğrenme Alanları Boyutuna Yönelik Bulgular ve Yorum
Programın öğrenme alanları incelendiğinde;


Viyola Çalmanın Temelleri,



Viyolada Konumlar,



Viyolada Teknikler,



Diziler-Etütler-Eserler,



Viyola Müziğinde Dönemler,



Uygulama, Geliştirme ve Sergileme Dağarcığı olmak üzere altı (6)
öğrenme alanı çerçevesinde yapılandırıldığı görülmüştür. Viyolada Türk
Müziği eğitiminin bu öğrenme alanları kapsamında yapılandırıldığı
görülmüştür.

Viyola çalmanın temelleri öğrenme alanı incelendiğinde;
“Bir enstrümanı başarı ile çalabilmek ve o enstrüman üzerinde duygularımızı ifade
edebilmek için iki yeteneğin gelişmesi gerekir; ruhsal ve bedensel yetenek. Ruhsal
yeteneğimiz; beğeni, duygu, düşünce, hayal gücü, yani ifadede büyük rol oynayan “stil
kaynağı”, içimizde gizli bulunan yaratıcılık özelliğidir. Zekâmız, kültürümüz ne kadar
gelişirse ruhsal yeteneğimiz de o derece genişlemiş olur. Bedensel yeteneğimiz ise
enstrümanın çalınışı sırasında tüm vücudun rahatlıkla görevini yapabilmesi, vücudun sağlıklı
olması gibi “maddi” anlamda olmakla beraber, müzik aletlerini çalmada büyük önemi
bulunan çalma teknikleri ile ilgili özelliklerin toplamıdır. Herhangi bir alet üzerinde başarı
sağlayabilmek için bu iki yetenek el ele yürümelidir. İyi bir teknik eğer bilgiye dayanmıyorsa
sonuçsuz kaldığı gibi, güçlü bir tekniğe sahip olmayan en derin bilgiler de ürünlerini veremez.
Çalgı tekniği bütün bu hareketleri ayrıntılarıyla inceleyen bir konudur” ifadesine yer verildiği
görülmüştür.
Bu doğrultuda, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim
Programının, viyola çalmanın temelleri öğrenme alanı boyutunda, Türk Müziği içeriğine
genel olarak yer verildiği söylenebilir. Viyola eğitiminde temel ilkelerin öğrenilmesinin Türk
Müziği eğitiminden hareketle geliştirilmesi mümkündür. Ancak, viyola ders kitapları
incelendiğinde viyola çalmanın temellerinin kavratılmasına yönelik Türk Müziği bilgi ve
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etkinlik örneklerinde eksikliklerin bulunduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin, viyola
çalmanın temelleri öğrenme alanı boyutundaki kazanımlara ulaşmalarına yönelik eksiklikler
bulunmaktadır.

Viyolada konumlar öğrenme alanı inceldiğinde;
“Viyola çalmada „„konum‟‟ sözcüğü sol elin viyola sapında bulunduğu yer ve
parmakların tuşe-tel üzerinde kullanıldığı alana denk gelir. Viyolada çeşitli konumlar vardır.
Her konum, sapta ve tuşe-tel üzerinde belirli bir alanı kaplar. Viyola çalmada genel olarak
yedi konum vardır. Bu konumlar I‟ den VII‟ ye kadar büyük roma rakamlarıyla gösterilir.
Konumların her birinde kalışlı ve birinden diğerine geçişli çalışmalar yapılır” ifadesine yer
verildiği görülmüştür.
Bu doğrultuda, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim
Programının, viyolada konumlar öğrenme alanı boyutunda, Türk Müziği içeriğine genel
olarak yer verildiği söylenebilir. Viyolada konumların Türk Müziği eğitiminden hareketle
öğrenilmesi mümkündür. Ancak, viyola ders kitapları incelendiğinde, konumların
öğrenilmesinde faydası olacağı düşünülen geleneksel Türk Müziği eser örneklerinin sayısal
açıdan yetersiz olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin, viyolada konumlar öğrenme
alanı boyutundaki kazanımlara ulaşmalarına yönelik eksiklikler bulunmaktadır.

Viyolada yay teknikleri öğrenme alanı incelendiğinde;
“Temel davranışlar elde edildikten sonra viyola eğitiminde ağırlık yavaş yavaş belli
yay tekniklerinin öğrenilmesine doğru kayacaktır” ifadesine yer verildiği görülmüştür.
Bu doğrultuda, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim
Programının, viyolada yay teknikleri öğrenme alanı boyutunda, Türk Müziği içeriğine genel
olarak yer verildiği söylenebilir. Türk Müziği eğitiminden ve müzik kültürümüzün geleneksel
örneklerinde faydalanılmasının, viyolada yay tekniklerinin öğrenilmesinde kolaylık
sağlayacağı düşünülmektedir. Ancak, viyola ders kitapları incelendiğinde viyolada yay
tekniklerinin öğrenilmesinde faydası olacağı düşünülen geleneksel Türk Müziği eser
örneklerinin sayısal açıdan yetersiz olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin, viyolada
yay teknikleri öğrenme alanı boyutundaki kazanımlara ulaşmalarına yönelik eksiklikler
bulunmaktadır.

319

Diziler – etütler – eserler öğrenme alanı incelendiğinde;
“Günümüzdeki ulusal, uluslararası ve evrensel boyutlu viyola müziğinin özellikleri,
AGSL müzik bölümleri viyola derslerinde kapsanan dizi, etüt ve eserlerin tonal, atonal ve
makamsal olmalarını gerektirir. Alıştırma, dizi ve etüt çalışmaları esere hazırlık aşamalarıdır.
Bu nedenle günlük, haftalık, aylık, dönemlik ve yıllık çalışmalarda üçüne de yer verilir.
Viyolada dizi, viyoladan elde edilen seslerin yükseklik sırasına göre art arda dizilmesiyle
oluşan sistemli bir bütündür. Viyolada dizilerin belirli kalıpları vardır. Viyolada dizi çok
amaçlı çalınır ve çalışılır. Viyolada etüt, viyolaya ilişkin belli bir teknik güçlüğü veya belli bir
seslendirim, yorum ya da anlatım güçlüğünü yenmek için beceri veya ustalık kazanmak
amacıyla bestelenmiş parçadır. Viyolada etütlerin belirli biçimleri vardır. Belli bir konu
alınarak bestelenir. Belirli bir araştırma sonucu yazılır” ifadesine yer verildiği görülmüştür.
Bu doğrultuda, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim
Programının, diziler-etütler-eserler öğrenme alanı boyutunda, Türk Müziği içeriğine birebir
yer verildiği söylenebilir. Diziler-etütler-eserler öğrenme alanı kapsamında istenilen
kazanımlara viyola ders kitaplarında yer verilen Türk Müziği etüt ve eserleri ile
ulaşılabileceği düşünülmektedir. Ancak, viyola ders kitapları incelendiğinde, ilgili öğrenme
alanı kapsamında Türk Müziği konularına ilişkin açıklamalar kısmındaki bilgilerde eksiklikler
olduğu, yer verilen etüt ve eserlerin yapısal özelliklerinin geleneksel Türk Müziği yapısal
özellikleri ile örtüşmediği ve geleneksel Türk Müziği eserlerinin sayısal açıdan yetersiz
olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin, diziler-etütler-eserler öğrenme alanı
boyutundaki kazanımlara ulaşmalarına yönelik eksiklikler bulunmaktadır.

Viyola müziğinde dönemler öğrenme alanı incelendiğinde,
“Günümüz Türk bestecilerinden E. O. Fırat, İ. Usmanbaş, N. K. Akses, A. A. Saygun,
Y. Tura, N. Başeğmezler (kendisi de viyola sanatçısı) viyola için solo eserler yazmışlardır.
Viyola eğitim müziği alanında Aytekin Albuz‟ un da makamsal yapıda piyano eşlikli solo
viyola eserleri bulunmaktadır” ifadesine yer verildiği görülmüştür.
Bu doğrultuda, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim
Programının, viyola müziğinde dönemler öğrenme alanı boyutunda, Türk Müziği içeriğine
birebir yer verildiği söylenebilir. Viyola müziğinde dönemler alanı kapsamında istenilen
kazanımlara Türk Müziğinden hareketle ulaşılabileceği ve viyola dağarcığının Türk
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bestecilerinin eserleri ile zenginleşeceği düşünülmektedir. Ancak, viyola ders kitapları
incelendiğinde kitabın dağarcık kısmında ele alınan Türk Müziği dağarcığının geleneksel
Türk Müziği yapısal özellikleri ile örtüşmediği, bu dağarcığın sayısal açıdan yetersiz olduğu
ve viyola müziğinde dönemler öğrenme alanında değinilen çoğu besteci ile eserlerine yer
verilmediği belirlenmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin, viyola müziğinde dönemler öğrenme
alanı boyutundaki kazanımlara ulaşmalarına yönelik eksiklikler bulunmaktadır.

Uygulama, geliştirme ve sergileme dağarcığı öğrenme alanı incelendiğinde;
“Dağarcık, çalmak için seçilip hazırlanmış olan parçalar toplamı ve listesidir.
Dağarcığa müzik dilinde dağar ve repertuar da denir. Dağarcıkta solo ve ikili ve piyano eşlikli
ezgiler, etütler, etüt-yapıtlar, sonatin, sonat, konçertino ve konçertolar yer alır. Bunların
seçimi amaca ve düzeye uygun ölçütlere göre yapılır. Dağarcığını sergileyen öğrenci bu
sürecin bilincine ve doyumuna erişir. Böylece özgüvenli, başarılı, doyumlu adımlarla daha
ileri çalışmalara yönelir. Dağarcık esas olarak uygulama geliştirme ve sergileme amacına
yöneliktir. Parçaların birçoğu ezbere çalınır. Dağarcık çeşitli etkinlikler, sınavlar ve dinletiler
yoluyla sergilenir” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.
Bu doğrultuda, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim
Programının, uygulama, geliştirme ve sergileme dağarcığı öğrenme alanı boyutunda, Türk
Müziği içeriğine birebir yer verildiği söylenebilir. Viyola eğitiminde öğretilecek Türk Müziği
etüt ve eserlerinin, öğrencilerin dağarcıklarını zenginleştireceği düşünülmektedir. Ancak,
viyola ders kitapları incelendiğinde, kitapların dağarcık kısmında ele alınan Türk Müziği
dağarcığının sayısal açıdan yetersiz olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin, viyola
uygulama, geliştirme ve sergileme dağarcığı öğrenme alanı boyutundaki kazanımlara
ulaşmalarına yönelik eksiklikler bulunmaktadır.

4.5.

Programın Öğrenme-Öğretme Süreci Boyutuna Yönelik Bulgular ve
Yorum

Programın öğrenme-öğretme süreci incelendiğinde;
“Programda verilen etkinlikler birer öneri niteliğindedir. Öğretmen, bu etkinlikleri
aynen kullanabilir veya ekleme ve çıkarmalar yapabilir. Bunun dışında başka etkinlikler de
geliştirebilir. Etkinlikler, öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol

321

üstlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Örneğin öğrencinin sınıfta arkadaşlarıyla
tartışarak, görüşlerini açıklayarak, sorgulayarak, arkadaşlarına aktararak öğrenme sürecine
etkin katılımı amaçlanmalıdır. Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenlerle karşılıklı iletişime
ve etkileşime girmelerini, birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular sormalarını, araştırma
yapmalarını sağlayıcı etkinliklere yer verilmelidir” ifadelerinin kullanıldığı görülmüştür.
Bu doğrultuda, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim
Programının, öğrenme-öğretme süreci boyutunda, Türk Müziği içeriğine genel olarak yer
verildiği söylenebilir. İlgili öğrenme-öğretme süreçlerinde yer alan etkinliklerin Türk
Müziğinden hareketle geliştirilmesi mümkündür. Viyola ders kitaplarında yer alan Türk
Müziği konularına yönelik ilgili etkinliklerin, bu durum göz önünde bulundurularak
oluşturulduğu gözlenmiştir.

4.6.

Programın Ölçme ve Değerlendirme Boyutuna Yönelik Bulgular ve

Yorum
Programın ölçme ve değerlendirmesi incelendiğinde;
“Programda, değerlendirme ile sadece öğrenme ürününü değil, öğrencilerin öğrenme
süreçleri de izlenir ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan sınıf etkinlikleri
değiştirilir. Ölçme ve değerlendirme öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki
kurmasını ve karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini gerektirir”
ifadelerine yer verildiği görülmüştür.
Bu doğrultuda, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim
Programının, ölçme ve değerlendirme boyutunda, Türk Müziği içeriğine genel olarak yer
verildiği söylenebilir. İlgili boyutta yer alan değerlendirmelerin Türk Müziğinden hareketle
yapılması mümkündür. Viyola ders kitapları incelendiğinde Türk Müziği konularında yapılan
ölçme ve değerlendirmenin bu durum göz önünde bulundurularak oluşturulduğu gözlenmiştir.
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Programın Öğrenme Alanları, Üniteler ve Süreler Boyutuna Yönelik

4.7.

Bulgular ve Yorum
Programın öğrenme alanları, üniteler ve süreler boyutu incelendiğinde;
GSSL‟de Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi Viyola Eğitiminde sınıf seviyelerine
göre hazırlanarak öğretilmesi planlanan tonal ve makamsal konuların dizi, etüt, eserler
öğrenme alanında haftalık ders saati, kazanım sayısı ve konuların yüzdelik (%) oranına yer
verildiği görülmüştür. Buna göre;
 Haftalık ders saatinin;
9. Sınıfta 1 saat,
10. Sınıfta 4 saat,
11. Sınıfta 2 saat,
12. Sınıfta 3 saat olduğu, belirlenmiştir. Haftalık ders saatine ilişkin MEB‟in
20.07.2010 tarih ve 76 sayılı Talim Terbiye Kurulu kararınca “bireysel
derslerin işlenişine ilişkin (en az 2 veya 3 öğrenci ) ifadesinin yer alması ile
viyola derslerinin 1 ders saatini en az 2 veya 3 öğrenciye paylaştırılmak
durumunda kalındığı gözlenmiştir.
 İlgili makamların kazanım sayılarının ise her sınıf seviyesinde, öğrenilen makamların
hepsi için dört (4) kazanım içerdiği, ,
 Makamsal konuların yüzdelik ağırlığının ise,
9. Sınıfta her makam için (Hüseyni-Rast)%4.30,
10. Sınıfta kürdi makamı için, %7,25- buselik makamı için %9,09,
11. Sınıfta her makam için (Karciğar-Hicaz- Nikriz) %5.06,
12. Sınıfta her makam için (Segah-Saba-Hüzzam) %7.14 olduğu, belirlenmiştir.
Bu doğrultuda,

GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim

Programının, programın öğrenme alanları, üniteler ve süreler boyutunda, Türk Müziği
konularına birebir yer verdiği söylenebilir. Ancak, Türk Müziği konularının programda yer
verilen ağırlıkları değerlendirildiğinde, hem haftalık ders saatinin azlığından hem de
öğretilmek istenen konunun kapsamlı, öğretim süresinin ise kısıtlı olmasından dolayı viyola
eğitimi sürecinde öğrencilerin istenilen kazanımlara ulaşmalarında sorunlar yaşanabileceği
düşünülmektedir. Ayrıca viyola ders kitapları incelendiğinde de Türk Müziği konularının
işlenmesini kapsayan etkinliklere yönelik benzer sorunlar bulunduğu görülmüştür.
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Programın Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı Boyutuna Yönelik Bulgular

4.8.

ve Yorum
Programın ünitelendirilmiş yıllık ders planı boyutu incelendiğinde;
Öğrenme alanı, ünite, kazanımlar, etkinlik örnekleri ve açıklamalar başlıklarında ele
alındığı görülmüştür. Bu başlıkların Türk Müziği ünitelerini içerenleri Tablo 2‟de
belirtilmiştir.
Tablo 2.Programın Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı Boyutunda Yer Verilen
Türk Müziği Üniteleri, Kazanımları, Etkinlik Örnekleri ve Açıklamalar
Üniteler

Kazanımlar

Etkinlik Örnekleri

9. Sınıf

1.Dizisi geleneksel

Hüseyni Dizi-Etüt-Eser

yazılımıyla teorik olarak

Rast Dizi-Etüt-Eser

tanıtılacak, daha sonra eğitim

10. Sınıf

müziğine göre düzenlenmiş

Kürdi Dizi-Etüt-Eser

1.Dizisi dinlenir ve

Buselik Dizi-Etüt-Eser

çalınır.

11. Sınıf

(1. kazanım)

Karcığar Dizi-Etüt-Eser

Dizi-Etüt-Eserler Öğrenme Alanı

Açıklamalar

Hicaz Dizi-Etüt-Eser

2.Dizisini değişik yay

Nikriz Dizi-Etüt-Eser

şekilleriyle çalabilmeye

12. Sınıf

1. Dizisini çalar.

yönelik çalıştırmalar

Segâh Dizi-Etüt-Eser
Saba Dizi-Etüt-Eser

yapılır.
2. Dizisini değişik yay

(2. kazanım).

şekilleriyle çalar.
3.Öğrenilen
3. Öğrenilen pozisyonlarda

pozisyonlarda geçişli etüt

geçişli etüt çalar.

çalmaya yönelik
alıştırmalar yapılır.

4. Düzeye uygun eser çalar.

(3. kazanım).
4.Teknik ve müzikal

Hüzzam Dizi-Etüt-Eser

düzeye uygun eser
çalmaya yönelik
alıştırmalar yapılır.
(4. kazanım).

tampere biçimiyle çeşitli
çalışmalarla pekiştirilecektir.
2.Re ve mi perdelerine de
aktarılarak çeşitli çalışmalarla
pekiştirilecektir.
3.Türk halk müziği ile de
ilişkilendirilecek ve seçkin
örneklerle çeşitli çalışmalar
yapılacaktır.
4.Bu ünite ile öğrencilerin
kendi müziklerini bilmelerinin
önemini kavramaları beklenir.
5.Bu ünite ile öğrencilerin
sabır, disiplin, motivasyon,
estetik, başarı, iş birliği,
dayanışma, hoşgörü, sevgi,
saygı ve sorumluluk
değerlerine ulaşması beklenir.
6.Bu ünite ile ilgili ölçme ve
değerlendirme çalışmalarında,
öz değerlendirme formu,
öğrenci gözlem formu ve
performans değerlendirme
formlarından yararlanılabilir.
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Tablo 2 incelendiğinde;
9,10,11, ve 12. sınıf viyola eğitiminde toplam on (10) farklı makamın eğitimine yer
verildiği, bu makamların öğretimi sonucunda ulaşılmak istenen toplam kazanım sayısının dört
(4) olduğu, bu makamların öğretiminde uygun görülen haftalık viyola ders saatinin,
9. sınıfta:1 ders saati; 10.sınıfta: 4 ders saati; 11. sınıfta: 2 ders saati; 12. sınıfta: 3 ders
saati olduğu, programda yer verilen makamların konular bazında yüzdelik (%) oranlarının %
4,30-9,09 arasında değiştiği görülmüştür. Ayrıca;
Viyola eğitimi süresince,


10 makamın dizi- etüt ve eser icrasının yapılması,



Bu makamların sınıf seviyelerine uygun zorlukta işlenmesi,



Her makamın öğrenimi için 4 kazanımın elde edilmesi gerektiği,



Derslerin haftalık saatinin öğrenme düzeyine göre değişeceği,



Makamlara ait önce dizi çalışması yapılıp, sonra etüt çalışılıp, daha sonra da
seviyesine uygun eser çalarak konunun pekiştirilmesi,



Öğrenilen makamın geleneksel Türk Müziği eserleri ile ilişkilendirilip seçkin eser
örnekleri ile dağarcığın geliştirilmesi,



Türk Müziği Makamsal konuları işlenirken sevgi, saygı, hoşgörü, işbirliği, dayanışma,
sorumluluk vb. toplumsal değer ve tutumlarında kazanılması,



Öğrencilerin eğitimini gördüğü makamın sonunda ölçme ve değerlendirme çalışmaları
ile konuyu pekiştirmelerinin sağlanması, beklentilerinin gerçekleştirilmesi gerektiği
tespit edilmiştir. Viyola ders kitapları incelendiğinde, bu beklentiler göz önünde
bulundurularak oluşturulduğu gözlenmiştir.
Bu doğrultuda,

GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim

Programının, programın ünitelendirilmiş yıllık ders planı boyutunda Türk Müziği konularına
birebir yer verdiği söylenebilir.

5. Sonuçlar
Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, GSSL Türk ve Batı Müziği
Çalgıları Dersi (Viyola) Öğretim Programının;
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 Programın uygulanmasına ilişkin genel ilke ve açıklamalar boyutunda, Türk Müziği
içeriğine genel olarak yer verildiği, ancak viyola ders kitaplarında bu amaca yönelik
konu içeriklerinin bulunmadığı, yıllık planda belirli gün ve haftalara denk gelen konu
içeriklerinin de bu amaca yönelik oluşturulmadığı,
 Programın uygulanmasına ilişkin alana özgü ilke ve açıklamalar boyutunda, Türk
Müziği içeriğine birebir yer verildiği, ancak viyola ders kitapları ve sınıf seviyesindeki
diğer teorik dersler incelendiğinde istenilen bilgi ve becerilere yönelik içeriklerinin
olmadığı,
 Programın temel yaklaşımı boyutunda, Türk Müziği içeriğine genel olarak yer
verildiği, ancak, viyola ders kitapları incelendiğinde öğrencilerin yetenek tercih ve
eğilimlerinin Türk Müziğinden hareketle geliştirilmesi göz önünde bulundurulsa da,
bunu her bir öğrenciye yönelik gerçekleştirirken bireysel farklılıklara, çevresel
etmenlere ve teknoloji desteğine yönelik seçeneklerin kısıtlı olduğu,
 Programın genel amaçları boyutunda, Türk Müziği içeriğine genel olarak yer verildiği,
ancak, viyola ders kitapları incelendiğinde söz konusu amaçlara yönelik konu
içeriklerinin bulunmadığı,
 Programın ortak beceriler boyutunda, Türk Müziği içeriğine yer verilmediği,
programda viyolada Türk Müziği eğitimi ile kazandırılmak istenen herhangi bir ortak
becerinin bulunmadığı,
 Programın alana özgü beceriler boyutunda, Türk Müziği içeriğine genel olarak yer
verildiği, ancak, viyola ders kitapları incelendiğinde öğrencilerin “Yorumlama (İcra)
Becerisi” ile “Sahne ve Performans Becerisi”nin gelişimine yönelik Türk Müziği etüt
ve eserleri içeren etkinliklerde eksikliklerin olduğu,
 Programın değerler ve tutumlar boyutunda, Türk Müziği içeriğine genel olarak yer
verildiği, ancak, viyola ders kitapları incelendiğinde, ünitelerin, öğrenme alanında yer
alan açıklamalar kısmında, Duyarlılık, Vatanseverlik, Barış, Dürüstlük değerler ve
tutumlarının hiç ele alınmadığı,
 Programın viyola çalmanın temelleri öğrenme alanı boyutunda, Türk Müziği içeriğine
genel olarak yer verildiği, ancak, viyola ders kitapları incelendiğinde viyola çalmanın
temellerinin kavratılmasına yönelik Türk Müziği bilgi ve etkinlik örneklerinde
eksikliklerin bulunduğu,
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 Programın viyolada konumlar öğrenme alanı boyutunda, Türk Müziği içeriğine genel
olarak yer verildiği, ancak, viyola ders kitapları incelendiğinde, konumların
öğrenilmesinde faydası olacağı düşünülen geleneksel Türk Müziği eser örneklerinin
sayısal açıdan yetersiz olduğu,
 Programın viyolada yay teknikleri öğrenme alanı boyutunda, Türk Müziği içeriğine
genel olarak yer verildiği, ancak, viyola ders kitapları incelendiğinde viyolada yay
tekniklerinin öğrenilmesinde faydası olacağı düşünülen geleneksel Türk Müziği eser
örneklerinin sayısal açıdan yetersiz olduğu,
 Programın diziler-etütler-eserler öğrenme alanı boyutunda, Türk Müziği içeriğine
birebir yer verildiği, ancak, viyola ders kitapları incelendiğinde, ilgili öğrenme alanı
kapsamında Türk Müziği konularına ilişkin açıklamalar kısmındaki bilgilerde
eksiklikler olduğu, yer verilen etüt ve eserlerin yapısal özelliklerinin geleneksel Türk
Müziği yapısal özellikleri ile örtüşmediği ve geleneksel Türk Müziği eserlerinin
sayısal açıdan yetersiz olduğu,
 Programın viyola müziğinde dönemler öğrenme alanı boyutunda, Türk Müziği
içeriğine birebir yer verildiği, ancak, viyola ders kitapları incelendiğinde kitabın
dağarcık kısmında ele alınan Türk Müziği dağarcığının geleneksel Türk Müziği
yapısal özellikleri ile örtüşmediği, bu dağarcığın sayısal açıdan yetersiz olduğu ve
viyola müziğinde dönemler öğrenme alanında değinilen çoğu besteci ile eserlerine yer
verilmediği,
 Programın uygulama, geliştirme ve sergileme dağarcığı öğrenme alanı boyutunda,
Türk Müziği içeriğine birebir yer verildiği, ancak, viyola ders kitapları incelendiğinde,
kitabın dağarcık kısmında ele alınan Türk Müziği dağarcığının sayısal açıdan yetersiz
olduğu,
 Programın öğrenme – öğretme süreci boyutunda, Türk Müziği içeriğine genel olarak
yer verildiği, viyola ders kitaplarında yer alan Türk Müziği konularına yönelik ilgili
etkinliklerin, Türk Müziği konuları göz önünde bulundurularak oluşturulduğu,
 Programın ölçme ve değerlendirme boyutunda, Türk Müziği içeriğine genel olarak yer
verildiği, viyola ders kitapları incelendiğinde Türk Müziği konularında yapılan ölçme
ve değerlendirmenin Türk Müziği konuları göz önünde bulundurularak oluşturulduğu,
 Programın öğrenme alanları, üniteler ve süreler boyutunda Türk Müziği konularına
birebir yer verdiği, ancak, Türk Müziği konularının programda yer verilen ağırlıkları
değerlendirildiğinde, hem haftalık ders saatinin azlığından hem de öğretilmek istenen
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konunun kapsamlı, öğretim süresinin ise kısıtlı olmasından dolayı viyola eğitimi
sürecinde öğrencilerin istenilen kazanımlara ulaşmalarında sorunlar yaşanabileceği,
ayrıca viyola ders kitapları incelendiğinde de Türk Müziği konularının işlenmesini
kapsayan etkinliklere yönelik benzer sorunlar bulunduğu,
 Programın ünitelendirilmiş yıllık ders planı boyutunda Türk Müziği konularına birebir
yer verdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

6. Öneriler
Araştırma sonuçları doğrultusunda, GSSL Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi
(Viyola) Öğretim Programının;
 Programın uygulanmasına ilişkin genel ilke ve açıklamalar boyutunda, Türk Müziği
içeriğine birebir değinilmesi, viyola ders kitaplarında bu açıklamalara yönelik konu
içeriklerine yer verilmesi, yıllık planda belirli gün ve haftalara denk gelen konu
içeriklerinin de bu açıklamalara yönelik oluşturulması,
 Programın alana özgü ilke ve açıklamalar boyutunda istenilen bilgi ve becerilere,
viyola ders kitaplarının ve sınıf seviyesindeki diğer teorik derslerin içeriğinde yer
verilmesi,
 Programın temel yaklaşımı boyutunda, Türk Müziği içeriğine birebir değinilmesi, bu
boyutta öğrencilerin yetenek tercih ve eğilimlerine yönelik olarak belirtilen ifadelerin
Türk Müziğinden hareketle geliştirilmesi için, öğrencilerin bireysel farklılıklarının göz
önünde bulundurulması ve bunun her bir öğrenciye yönelik gerçekleştirilmesi, bu
konuda çevresel etmenlere ve teknoloji desteğine daha fazla önem verilmesi,
 Programın genel amaçları boyutunda, Türk Müziği içeriğine birebir değinilmesi,
viyola ders kitaplarında bu amaçlara yönelik konu içeriklerinin oluşturulması,
 Programın ortak beceriler boyutunda, Türk Müziği içeriğine yer verilmesi, bu içeriğe
yönelik olarak, viyolada Türk Müziği eğitimi ile kazandırılmak istenen ortak becerin
belirlenmesi,
 Programın alana özgü beceriler boyutunda, Türk Müziği içeriğine birebir değinilmesi,
viyola ders kitaplarında, eksiklikler bulunan, öğrencilerin “Yorumlama (İcra)
Becerisi” ile “Sahne ve Performans Becerisi”nin gelişimine yönelik Türk Müziği etüt
ve eserleri içeren etkinliklerin yeniden gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi,
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 Programın değerler ve tutumlar boyutunda, Türk Müziği içeriğine birebir değinilmesi,
ilgili ünitelerinin öğrenme alanında yer alan açıklamalar kısmında ele alınmayan
Duyarlılık, Vatanseverlik, Barış, Dürüstlük değerler ve tutumlarına yönelik konu
içeriklerinin oluşturulması,
 Programın viyola çalmanın temelleri öğrenme alanı boyutunda, Türk Müziği içeriğine
birebir

değinilmesi,

viyola

ders

kitaplarında

viyola

çalmanın

temellerinin

kavratılmasına yönelik eksiklikler bulunan Türk Müziği bilgi ve etkinlik örneklerinin
yeniden gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi,
 Programın viyolada konumlar öğrenme alanı boyutunda, Türk Müziği içeriğine birebir
değinilmesi, viyola ders kitaplarında sayısal açıdan yetersiz olan ancak, konumların
öğrenilmesinde faydası olacağı düşünülen geleneksel Türk Müziği eser örneklerinin
sayısal açıdan yeterli duruma getirilmesi,
 Programın viyolada yay teknikleri öğrenme alanı boyutunda, Türk Müziği içeriğine
birebir değinilmesi, viyola ders kitaplarında sayısal açıdan yetersiz olan ancak,
viyolada yay tekniklerinin öğrenilmesinde faydası olacağı düşünülen geleneksel Türk
Müziği eser örneklerinin sayısal açıdan yeterli duruma getirilmesi,
 Programın diziler – etütler – eserler öğrenme alanı boyutuna yönelik olarak, viyola
ders kitaplarında yer verilen Türk Müziği konularına ilişkin, açıklamalar kısmındaki
bilgilerde bulunan eksikliklerin giderilmesi, etüt ve eserlerin yapısal özelliklerinin
geleneksel Türk Müziği yapısal özellikleri ile örtüşmesi ve geleneksel Türk Müziği
eserlerinin sayısal açıdan arttırılması için, yeniden gözden geçirme ve geliştirme
çalışmalarının yapılması,
 Programın viyola müziğinde dönemler öğrenme alanı boyutuna yönelik olarak, viyola
ders kitaplarının dağarcık kısmında ele alınan Türk Müziği dağarcığının, geleneksel
Türk Müziği yapısal özellikleri ile örtüşmesi, bu dağarcığın sayısal açıdan arttırılması
ve viyola müziğinde dönemler öğrenme alanında değinilen bestecilerin eserlerine de
yer verilmesi için, yeniden gözden geçirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması,
 Programın uygulama, geliştirme ve sergileme dağarcığı öğrenme alanı boyutuna
yönelik olarak, viyola ders kitaplarının dağarcık kısmında ele alınan Türk Müziği
dağarcığının sayısal açıdan yeterli duruma getirilmesi,
 Programın öğrenme – öğretme süreci ve ölçme ve değerlendirme boyutunda, Türk
Müziği içeriğine birebir değinilmesi,
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 Programın öğrenme alanları, üniteler ve süreler boyutuna yönelik olarak, Türk Müziği
konularının kapsamı, ulaşılacak kazanımlar, haftalık ders saati ve makamsal konuların
yüzdelik (%) oranlarının uyumlu hale getirilmesine yönelik yeniden gözden geçirme
ve geliştirme çalışmalarının yapılması, önerilmektedir.
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PİYANO AKORDU İÇİN YAZILMIŞ BİLGİSAYAR
PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

Doç.Dr. Cengiz ŞENGÜL
Öğr.Gör. Levent ÜNLÜ

ÖZET
Piyano çalgısı, tarihsel süreç içerisinde değişikliklere uğramış, oldukça geniş evrelere
sahip bir müzik aletidir. Günümüzde üç farklı şekilde üretilen piyanolar; duvar (konsol),
kuyruklu ve elektronik olarak sınıflandırılır.
Piyano; keçelerin tele vurmasıyla ses çıkardığı için vurmalı, tuşlarla çalındığı için
klavyeli, tellerle ses çıkardığı için ise telli bir çalgıdır. Piyano çalgısı, son halini almasının
ardından müzik eğitiminde önemli bir yer almıştır.
Bütün çalgıların akort sıkıntısı, çalgı bakım onarım yapanlar ve bu çalgıları
kullananlar arasında bilinmektedir. Piyano çalgısında 88 tuş, 219 tel olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, bu çalgının akort kaynaşım seslerinin ne derece zor olduğu bilinmektedir.
Genel olarak işitme yöntemiyle akort edilen piyanolar, son yıllarda teknolojinin
gelişmesiyle bilgisayar destekli akort programları aracılığı ile daha güvenilir yapılmaya
çalışılmaktadır. Bu programlardan; Tunelab, Dirk's professional Piano Tuner ve Verituner
isimli piyano akort programları en çok kullanılan programlar arasındadır.
Bu çalışma, kaynak tarama ve kullanılan piyano akort programlarının deneysel
uygulama yöntemi ile elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Piyano, Akort Cihazları, Bilgisayar Yazılım Programları.
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GİRİŞ
Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerin lisan, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren, eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik
eğitimi

ana

bilim

dalları,

güzel

sanatlar

fakültesi

müzik

bölümleri

ve

devlet

konservatuvarlarının ders içerikleri üzerinde yapılan incelemede piyano çalgısının etkin ve
yoğun olarak kullanıldığı bilinmektedir. Piyano eğitimi, bireysel ses eğitimi, müziksel işitme
okuma ve yazma eğitimi, eşlik çalma, koro, armoni ve kontrpuan, eğitim müziği besteleme,
Türk müziği çok seslendirme ve müzik biçimleri gibi dersleri örnek olarak sıralayabiliriz.
Özellikle mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda eğitilen bireyin ileriki müzikal
yaşantılarını direk olarak etkileyen işitme eğitiminde kullanılan teknik donanım olarak iyi bir
piyanonun bu birey üzerindeki etkisi yadsınamaz. Bu açıdan bakıldığında piyano çalgısının
teknik donanımı, bakımı ve ses düzeni yönünden akort tekniği önemli bir yer teşkil
etmektedir.
Piyano çalgısının yoğun kullanılmasıyla beraber, çevresel faktörlerin etkisiyle de (oda
ısısı gibi) bu çalgıda gerek fiziki gerekse akort olarak bozulmalar olduğu gözlenmektedir.
Piyano çalgısının ses yönünden deforme olması ve seslerin tampere ses sistemi içinde kötü
duyulması, çalgının akordunun bozulmasını göstermektedir. Seslerin iyi algılanamaması,
piyanodaki seslerin anlaşılır olmasını önler ve bunun sonuncunda piyano çalgısını çalan
kişinin duyumunu etkileyerek yanlış icra etmesine yol açabilir. Akortsuz bir piyanoda
çalışmak zamanla kulağın sesleri yanlış bir eğilimde kalıcı öğrenme izi bırakarak duyumu
olumsuz yönde etkiler.
Müzik eğitiminde aktif bir şekilde kullanılan piyano çalgısının, tampere ses sistemine
(440 hz A4)

uygun olarak akort edilmiş olması gerekmektedir. Piyanonun doğal ses

akustiğinin korunması ve seslerin doğru duyulması, ses dizilerinin, araklıkların ve akorların
duyulması açısından önemlidir.
Piyanoların akort yapılması esnasında göz önünde bulundurulması gereken en önemli
husus akordu yapılacak piyanonun fiziki yapısıdır. Bununla kast edilen, piyanonun konsol
(duvar) piyanomu olduğu, yerden boyunun kaç santim uzunlukta ve eninin kaç santim olduğu
veya piyanonun Grand kuyruklu (konser piyanosu) piyanomu olduğu ve yine ebatlarının kaç
santimetre olduğu çok önemli bir özelliktir. Çünkü piyanonun ebatları büyüdükçe sesinin
duyulmasındaki gürlük derecesi de kendisiyle birlikte doğru orantılı bir şekilde artacaktır. Bir
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konsol piyanonun göğüs kafesindeki tahta kaplamayı çıkardığımızda, piyanoyu çalma
esnasında ses şiddetinin artığı duyulacaktır.
Piyanoların birbirinden farklı bu yapısal özelliğinin yanı sıra, çalgının yapımında
kullanılan ağaç, keçe, ses tahtası ve döküm kasası, tellerin bağlandığı çivilerin yapısı ve en
önemlisi kullanılan tellerin kalitesi, piyanonun ses kalitesini etkileyen faktörlerdendir.
Piyanolardaki bu farklı yapısal özelikler göz önünde bulundurulduğunda, piyanoların ses
karakterlerinin farklı olmasından dolayı akort yapılırken seslerin averaj ve stretch’lerinin aynı
doğrultuda olmadığı anlaşılabilir.

Geleneksel Kulak Yöntemi ile Piyano Akordu
Piyano akortlamada kullanılan klasik yöntem, genellikle müzik eğitimcileri arasında
kulak yoluyla bir piyanoyu akortlama yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu yöntem
dahilinde fiziki yapısı normal olarak kabul edilen bir piyanoyu ele alarak akort yapma şekli;
öncelikle F3 ve B4 oktav aralıkları arasındaki sesleri, bu oktavları aşmayacak derecede temel
alarak, diyapazon ile 440 hz frekansındaki A4 sesinin en iyi duyumla piyanodaki dördüncü
oktavdaki la notası ile üç telin, öncelikle biri aynı duyulacak şekilde ayarlanması ve daha
sonra diğer iki telinde aynı işlemler ile teker teker akort edildikten sonra la notasının bu üç
telinden çıkan sesin saf bir şekilde diyapazon gibi duyulmasıdır. Bu yöntemle yapılmayan bir
akort sonrasında ortaya çıkan üç telin herhangi birindeki sesin akort frekansından pes veya tiz
olması,

bizim

kulağımızı

etkileyeceğinden

dolayı

diğer

seslerinde

frekanslarının

uyumsuzluğuna neden olacaktır.
A4 (La 440Hz) notası akort edildikten sonra sırasıyla akort edilecek nota ve oktavların
sıralaması;
A4 oktav ( 8’li ) aşağı

A3

A3 tam beşli yukarı

E4

E4 tam beşli yukarı

B4

B4 oktav ( 8’li ) aşağı

B3

B3 tam beşli yukarı

F#4

F#4 oktav ( 8’li ) aşağı

F#3

334

F#3 tam beşli yukarı

C#4

C#4 tam beşli yukarı

G#4

G#4 oktav ( 8’li ) aşağı

G#3

G#3 tam beşli yukarı

D#4

D#4 tam beşli yukarı

A#4

A#4 oktav ( 8’li ) aşağı

A#3

A#3 tam beşli yukarı

F4

F4 oktav ( 8’li ) aşağı

F3

F3 tam beşli yukarı

C4

C4 tam beşli yukarı

G4

G4 oktav ( 8’li ) aşağı

G3

G3 tam beşli yukarı

D4

D4 tam beşli yukarı

A4

şeklindedir.
Bu piyano akort sistemi içerisinde F3 – B4 oktavları (2 oktav 5 ses) arasındaki sesleri
tampere ses sisteminde akortladıktan sonra isteğe göre A4 ten tam beşli (E5), A4 ten oktav
8’li yukarıya doğru A5 ve buna bağlı olarak da bu tam 5’li ve oktav 8‘li olarak yapılan
kromatik ses yürüyüşüyle C8 e kadar gidilebilir. Bunun yanı sıra A3 ten oktav 8’li aşağı A2,
A2 tam 5’li yukarı E3 sesleri sırayla takip edilerek akort edilmiş sesler referans alınarak
kromatik bir şekilde sesler akortlanabilir. Ayrıca F3 – B4 oktavları arasındaki sesler
tamamlandıktan sonra, akort edilmiş sesler temel alınarak ister bas seslere doğru veya isteğe
göre tiz seslere doğru oktavların kendi arasında da sesler akortlanabilir.
Tampere ses sistemi içerisinde ki diğer bir akort yaklaşımı ise C3 ( üçüncü oktav Do
notası ) ün diyapazon frekansı temel alınarak yapılan piyano akordudur. Bunun temel nedeni
C3 yani do sesinin insanın ses duyma ve sesi verebilme sınırına daha uygun olmasıdır.
Örneğin bir do majör dizisinde solfej yapmak için dördüncü oktavdaki Do sesini temel alarak
diatonik olarak sırayla re-mi-fa-sol-la-si ve do seslerini duyar ve seslendiririz. Ancak,
seslendirdiğimiz notalar C4-C5 oktavları arasındaki sesler değildir. C4 diye duyduğumuz

335

notayı seslendirmeye çalışırken aslında sesi C3 olarak veririz. Diğer bir ifadeyle C4-C5
aralığında duyduğumuz sesleri, C3-C4 olarak bir oktav aşağıdan seslendiririz.
Bu duyum dâhilinde C3 notası akort edildikten sonra sırasıyla akort edilecek nota ve
oktavların sırası şöyledir:
C3 oktav ( 8’li ) aşağı

C2

C2 oktav ( 8’li ) aşağı

C1

C1 tam beşli yukarı

G1

G1 oktav ( 8’li ) yukarı

G2

G1 tam beşli yukarı

D2

D2 oktav ( 8’li ) aşağı

D1

D1 tam beşli yukarı

A1

A1 oktav ( 8’li ) yukarı

A2

A1 tam beşli yukarı

E2

E2 oktav ( 8’li ) aşağı

E1

E1 tam beşli yukarı

B1

B1 oktav ( 8’li ) yukarı

B2

B1 tam beşli yukarı

F#2

F#2 oktav ( 8’li ) aşağı

F#1

F#1 tam beşli yukarı

C#2

C#2 oktav ( 8’li ) aşağı

C#1

C#1 tam beşli yukarı

G#1

G#1 oktav ( 8’li ) yukarı

G#2

G#1 tam beşli yukarı

D#2

D#2 oktav ( 8’li ) aşağı

D#1

D#1 tam beşli yukarı

A#1

A#1 oktav ( 8’li ) yukarı

A#2

A#1 tam beşli yukarı

F2

F2

oktav ( 8’li ) aşağı

F1

F1

tam beşli yukarı

C2
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Geleneksel akort sistemi ile akortlanan C1 – C3 notaları arasındaki 2 oktavlık bas
sesler iyi derecede sesleri ayarlandıktan sonra diğer seslerinde beşli ve sekizli aralıklarla
akortları yapılır. Bu yöntem ile piyano akortlama sistemi her piyano akordu yapan ‘akordöre’
göre değişiklik arz edebilir. Piyano akortlamak tamamen bir deneyim ve tecrübe işidir. Piyano
akordunun zor olmasından dolayı, piyano akordörlük mesleği; mesleki müzik eğitimi almış
kişiler tarafından dahi tercih edilmemekte ve her geçen gün bu mesleği yapanların sayı
azalmaktadır
Piyano üreten firmalar piyano çalgısında var olan bu akord sıkıntısını gidermek,
akordörlerin daha iyi bir piyano akordu yapmalarını sağlamak ve bunun yanı sıra zamandan
da tasarruf sağlanabilmesi için, frekans aralıklarını daha hassas olarak algılayabilen,
teknolojik hafızalı, ayarlanabilir dijital akort aletleri üretmeye başlamışlardır. Bu dijital akort
aletleri, markalarına ve işlevsel özelliklerine göre çeşitlilik göstermektedir. Özellikle piyano
akordu konusunda yaygın olarak kullanılan akort aletleri; Yamaha PT 100II, Accu-Tuner IV
dür.

Dijital Piyano Akort Cihazları
Dijital akort aletlerinin özelliği; piyanonun hangi diyapazon frekansında (15hz-446hz
arasında) akort edilmesini istiyorsanız bu isteği size bırakarak, yapacağınız akort türüne göre
hafızasına kaydedilmiş verileri temel alıp piyanonun akordunun doğru duyulması için led
ekranı yardımıyla size öncülük etmeye tasarlanmış olmasıdır. Kullanımı oldukça kolay olup,
yanınızda taşıyabilmeniz için de orta ölçek bir boyutta ve hafif bir ağırlıkta tasarlanmışlardır.
Dijital akort aletleri her ne kadar piyano akordörüne referans teşkil etse de bazen bu
aletlerle yapılan piyano akordu sonrasında teller arasında bir takım uyumsuzluklara rastlamak
mümkündür. Bu uyumsuzlukların nedenleri arasında akort edilen piyanonun tel kalitesi,
piyanonun kendisine has rezonans yapısı ve daha başka unsurlar da ele alınabilir. Bir
piyanonun akordu Dijital akort aleti ile yapılmak istenilse bile insan vücudunun duyumsal ve
hissi yapısı da göz ardı edilmemeli ve akort esnasında tam 5’li, tam 4’lü ve tam 8’li aralıklar
her oktavda ve oktav arası geçişlerde iyi dinlenilmelidir.
Son yıllarda teknolojinin inanılmaz bir atakla gelişmesi sonucu Dijital akort aletlerinin
yerini daha çarpıcı özellikleri bulunan yapay zekâya sahip androit işlemcili bilgisayarların
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almasına neden olmuştur. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi bu tip mesleki hayatı
kolaylaştıran aletlerin her alanda kullanılmasını neredeyse kaçınılmaz kılmıştır.
Bilgisayar, adından da anlaşılacağı üzere kendi belleğine kaydedilen bilgiyi istendiği
zaman inanılmaz bir hızda dönütünü sunan dijital bir alettir. Bilgisayarların ilk üretildiği
tarihlerde hafızasına bilgi kaydedilen bir veri bankası iken günümüzde geliştirilen yapay zekâ
teknolojisi ile nerdeyse bir insan beyninin düşünüp karar almasını sağlayan unsurlara da sahip
olmuştur. Bu özelliklerinden dolayı bilgisayar, insan hayatının hemen hemen her alanında çok
yoğun olarak kullanılmakta ve nerdeyse günlük hayatın akışının sağlanması için olmazsa
olmazlar arasında ilk sırayı almaktadır.
Bilgisayar alanındaki bu teknolojik gelişme müzik alanında da kendini göstererek
müzik teknolojilerinin gelişmesine, buna bağlı olarak da müzikle ilgili teorik – nazari
bilgilerin öğrenilmesi ve öğretilmesinde bilgisayarın vazgeçilmez bir araç olmasına neden
olmuştur. Dijital akort aletleri de bu teknolojik gelişmeye paralel olarak yerini zaman
içerisinde daha güçlü algılama kapasitesine sahip kendi içinde aralık hesabını yapan
bilgisayar yazılımlı piyano akort programlarına bırakmıştır. Piyano akort yazılım
programlarının en büyük özelliği her piyanonun yapısal rezonans durumuna göre bir frekans
hesaplaması yaparak tam 4’li, tam 5’li, tam 8’li aralıkların yanı sıra 3’lü ve 6’lı aralıkların
oktavlar arasındaki ses uyuşma derecelerini en iyi şekilde hesaplayıp telin çekilmesi gereken
tiz veya pes noktasını bize referans olarak yazılım donanımında bulunan hareketli gösterge
aracılığıyla gösterebilmesidir. Bunun yanı sıra bilgisayar yazılımlı piyano akort programları,
programın kendi belleğine kaydedilen, çeşitli piyano modellerine göre veya piyano
akordörlerinin yapmış olduğu geleneksel piyano akort frekanslarını temel alarak piyano
akordunu yapmayı mümkün kıllar. Piyano akort programları, duyarlı ve hassas teknolojik
yapıları nedenli ile dijital piyano akort aletleri ve geleneksel kulak yöntemi ile yapılan piyano
akort tekniklerine göre daha sağlıklıdır. Her ne kadar bilgisayar yazılımlı piyano akort
programları bize gerekli tüm imkânları ve referansları sunmuş olsa da piyano akordu yapan
akordör her zaman sesler ve oktavlar arasındaki uyumu dikkatli bir şeklide kulak yöntemiyle
kontrol etmelidir. Majör ve minör akorların, 7’li akorların bir bütün halinde iyi duyulup
duyulmadığını algılamalıdır. Piyanonun akordu sırasında veya akort tamamlandıktan sonra
piyanonun kendi yapısından kaynaklanan durumlardan dolayı akort bozulmuş olabilir. Bu
bozukluk piyano akort programını yanlış yönlendirebilip piyano akordunun sağlıksız
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olmasına neden olabilir. İyi bir piyano akordu, akort yapılan piyanonun kalitesi ile doğru
orantılıdır.
Bilgisayar yazılımlı piyano akort programları, işlevsel özelliklerine ve kullanımına
göre, ticari piyasada bu iş alanıyla ilgilenen kişiler için çeşitli markalarda kullanıcının
hizmetine sunulmuştur.
Ürün seçeneğinin fazla, programların fiyatlarının pahalı olması ve teknolojinin hızla
gelişmesi

ve

bu

ürünlerin

arasındaki

farklılıklar,

bu

programların

edinilmesini

zorlaştırmaktadır. İnternet arama motorlarında ‘piano, tuner, tuner software’ gibi kelimelerle
başlığı altında arama yapıldığında karşımıza bir çok piyano akort yazılım programının
çıktığını görürüz. Bu programların deneme sürümlerini internet ortamında bilgisayara
indirerek programın kısıtlı hali ile belirli bir zaman aralığında kullana biliriz. Fakat bu
deneme sürümünü kullanma süresince bu programa ait verilere tam olarak ulaşmak mümkün
olmamakla birlikte bu programa ait yeterli bilgilere sahip olunamamaktadır.
Piyanonun akordunu ayarlarken sol elde akort anahtarının hâkimiyetini sağlamak, aynı
zamanda sağ el ile akort edilen tuşa belirli araklıklarda basmak, piyano akort programını
sürekli gözümüz ile takip ederek ayar ölçerinin istenilen noktaya gelmesini sağlamak ve akort
edilen sesin doğruluğunun dinlenilmesi piyano akordörlerinin karşılaştığı zorluklardan bir
kaçıdır. Bir piyano akort programını kullanarak piyano akordu yapmak geleneksel yönteme
nazaran fiziksel yorgunluk açısından aynı olsa bile işitsel yorgunluk açısından daha az
yorucudur.
Fiziksel ve işitsel yorgunlukları en alt seviyeye indirmek ve buna bağlı olarak temiz
duyumlu bir piyano akordu yapabilmek için, bu programlar hakkında yeterli bilgi edinilip
mümkünse tatbiki olarak bu programların bir kaçını kullanıp kendimize en uygun olan
programı seçmenin en mantıklı yol olacağı düşünülmektedir.

Piyano Akort Programları
Bilgisayar yazılımlı piyano akort programlarını incelediğimizde kullanım kolaylığı ve
anlaşılabilirlik açısından; tunelab, verituner ve Dirk's professional Piano Tuner akort
programlarının bilgisayarlara uyum açısından ve gelişmişlik düzeyine göre son yıllarda
piyano akordörleri tarafından en fazla tercih edilenler olduğu görülmektedir.
Bu programların kullanımını kısaca şöyle izah edebiliriz.
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Tunelab programı özellik olarak ‘New Tuning File’ sekmesine tıkladığınızda sizden
sırayla C1, C2, C3, C4 ve C5 notalarının duyurulmasını isteyerek her sesi işittikten sonra
teker teker piyanonun rözenans yapısını hafızasına kaydeder. Bu işlemi tamamladıktan sonra
bilgisayar ekranında yeni bir pencere açarak akort edilecek piyanonun sesleri için bir akort
çizelgesi meydana getirerek, piyanoda bulunan her bir nota için doğru bir frekans aralığı
sunar. Bu işlemden sonra akordörün yapması gereken akort anahtarı ile A0 (La-sıfır)dan
başlayarak C8 notasına kadar sırayla sesleri ayarlamak olacaktır.
Dirk's professional Piano Tuner akort programı işlevsel olarak farklı bir yol
izlemektedir. Öncelikle record butonuna basarak sırayla A0’dan C8 notasına kadar piyanoda
seslerin programa duyurulmasını isteyerek algıladığı her notayı kendi ara yüzünde bulunan
piyano klavyesinde kırmızı renkte onaylayacaktır. Algılamadığı notaları ise bizi uyararak
tekrar isteyecektir. Bu işlemi tamamladıktan sonra kendi bünyesinde yeni bir sayfa açarak
'Calculate Optimal Stretch' butonuna basmamızı isteyerek kaydedilen tüm notaların çekilmesi
gereken akort frekanslarını otomatik olarak hesaplayarak bize doğru bir akort yapısı
sunacaktır. Bu işlemlerden sonra yapılması gereken akordörün akort anahtarı ile A0 dan
başlayarak C8 notasına kadar sırayla sesleri ayarlamak olacaktır.
Verituner, piyano akort programı diğer yazılımlara göre daha gelişmiş bir yapıya
sahiptir. Akortlamak istediğimiz piyanonun ilk önce A4 sonra ise A3 notasının akortlanmasını
isteyerek otomatik olarak piyanonun ses genişlini ve aralığını ölçerek, piyanonun akort olması
gereken akort tablosunu kendi içinde hesaplayarak A#4’den sırayla C8 kadar, sonrada
G#4’den sırayla A0 kadar her notanın akordunun ayarlanmasını ister. Bu akort sırasında 7,5
oktav aralığında ki 88 notanın kendi arasında ayarlanması gereken en iyi noktayı referans
olarak bize yön gösterir.
Akort programlarının bu işlevsel özellikleri bir piyanonun akortlanması için gereken
tüm doğru yapıyı bize hazırlayarak sunmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Piyanonun akordunu ayarlarken sol elde akort anahtarının hâkimiyetini sağlamak, aynı
zamanda sağ el ile akort edilen tuşa belirli araklıklarda basmak, piyano akort programını
sürekli gözümüz ile takip ederek ayar ölçerinin istenilen noktaya gelmesini sağlamak ve akort
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edilen sesin doğruluğunun dinlenilmesi piyano akordörlerinin karşılaştığı zorluklardan bir
kaçıdır.
Bir piyano akort programını kullanarak piyano akordu yapmak geleneksel yönteme
nazaran fiziksel yorgunluk açısından aynı olsa bile işitsel yorgunluk açısından daha az
yorucudur.
Yukarıda belirtilen sıkıntıların en az seviyeye indirilebilmesi için günümüzde satışa
sunulan bir çok piyanu akordu için yazılmış bilgisayar programları bulunmaktadır. Bunlardan
tunelab, verituner ve Dirk's professional Piano Tuner akort programları bizim kullandığımız
programlar içerisindedir.
Bu programlardan Tunelab ve Dirk's professional Piano Tuner gösterge takibi
açısından akordöre etkin bir kolaylık sağlamaktadır. Verituner ise diğer yazılımlara nazaran
gösterge takibi açısından zor fakat seslerin birbirine uyumu açısından daha etkindir.
Mesleki müzik eğitimi kurumlarında piyano çalgısının kullanımının yoğunluğu
nedeniyle her bölümde bu alanda yetişmiş uzmanın olması, bu alanlarda kendini geliştirmek
isteyen akademisyenlere destek verilmesi ve bu akademisyenlerin gelişen teknolojik araç ve
gereçlerden en etkin biçimde faydalanması buna bağlı olarak da bu teknolojinin
geliştirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi önerilmektedir.
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BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠSĠNĠN LĠSANSÜSTÜ MÜZĠK EĞĠTĠMĠNDE
KULLANIMINA YÖNELĠK DERS PROGRAMI ÖNERĠSĠ

Yrd. Doç. Dr. Ali DELİKARA1
Yrd. Doç. Dr. Hazan KURTASLAN2

ÖZET
Günümüz dünyasında teknolojinin, özellikle bilgisayar yazılımları ve donanımlarının
büyük bir hızla gelişmesi, hemen her alanda birtakım değişimlere yol açmaktadır. Bu
gelişmeler, yeni meslek alanlarının ortaya çıkmasına sebep olmuş, bununla birlikte varolan iş
alanlarında ve eğitim sistemlerinde

birtakım değişikliklerin yapılması mecburiyetini

doğurmuştur. Eğitimde daha çok bilgiye daha hızlı erişim önem kazanmıştır. "Teknolojinin
eğitimde kullanımı, amaç, yöntem ve oran açılarından değerlendirilmiş „„eğitim teknolojisi‟‟
adı altında yeni bir alan ortaya çıkmıştır." (Başuğur,2009,sf.1) Eğitim teknolojisi, müzik
eğitiminde de önemli oranda yer bulmuş, müzik endüstrisi ve müzik eğitimi kurumlarını da
etkilemiştir. Bilgisayar, müzik eğitimi alanına birçok boyutuyla girmiş, müzik teknolojilerini
içeren dersler müzik eğitimi veren birçok kurumda ders programlarında yerini almaya
başlamıştır. Bu çalışmanın amaçlarından biri de ülkemiz müzik eğitimi kurumlarında
geleneksel (klasik) eğitimin yanı sıra bilgisayar teknolojisinin de kullanılmasının önemini ve
gerekliliğini ortaya koymaktır.
Anahtar sözcükler: Müzik Eğitimi, Müzik Yazılımları, Midi, Bilgisayar, Eğitim
Teknolojileri

1
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Niğde Üniversitesi G.S.E.B. Müzik Eğitimi A.B.D.
Niğde Üniversitesi G.S.E.B. Müzik Eğitimi A.B.D.
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GĠRĠġ
Eğitim kurumlarında eğitim-öğretim alan bireylerde, ulaşılması hedeflenen düzey için
çağdaş, gelişmiş ve etkili eğitim yöntemleri kullanılmalıdır. Eğitim-öğretimin çağdaş
seviyelere ulaştırılması ve evrensel nitelikler kazanması söz konusu kurumların ve
eğitimcilerin başlıca görevlerindendir. Eğitimcilerin mesleki alanlarındaki gelişmeleri
yakından takip ederek çağın gerisinde kalmamaları, öğrencilere yeni ve farklı bakış açıları
kazandırmaları, verdikleri eğitimin çağdaş ve evrensel boyutlara ulaşması için bir
gerekliliktir.
Müzik teknolojileri ve bilgisayarın müzik eğitiminde kullanılabilirliğine ilişkin yurtiçi
ve yurtdışında yapılmış olan birçok değerli araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda eğitim
teknolojilerinin müzik eğitiminde kullanımının yararları ve gerekliliği konularında hem fikir
olunduğu gözlemlenmektedir. Müzik öğretmeni olacak her öğrenci mutlaka bilgisayarı çok iyi
bilmeli, bu bilgisini çeşitli müzik yazılımları ile bağdaştırmalıdır. Bunun yaygınlaştırılması
için

Eğitim

Fakülteleri

Müzik

Bölümleri

ders

programlarında,

“Müzik

Teknolojileri”,”Bilgisayarla Nota yazımı” gibi derslerin sayısı arttırılmalı, tüm ülke
üniversitelerinde yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. (Bilgin, 2005,sf 34)
Bu çalışmada, geçmişte yapılan bazı çalışmalardan da faydalanarak sistematik bir ders
programı taslağı oluşturulmuştur. Bu çalışma, müzik eğitimcisine ve öğrencilerine,
bilgisayarla müzik teknolojisi hakkında temel bilgiler sağlamak ve alanlarındaki bilgibecerilerini ve deneyimlerini kullanarak birçok farklı boyutta müziksel materyal
hazırlamasına imkan sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır.
Araştırmaya konu olan ders programı önerisi, öğrencilerin lisans düzeyinde
edinecekleri müziksel bilgi ve becerilerin söz konusu ders içeriklerine uygun zemin
hazırlayacağı göz önünde bulundurularak yüksek lisans ve doktora aşamalarına yönelik olarak
oluşturulmuştur.

Problem Durumu
Kurumlarımızdan yetişen “müzik öğretmenleri” mezuniyetleri sonrasında müzik
eğitiminin üç ana boyutu olan genel, özengen ve mesleki müzik eğitimi alanlarında çeşitli
görevler almaktadırlar. Eğitimciler olarak hedefimiz, öğrencilerimizin gittikleri yerlere
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bilgilerini ve deneyimlerini taşımaları, edindikleri birikimlerle ülkemize, çevrelerine ve
kendilerine yararlı birer birey olmalarıdır.
Öğrencilerimizin mesleki yaşantılarındaki başarısında aldıkları eğitimin niteliği ve
niceliği belirleyicidir. Bunun gerçekleşmesi; çağdaş, yenilikçi, ulusal ve evrensel değerlere
dayanan ders programlarına, alanındaki gelişmeleri takip eden nitelikli eğitimcilere bağlıdır.
Teknolojinin müzik eğitiminde işlevsel bir şekilde ve çok yönlü olarak kullanılmasının,
bahsedilen bu gerekçelerden dolayı günümüz ve geleceğin müzik eğitimcilerine önemli
kazanımlar sağlayacağı düşünülmektedir.
Müzik teknolojilerinin en yaygın kullanım alanı olarak midi uygulamalarını
gözlemlemekteyiz. 1983 yılında Japon ve Amerikalı üreticiler bir araya gelerek MIDI
protokolünü oluşturmuşlardır.
Midi'nin icat edilmesi, hem eğitim hem icra açısından yeni bir çığır açmıştır. Artık
evlerde ya da gerekli teçhizat ile donatılmış laboratuvarlarda, yapay olarak elde edilebilecek
tek kişiklik çalgı eşliğinden büyük orkestra performansına kadar her türlü imkan,
ayırabildiğiniz maddi destek dahilinde yanı başınızdadır. Müzik eğitiminde de, belirlenen
hedeflere yönelik hazırlanan yazılımlar (software)‟ın artmasıyla bu alandaki eğitimin de
yapısı değişmekte ve gelişmektedir. Bu yazılımlar, müzik öğretmenlerinin kendilerini
geliştirmelerine yardımcı olmalarının yanı sıra bu alanda çalışan öğrencilere de bireysel ve
grup

çalışmalarında,

yeni

yöntemler

ile

önemli

katkılar

sağlamaktadırlar.

(Wilkinson,1997,sf.3).

AraĢtırmanın Amacı
Bu araştırma, bilgisayar teknolojisinin müzik eğitimi sürecinde öğrenme ve öğretme
aşamalarında daha yararlı, işlevsel ve çok yönlü olarak kullanılabilmesi amacı ile yapılmıştır.
Söz konusu araştırmayla; öğrencilerin nota yazımı yöntem ve teknikleriyle materyal
hazırlama, bu materyalleri çeşitli formatlara dönüştürme, eşlikli enstrüman çalışma, çalmasöyleme, armoni-iştime gibi temel müziksel alanları çalışma-inceleme-geliştirme, düzenleme
ve ses kaydı yapma, sesin yapısını ve fiziksel dinamiklerini inceleme gibi birçok alanda temel
bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.
Bilgisayar teknolojilerinin müzik eğitiminde kullanılmasında önemli olan eğitimcilerin
bazı müzik yazılımlarını tanıması değil, müzik eğitiminde kullanılabilecek olan teknolojiyi,
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öğretmen adaylarına hayata geçirecekleri şekilde ve onların meslek hayatında etkili biçimde
kullanabilecekleri doğrultuda eğitimini verebilmektir. Bu amaç doğrultusunda yapılacak olan
öncelikle gerekli donanıma sahip olan, bilgi ve beceri sahibi öğretim elemanı yetiştirmektir.
Araştırmada önerilen ders programı bu amaçla lisansüstü düzeyleri için tasarlanmıştır.
Günümüz teknolojisiyle bilgisayarlar artık bir ses kayıt stüdyosunun hemen hemen
tüm işlevlerini yerine getirebilmektedir. Söz konusu çalışmada planlan ders programının
hedeflerine ulaşılması durumunda, müzik eğitimi verilen kurumlardaki eşlik (korrepetisyon)
sorununa kısmen de olsa çözüm olabileceği düşünülmektedir. Yeterli öğretim elemanı
olmaması, her öğrenciyle ayrı ayrı ilgilenecek zaman ve mekan bulunamaması... gibi çeşitli
sebeplerden ötürü öğrencilerimiz eşlikli çalma-söyleme ve eşlikli çalışma yapmaktan büyük
ölçüde mahrum kalmaktadır. Verilecek olan sistematik eğitimle bilgisayarla yapılacak olan
eşliklerin, bu soruna kısmen de olsa çözüm olması amaçlanmaktadır.
Teknoloji, insan hayatını zaman, mekân, güç ve maddi kazançlar sağlaması
bakımından kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan bilimin araç-gereçlere dönüşmüş halidir.
Teknolojinin müzik eğitiminde kullanılmasının amacı öğretmen ile öğrenci arasındaki
iletişimi kaldırmak veya klasik eğitim sistemini yıkmak değil, sunmuş olduğu avantajları
destekleyici kaynak olarak kullanmaktır. (Tecimer,2006 sf. 8-9.)

YÖNTEM
Araştırmada betimsel yöntem kullanılmış olup, öncelikle durum tespiti yapılmaya
çalışılmıştır. İlgili literatürün taranması sonucunda kişisel deneyimlerden ve gözlemlerden
yola çıkılarak ders programı taslağı oluşturulmuştur.
Araştırmaya ilişkin olarak yurt içi ve yurt dışında yapılmış olan bildiri, makale ve
lisansüstü tezlerden yararlanılmıştır. Ayrıca Niğde ve Gazi Üniversitesi yüksek lisans
öğrencilerinden örneklem oluşturularak görüş alınmıştır.
Mevcut lisans programlarındaki "Bilgisayar 1, Bilgisayar 2 ve Öğretim Teknolojileri
ve Materyal Tasarımı" dersleri içerik olarak önerilen yüksek lisans ders programındaki
hedefler için uygun altyapıyı hazırlamaktan uzaktır. Bu durum göz önüne alınarak hazırlanan
ders programı taslağı başlangıç bilgilerini ve uygulamalarını da içermektedir. Hazırlanan
program dönemlik olarak sunulmuş, haftalık programa dönüştürülmemiştir. Bunun sebebi
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öğretmen

ve

öğrencinin

bilgi-beceri

düzeyleri

ve

yapılacak

uygulamaların

zamanlamalarındaki değişkenlerdir.
Bu araştırmada planlanan derslerin, yalnızca teorik olarak uygulanmasının, verilecek
olan eğitimin kalıcı olması ve işe yararlığı bakımından yeterli olmayacağı açıktır. Dersin
amacına uygun işlenebilmesi için minimum düzeyde olması gereken araç gereçler ve
yazılımlar ana hatlarıyla şu şekilde tasarlanmıştır:
 Akustik koşulları ve boyutları uygun, Projeksiyon cihazı olan derslik
 Yeterli donanımsal özellikleri barındıran PC veya MAC bilgisayar sistemi
 Audio kayıt özellikli çok giriş-çıkışlı ses kartı
 Midi klavye ve bağlantıları
 Mixer (ihtiyaca yönelik olarak 2 veya daha çok kanallı)
 Monitör (referans) Hoparlör (2 adet)
 Yapıcak kayıt türüne ve boyutuna göre seçilmiş olan Mikrofonlar
 Nota Yazım programı
 Örnekleyici (sampler), sentezleyici (synthesizer) ve sıralayıcı (sequencer) yazılımlar.

BULGULAR
Bu bölümde söz konusu probleme ilişkin olarak çeşitli kaynaklardan elde edilen
veriler ve bilgisayar teknolojisinin müzik eğitiminde kullanılmasına yönelik olarak
oluşturulan ders programı içerikleri dönemler halinde yer almaktadır.
Hazırlanan programda derslerin tümü pratik ve uygulamalı çalışmalar esas alarak
planlanmıştır. Lisansüstü düzeylerine uygun olarak oluşturulan program, esnek bir yapıya
sahiptir ve dört dönemi kapsamaktadır. Önerilen program, yüksek lisansda iki, doktorada iki
dönem olacak şekilde seçmeli ders olarak da verilebilir.
Gazi Ün. ve Niğde Ün. Yüksek lisans öğrencilerinin yapılan görüşmeler sonucunda
öğrencilerin müzik yazılımları ve donanımlarıyla ilgili olarak nitelikli ve sistematik bir eğitim
almadıkları bu yüzden de kendi bireysel gayretleri, arkadaş çevresi ve internetten edindikleri
bilgilerle yetinmek durumunda kaldıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca görüşme yapılan

346

öğrencilerin büyük kısmının müzik teknolojileri ve bilgisayarla müzik alanlarına ilgi
duydukları ve buna yönelik olarak kapsamlı bir eğitim almak istedikleri gözlemlenmiştir.
Müzik eğitiminde kullanılabilecek olan yazılımları, midi uygulamalarını temel alarak
çalışma prensipleri aynı olan birkaç başlık altında toplayabiliriz ve bu başlıklar altında en
yaygın olarak kullanılan pilot programlarla gerekli eğitimi verebiliriz. Konuya ilişkin olarak
önerilen yazılımlar şu şekildedir:


Nota yazımı programı: Sibelius7



Sıralayıcı Program: Cubase6



Örnekleyici ve sentezleyici Program: Reason6



İhtiyaca göre çeşitli sanal enstrümanlar ve eklentiler (Vst ve Vst plug-

in'ler)
Uygulanması planlanan ders programında midi protokolü önemli bir yer tutmaktadır.
80 li yıllardan beri sürekli gelişim içinde bulunan bu teknolojiyle birlikte bilgisayarın müzik
yapabilme ve ses işleyebilme kabiliyeti son derece artmıştır. Bu süreç halen de hızla devam
etmektedir.

Midi
Musical Instrument Digital Interface; Müzik Enstrümanları Dijital Arabirimi anlamına
gelen MIDI, elektronik müzik aletleri ve bilgisayarlar arasında gerçek zamanlı veri
alışverişini sağlayan, endüstri standardı haline gelmiş yaygın bir iletişim protokolüdür.
Dijital müziği temsil eden bir teknoloji olan MIDI öğrenmeden, bestelemeye,
bestelenen veya çalınan eseri yazdırabilmeye, orkestra düzenlemesi yapmaya, bir çalgı
çalmaya, müzik dinlemeden, ses kaydı yapmaya ve sahne ışıklarını kontrol etmeye kadar pek
çok şeyin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. (Tecimer, 2007,sf 40)
MIDI protokolunu kullanmak müzik öğretmeni adaylarının müzik öğretmenliği
yaşamları boyunca, çalışacağı kurumda yeterli düzeyde bulunmayan / hatta hiç olmayan
müziksel ortamlarda (müzik odası), bireylerdeki olumlu müziksel davranış değişikliklerini
gerçekleştirebilmesi açısından; gerek okul içi ve okul dışı tüm etkinliklerde öğretimini
yapacağı halk türküleri, eğitim müziği dağarı, marşlarımız gibi materyalleri, müzik dersi
öncesinde kendi evinde bulunan bilgisayarındaki müzik programları yardımıyla, kendi
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müzikal anlayışı ve birikimiyle, kendi beğenisine uygun orkestrasyonlarını gün geçtikçe
yetkinleşerek arttıran bir aranjör, sınıf içinde hem kendisinin bir eşlikçisi hem de ders işlenişi
esnasında eski lisans program diliyle Anaçalgısını da ders işlenişi sırasında aktif olarak
kullanabilen bir solist ve sınıf içinde bir maestro olmasına fırsat verecektir. (Yüksel, 2004,
sf.7)
Midi

uygulamaları

dersleri

kapsamında,

öğrencilerin

günümüzde

müzik

prodüksiyonunda yoğun olarak kullanılan MIDI' nin temel ilke ve kurallarını öğrenmesi,
uygulaması ve kendini geliştirebilecek bir zemin hazırlamasi hedef alınmıştır. Temel bilgiler,
kurulum, basit uygulamalar, yazılımlar, sequencer ve synthesizer'ların genel özellikleri ve
sınıflandırılması ve Genaral MIDI (GM) dersin temel içeriğini oluşturmaktadır.
Midi uygulamalarının yapılacağı platform olan Dijital Audio Workstation (DAW);
Dijital Ses İstasyonu dersleri kapsamında dijtal sesin özellikleri, Cubase yazılımı üzerinde
edit ve kayıt prosedürleri, gerekli tool'ların (araçların) kullanımı, kısa yollar, plug-in
eklentilerinin özellikleri, Rewire ile çalışma gibi konuları çalışılacaktır. Öğrencilerin bu
yazılımlarını kullanarak kendi projelerini oluşturmaları hedeflenmektedir.
Sequencer: Bu terim MIDI ve Audio (ses) işaretlerini düzenleyip bunlar üzerinde
işlem yapmaya yarayan yazılım veya donanımlara verilen addır. Cubase programının
kullanılacağı Sequencer dersleri kapsamında, Sibelius nota yazım programında elde edilen
materyallerin çeşitli vstlerle ve reason programıyla elde edilen midi kayıtlarla beraber
işlenmesi, enstrüman ve ses kayıtlarıyla da birleştirilerek kayıt-mix ve mastering
çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.

Bilgisayar Teknolojisinin Lisansüstü Müzik Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik
Dönemlik Ders Programı Önerisi

1. Dönem ( Aşama) :


Müzik teknolojilerine genel bakış, Müzik Yazılımları için gereken genel
arabirimler, (araç-gereçler, donanımlar) temel işlevleri ve kullanım alanlarının
incelenmesi.
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Müzik eğitiminde yaygın olarak kullanılan yazılımların ana hatlarıyla
incelenmesi,

müzik

yazılımlarının

gruplanması

ve

amaçlarına

göre

sınıflandırılması.


Nota yazımı programlarının temel özelliklerinin ve kullanım alanlarının
incelenmesi, temel düzeyde nota yazımı uygulamalarının yapılması, nota
yazısının çeşitli formatlara dönüştürülmesi. (midi, tiff..vs.)



Yapılan çalışmaların eğitim amaçlı (ödev-soru hazırlama, makale..vs) bilimsel
çalışmalarda kullanılmasına yönelik uygulamaların yapılması. (Word ve pdf
dosyalarına nota transferi, power point sunumlarına resim-grafik olarak
aktarımı.)



Çeşitli enstrümanlara ve çalgı gruplarına yönelik nota yazımı çalışmalarının
yapılması.

2. Dönem


Midi müzik protokolünün tanıtılması, midi bağlantıları ve ara birimlerinin

incelenmesi, midi kullanım alanlarına genel bakış.


Sibelius nota yazım programının midi bağlantısı aracılığıyla kullanımı. (midi
klavye, dijital piyano vasıtasıyla)



Nota yazımı programlarıyla yapılan tek sesli-çok sesli müzik çalışmalarının
çeşitli formatlara dönüştürülerek (Cubase ve Reason, Band in a box...vs)
müzik yazılımlarına aktarımı.



Vst (sanal) enstrümanlara genel bakış ve notaya alınan çalışmalarının bu
enstrümanlar

aracılığıyla

seslendirilme,

farklı

enstrümanlara

aktarma

çalışmalarının yapılması. Çeşitli ses formatına dönüştürme uygulamaları.


Öğrenilen bilgiler ışığında armoni-işitme dersleriyle (ders programlarında yer
alan hedef davranışlarla) parelellik gösterecek şekilde bireysel ve gurup
çalışmaları yapılası.



Armoni, işitme ve kontrapuan alanlarında ders materyalleri (soru-ödev)
hazırlanması.
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3. Dönem


Bireysel çalgı dersi kapsamında seslendirilen eserlerin piyano eşliklerinin
yazılması.



Yazılan eşliklerin, Cubase programı aracılığıyla kullanılacak olan sanal
enstrümanlarla çeşitli çalgı ve çalgı guruplarıyla seslendirilmesi.



Oluşturulan eşliklerde temel mix ve mastering uygulamaları yapılması.



Midi uygulamalarının eşlikli çalmaya yönelik olarak çalışma yöntemleri
belirlenmesi. (eserlerin kolay-zor yerlerinin belirlenerek gereği kadar
tekrarlanması, metronomun uygun çalışma tempolarına göre ayarlanması,
parça-bütün yönteminin bilgisayar ortamında kullanılması...vs)



Yapılan eşliklerde çeşitli müziksel stillere yönelik olarak düzenleme
çalışmaları yapılması. (Tonica, Band in a box...vb)

4. Dönem


Ses kayıdının temel ilke ve kurallarının öğrenilmesi. Çeşitli programlarla ses
(Şan ve ensrüman) kayıtları yapılması.



Yapılan ses kayıtlarının Cubase programı aracılığıyla daha önce yapılan ve
düzenlenen midi eşlik kayıtlarıyla birleştirilmesi.



Birleştirilen ses ve midi kayıtlarının dengeleme ve duyum özellikleriyle ilgili
çalışmalar yapılması.



Mix ve mastering kavramlarına genel bakış, temel prensipler. (Ekolayzır ve
çeşitli Temel efektlerin kullanımı. (reverb, kompresör vb…)



Birleştirilen ve hazır hale getirilen kayıtların farklı müzik formatlarına
dönüştürülerek sunuma ve basıma hazır hale getirilmesi.



Yapılan çalışmaların bireysel ve çeşitli topluluklarla seslendirilip sergileneceği
etkinlikler

gerçekleştirilmesi.

birleştirilmesi...vb)
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(konser-dinleti-görüntülü

materyallerle

SONUÇLAR VE ÖNERĠLER

Sonuçlar
Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlara yer
verilmiştir.
Ülkemizde son yıllarda yapılan bazı araştırma ve anket sonuçlarına göre müzik
eğitiminde bilgisayar teknolojisinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Nota yazımı – ses
düzenleme ve kayıt programları müzik eğitimcileri ve öğrencilerince tanınmaya başlanmıştır.
Ancak gerekli teknik ve teorik bilgilerin yetersizliği sonucuna da söz konusu araştırmalarda
ulaşılmıştır.
Müzik eğitimi alan bireyler, günümüzde hayatlarının her alanında kullandıkları
teknolojik araç-gereçleri kendi mesleki gelişimleri için de kullanmalı, tanımalı, ilgi alanlarına
yönelik olarak mesleki yaşantılarına katmalıdır. Bu Araştırmada sunulan ders programı
önerisi; müzik eğitimcisinin gerek kişisel müziksel çalışmaları gerek mesleki hayatına
katkıları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Planlanan ders programı ile ;
* Bilgisayardaki Müzik teknolojilerinin donanımsal ve yazılımsal özellikleri hakkında
genel bilgi sahibi olunması,
* Yaygın olarak kullanılan nota yazımı programlarının kullanabilmesi, eğitim amaçlı
materyal hazırlanabilmesi, (Sibelius programı örneğinde)
* Midi iletişim protokolünün temel ilke ve kurallarının öğrenilmesi, uygulanması,
* Yaygın olarak kullanılan yazılımların genel hatlarıyla tanıması, midi ve nota yazım
programları ile birlikte uygulama yapılması (Cubase, Reason ve Sibelius programları
örneğinde)
* Vst (sanal) enstrüman ve eklentilerin kullanımının temel ilkelerini öğrenmesi ve
uygulaması, yapılan diğer midi kayıtlarla ve notasyonlarla birleştirilerek sequencer
programı içinde kullanımı, (Spectrasonic, ewql, pianotech, ve waves programları ve
eklentileri örneğinde)
* Çeşitli müzik türleri ve çalgı grupları için düzenleme ve çok seslendirme
uygulamalarını yapılması, (Tonica ve Band in a box programları örneğinde)
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* Audio kayıt bağlantıları, arabirimleri ve temel kullanım ilke ve teknikleri hakkında
genel bilgi sahibi olunması,
* Enstrüman ve şan kayıtlarının yapılması, Yapılan ses kayıtlarının daha önce yapılan
eşlik, düzenleme ve diğer midi kayıtlarla birleştirilmesi,
* Yapılan çalışmaların sunuma hazır hale getirilmesi (mixing ve mastering) ve çeşitli
ses formatlarına dönüştürülmesi,
* Edinilen bilgi ve beceriler doğrultusunda yapılan çalışmaların sergilenmesi
hedeflenmektedir.

Öneriler
Eğitim Fakülteleri; G.S.E.B.-M.E.A.B.D. lisans programı 2‟nci ve 3‟ncü yıllarında
toplam 9 kredi olarak yer alan; Bilgisayar 1, Bilgisayar 2, Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı

dersleri içeriği müzik eğitimine yönelik olarak düzenlenmesi halinde, bu

araştırmaya konu olan lisansüstü ders programı hedef davranışları için gerekli altyapı da doğal
olarak oluşturulmuş olacaktır. Lisans düzeyinde nota yazım programlarının ana hatlarıyla
tanıtımı ve çeşitli boyutlarda uygulamalar yapılması, ilerde yapılacak olan daha nitelikli ve
kapsamlı çalışmalar için uygun zemin hazırlayacaktır.
Teknoloji bu kadar büyük bir hızla ilerlerken müzikle uğraşan insanların hele ki
Konservatuvar ve/veya Müzik Bölümlerinde okuyan öğrencilerin buna kayıtsız kalması veya
bundan mahrum kalması çok büyük bir eksiklik olacaktır. Dolayısıyla bu eksikliği
doldurabilecek öğretim elemanlarının yetiştirilip müzikte bilgisayar kullanımı ile ilgili
derslerin en kısa zamanda açılması gerekmektedir. (Aktükün, 2003,sf.36)
Araştırmaya ilişkin olarak öneriler şu şekildedir:


Eğitim fakülteleri lisans programlarında verilen Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Tasarımı derslerinin bölümlerin ilgi ve ihtiyaçları
doğrultusuna programlandırılmaları gerekmektedir.



Örgün müzik eğitimi verilen kurumlarda teknoloji sınıfı oluşturulmalıdır.
Gerekli donanım ve yazılımların göz önüne alınarak oluşturulması gereken bu
sınıflarda

uygulamalı

teknolojilerini

çalışmalar

tanımasına

ve
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yapılmalı,

kullanabilmesine

öğrencilerimizin
imkan

müzik

yaratılmalıdır.

Üniversitelerimiz bu konuda maddi destek ve imkan sağlamalı, teşvik edici
olmalıdır.


Yapılacak olan derslerin ödevlerinde, belirlenecek olan bireysel çalgı dersi
kapsamında seslendirilen eserlerin -bir havuz oluşturularak- piyano eşliklerinin
yapılması

sağlanabilir

böylece

bir

eşlik

kütüphanesi

oluşturularak

öğrencilerimizin eşlikli çalışmasına imkan yaratılabilinir.


Söz konusu ders programının uygulanmasıyla elde edilen ürünlerin
sergilenmesi, geleneksel hale getirilmesi, verilen eğitimin hayata geçirildiğinin
bir göstergesi olacak aynı zamanda teşvik edici-özendirici niteliği ile ilerde
yapılacak olan çalışmalara zemin hazırlayacaktır.



Müzik eğitiminde kullanılabilecek olan teknoloji ile ilgili olarak çalıştaylar
yapılmalı, eğitimcilerin ve öğrencilerin söz konusu teknolojileri ve
uygulamaları tanımaları sağlanmalıdır.
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MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDA BĠLGĠSAYAR
DERSLERĠNDE ÖĞRETĠLEN MÜZĠK YAZILIMLARININ PĠYANO
EĞĠTĠMĠNDE RĠTĠM ALGILAMA, EZGĠ ALGILAMA ve NÜANS
TERĠMLERĠ AÇISINDAN KATKILARININ ĠNCELENMESĠ

Arş. Gör. Eren LEHİMLER1

ÖZET
Bilgisayar destekli müzik eğitimine genel olarak bakıldığında müzik yazılım
programlarının; beste yapma, nota okuma, dikte, müzik teorisi, kulak eğitimi, çalgı eğitimi,
ritim çalışmaları, müzik sembolleri, dinleyerek müzik analizi yapma, yaratıcılık, dizi ve arpej
çalışmaları vb. konuları ile ilgili müzik eğitiminde çeşitli uygulamalar yapmaya olanak
sağladığı görülmektedir.
Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda piyano dersi için öğrencilerin hazır bulunuşluk
düzeylerinin farklı olması, ders içeriğine göre beklentiler, öğrencilerin eser ve eşlik çalımında
yetersiz düzeyde olduğu gözlenerek bu problemlere bir çözüm üretme amacıyla yapılmıştır.
Yapılan deneysel testlerle elde edilen bulgular olumlu etki göstermiştir. Müzik
yazılımlarının öğrenciye; ritim algılama, ezgi algılama, nüans terimleri (hız, gürlük, senkop,
uzatma bağı, staccato, legato vb.), eserin ritmik ve melodik boyutu, müziksel işitme ve
yenileme gibi eser içerisinde yer alan müziksel ifade ve teknikleri olumlu yönde algı ve
uygulamada katkı sağladığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Müzik Yazılım Programı, Piyano Eğitimi, Ritim-Ezgi-Nüans.
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GĠRĠġ
Günümüz eğitim-öğretim süreci, öğrencinin derslerde daha aktif olarak katılmasını
amaçlanmaktadır. Bu da, daha kısa zamanda, daha az uğraşla, daha kalıcı ve daha üst düzeyde
öğrenme ürünü sağlayacak ortamın düzenlenmesiyle gerçekleşir (Gökbudak, 2004). Bu
bağlamda üst düzey öğrenmenin sağlanabilmesi için son yıllarda eğitimin her alanında olduğu
gibi müzik eğitimi alanında da teknolojik ortamlar düzenlenmektedir. Böylece günümüz
öğretim yöntemleri geliştirilerek daha çok bilgiye daha kısa zamanda ulaşıldığı
gözlemlenmiştir. Bu gözlemler sonucunda yapılan bu çalışmada müzik eğitimi programında
ki farklı disiplinlerden faydalanılarak, program içerisinde yer alan bilgisayar ve piyano
dersleri birbirleriyle ilişkilendirilip, geleneksel eğitime katkı amacıyla yeni bir yaklaşım
oluşturulmaya çalışılmıştır.

Bilgisayar Eğitimi Dersi
Bilgisayar Eğitimi Dersi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programında, III. ve
IV. yarıyıllarda 2 teorik, 2 uygulama olmak üzere toplam 3 kredilik bir derstir. III. yarıyılda
Yükseköğretim Kurulu bu dersi; “Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel
kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama
programları, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı
üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları”
olarak tanımlamıştır. IV. yarıyılda ise; “Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar,
öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli
öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi,
uzaktan

eğitim

uygulamaları,

veri

tabanı

uygulamaları,

bilgisayar

ve

internetin

çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi” tanımı yer almaktadır (YÖK,
2007).
Bu tanımlar çerçevesinde müzik eğitimi bölümü öğrencilerine tanımlarda da yer bulan
alan ile ilgili yazılımlar, hem lisans dersleri, hem de öğretmenlik yaşamlarında yardımcı
olacağı göz ardı edilemez düzeye gelmiştir.

Bilgisayar Destekli Eğitim
Barker ve Yeates’e göre bilgisayar destekli öğretimin amaçları şunlardır:
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1. Geleneksel öğretim yöntemlerini daha etkili hale getirmek,
2. Öğrenme sürecini hızlandırmak,
3. Zengin bir materyal sağlamak,
4. Ucuz ve etkili öğretimi gerçekleştirmek,
5. Gereksinmeye dayalı öğretimi gerçekleştirmek,
6. Telafi edici öğretimi sağlamak,
7. Öğretimde sürekli olarak niteliğin artmasını sağlamak,
8. Bireysel öğretimi gerçekleştirmektir (Koldemir, 2008).
Giriş bölümünde de bahsedildiği üzere bilgisayar desteği tamamlayıcı ve güçlendirici
özellik taşımaktadır.
Bilgisayar destekli öğretimin hem öğretmen hem de öğrenciler açısından birçok yararı
olduğu düşünülmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;
1. Bilgisayar destekli öğretim, öğrencileri sürekli aktif tutar.
2. Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili konular öğrencilere daha kısa sürede ve sistemli
bir şekilde öğretilebilir.
3. Öğrenci kendisine ait bir kişisel öğrenme ortamında rahatlıkla çalışabilmektedir.
4. Öğrenci kendi çalışmasına rağmen, öğretmen tarafından sürekli denetlenebilir ve
gerektiğinde müdahale edilebilir (Koldemir, 2008).
Sağlanan bu yararlar göz önüne alındığında piyano eğitiminde karşılaşılan ritim
cümlesi sorunu, ezgi cümlesi sorunu, nüans terimleri sorunu, hız, gürlük ve bazı tekniklerin
duyum özelliklerini kavrama sorunları gibi temel sorunlara çözüm sağlaması amacıyla
teknolojik destek verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Bilgisayar Eğitiminde Kullanılan Bazı Yazılımlar
İnteraktif

yazılımların

eğitimde

kullanılmaya

başlanmasıyla

birlikte,

uygulanabilirlikleri, olumlu ve olumsuz etkileri ve fayda-maliyet yönleri araştırma ve tartışma
konusu olmuştur. Denemelerden alınan başarılı sonuçlardan sonra da gelişimini sürdüren bu
yeni yöntem anlayışı, günümüzde artık tartışılır olmaktan çıkmıştır. Duyguyu ve doğallığı
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ortadan kaldırdığı ve yaratıcılığı sınırladığı yönündeki karşı görüşlere rağmen, bugün
dünyanın en saygın müzik eğitim kurumlarında interaktif yazılımlar kullanılmaktadır.
Özellikle derse hazırlık ya da kişisel eksiklikleri giderme anlamında sağladığı avantajlar
dikkate değerdir. Dolayısıyla, yöntem içerisinde teknolojik araçların kullanım şekli ve oranı,
yine kullanıcı ya da öğreticinin inisiyatifindedir (Başuğur, 2009).
Elektroniğin dışarıdan bakıldığında çok karmaşık gelen yapısı son yüzyılda müzik
eğitimi alanına değişik bir bakış açısı kazandırmıştır. Elektroniğin müzik eğitimi alanlarındaki
çeşitliliği, yapılan her türlü üretimi geniş yığınlara en iyi şekilde taşımasıyla birlikte, bireyde
bulunan müzik yeteneğinin ortaya çıkarması ve geliştirilmesini de sağlamaktadır. Müzik
eğitimi alanına yönelik üretilen nota yazımı programları (Finale, Encore, Sibelius v.b.), çok
kanallı MIDI ve Audio kayıt programları (Cakewalk, Cubase, E Magic v.b.), klasik batı
müziği’nin tarihsel gelişimini, çalgı gelişimlerini, bestecilerini, form yapılarını, barok-klasikromantik dönemin içinde gerçekleşen diğer güzel sanat dallarındaki yapılanmayı anlatan pek
çok interaktif CD-ROM’lar kullanıcıların hizmetine sunulmuştur (Yüksel, 2004).

Piyano Eğitimi Dersi
Piyano Eğitimi Dersi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programında, ilk 7
yarıyılda Piyano, VIII. yarıyılda ise Piyano ve Öğretimi adı altında yer almaktadır. 1 teorik, 0
uygulama olmak üzere toplam 1 kredilik bir derstir. I. yarıyılda temel davranışlar, II. yarıyılda
temel teknikler, III. ve IV. yarıyıllarda önceki dönemlerde kazanılan temel teknik
çalışmalarını sürdürme, V., VI. ve VII. yarıyıllarda ek olarak okul müziği ve marş eşlikleri
olarak ders içerikleri tanımlanmaktadır. VIII. yarıyılda ise önceki dönemlerde yapılmış
çalışmalar doğrultusunda metot vb. çalışmaların incelenmesi olarak tanımlanmıştır.
Diğer mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda da aynı şekilde piyano eğitimi temel
ders olarak verilmektedir.

Piyano Eğitiminde Ritim Algılama, Ezgi Algılama, Nüans Terimleri
Piyano eğitiminde istenilen kazanımları elde etmek için eğitimciler tarafından ön
görülen bazı şartlar vardır. Bu şartlar ritim, ezgi algılama ve nüans terimlerini uygulayabilme
olarak gözlemlenmiştir.
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Bu şartların yerine getirile bilirliği konusunda bire bir eğitimcilerle yapılan
görüşmelerde öğrencilerin algılama ve uygulama sorunlarının yoğun olduğu ve kısa sürede
istenileni veremediği bilgileri edinilmiştir.
Bu şartların daha anlamlı olabilmesi için müzik eğitiminde anlaşılırlığına bakacak
olursak eğer:
Algı: Dış dünyadan aldığımız izlenim sonuçlarının yani duyumların bilinçli hale
gelmesi ve anlam kazanması olarak tanımlayabiliriz. Algı, öğrenmenin ve davranışın
temelidir. Bir bireyin dış dünyadaki nesneler hakkında duyu organları (yani görme, işitme,
dokunma, koklama ve tat alma) yoluyla edindiği mesajların beyinde yorumlanması ve anlam
kazandırılması sonucunda gerçekleşir (Sökezoğlu, 2003).
Nüans: Ayrıntı. Sesin şiddet farkı alarak tanımlanmıştır (Uluç, 2002).
Algı ve nüans kelimeleri, anlamlarına da bakarak, öğrencilerden istenilen teknik harici
kazanımların müzikalitede ki gelişimi sağlayan temel unsurlardır. Bu konuda müzik
bilimcileri yapmış oldukları çalışmalarda konunun önemi vurgulanmıştır.
Gold’a göre piyano derslerinde verilen ödevlerin nota, ritim, hız ve gürlük terim ve
işaretleri açısından uygun olarak seslendirilmesinin yanı sıra, eserin müzikal yapısının da
doğru olarak ortaya çıkarılması önem taşımaktadır. Ayrıca özel veya okul ortamlarında
yapılan piyano derslerinde öğretmenler tarafından eserlerin teknik problemlerinin çözümüne
çok fazla zaman ayrıldığı ve müzikalitenin ihmal edildiği daima gözlemlenmektedir. Bunun
nedeni genelde öğretmenin kafasında öğrencinin sergilediği performanstan çok onun eserini
çalarken yaptığı hataların düzeltilmesi düşüncesinin olmasıdır. Öğretmen ders boyunca
yapılan yanlışları düzeltmeye çabalar, sonunda ders biter ve öğrenci adeta bir savaştan
çıkmışçasına yorgun bir şekilde ve sonu gelmeyen hatalar yüküyle dersten ayrılır (Ercan,
2003).
Bu söylemler ele alınarak yapılan bu çalışma, sorunlara bir çözüm önerisi, geleneksel
eğitime destek sağlayıcı farklı bir disiplinden faydalanma, ayrıca öğrencilere kendilerini
tanıtma olanakları sağlamıştır.
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YÖNTEM
Deneysel olarak test-tekrar test yöntemiyle yapılan bu çalışmada rasgele (random)
seçilen öğrenci grubuna içerisinde bazı düzenlemeler yapılarak bir eser verilmiştir. Ön test de
gruba geleneksel yöntemlerle eğitim verilmiştir. Son test de ise geleneksel yöntemlere ek
olarak bilgisayar teknolojisi (müzik yazılımlarından Sibelius Yazılımı) katkısı sağlanmıştır.
Sibelius programında piyano literatüründe var olan bir eser düzenlenerek ön testte geleneksel
yöntem, son test de ise bilgisayar teknolojisi destekli yöntemler ile belli ölçütler kullanılarak
teknolojik desteğin katkıları incelenmiştir. Eser içerisinde yapılan düzenlemeler, ön test de
ritim, ezgi algılama ve nüans terimlerinin uygulamada nasıl icra edildiğini, son test de ise
verilen bilgisayar yazılımının bu icrayı nasıl etkilediğini ölçmek için tasarlanmıştır.
Yapılan düzenlemede istenilen ölçütler de şu şekildedir:
Tablo 1,1: Kullanılan Ölçütler Tablosu.
1

Ritim Algılama / Ritmik Boyut

2

Ezgi Algılama / Ezgi Boyutu

3

Nüans Terimleri Algılama

4

Hız Terimleri

5

Gürlük Terimleri / Vurgu (Cresshendo, Decresshendo)

6

Senkop

7

Uzatma Bağı

8

Deyim Bağı / Legatto – Bağlı Çalma

9

Staccato – Noktalı Çalma

10

Bağlı Kesik Çalış

Bu ölçütler 1 den 5 e kadar derecelendirilmiş ve puanlayıcılardan öğrenci
performanslarını dinleyerek derecelendirmeleri istenilmiştir.
Araştırma kapsamında veri toplamak amacıyla oluşturulan ölçütlerden elde edilen
veriler istatistik yöntemlerinden frekans (f) ve yüzde (%) kullanılarak çözümlenmiştir. Elde
edilen bulgular tablolar halinde verilmiş ve sözel olarak ifade edilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunda yer alan Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim
Fakültesi M.E. A.B.D.’nda okuyan 10 piyano öğrencisi üzerinde uygulanmış olan ölçek
verileri, çeşitli istatistik yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler bilgisayar
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ortamında SPSS 17 (Statistical Packcage for the Social Sciences – Sosyal Bilimler İçin
İstatistik Paketi) yazılımı kullanılarak yapılmış, istatistiksel anlamlılık düzeyi 0,05 olarak
belirlenmiştir. Araştırmada parametrik istatistik yöntemleri kullanmaya uygun kişi sayısı
olmadığından, parametrik olmayan (non-parametrik) istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Elde
edilen bulgular değerlendirilmiş ve değerlendirme sonuçları bulgular ve yorum bölümünde
gösterilmiştir.

BULGULAR VE YORUMLAR
Ölçme aracının güvenilirliğinin belirlenmesi amacıyla, iç tutarlılık testi (Cronbach’s
Alfa) ve puanlayıcılar arası güvenilirlik (Kendall’s W) testi yapılmıştır. Yapılan Kendall’s W
testi sonucunda, güvenilirlik katsayısı .71 çıkmıştır. Bu test sıralı değişken sayısının n < 7
kadar uygulanabilir. Sıralı değişken sayısı bu değeri geçtiği zaman W testi 0 < W < 1
aralığında yer alır (Üçkardeş, 2006). Bu ilişkilere bakıldığında denek sayısının 10 olması ile
çıkan sonuç istatistiksel olarak sıfır sayılabilecek bir değerdir. Cronbach’s Alfa güvenilirlik
katsayılarının .74 ile .77 arasında değiştiği görülmektedir. Ayrıca testin tamamına ait
Cronbach’s Alfa güvenilirlik katsayısı .75’dir. Bu bulgular ışığında testin kabul edilebilir iç
tutarlılığa sahip olduğu söylenebilir.
Tablo 1,2: Ölçme Aracının Yapısını Gösterir Temel BileĢenler Analizi Sonuçları Tablosu
Ölçütler

No

Bileşen
1

1

Ritim Algılama / Ritmik Boyut

0,756

2

Ezgi Algılama / Ezgi Boyutu

0,756

3

Nüans Terimleri Algılama

0,769

4

Hız Terimleri

0,763

5

Gürlük Terimleri / Vurgu (Crescendo, Decrescendo)

0,758

6

Senkop

0,770

7

Uzatma Bağı

0,749

8

Deyim Bağı / Legato – Bağlı Çalma

0,751

9

Staccato – Noktalı Çalma

0,754

10

Bağlı Kesik Çalış

0,760
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Tablo 1,3: Ölçütlere Göre Derecelerin F ve % Ön Test Dağılımı Tablosu.
1 (Çok Az)
No

1

Ölçütler
Ritim Algılama / Ritmik
Boyut

2

Ezgi Algılama / Ezgi
Boyutu

3

Nüans Terimleri
Algılama

4

Hız Terimleri

5

Gürlük Terimleri /
Vurgu (Crescendo,

2 (Az)

4 (İyi)

3 (Orta)

5 (Çok İyi)

n
f

%

10

0

%0,0

10

0

10

f

%

f

%

f

%

f

%

4 %40,0 4

%40,0

2

%20,0

0

%0,0

%0,0

4 %40,0 4

%40,0

2

%20,0

0

%0,0

0

%0,0

8 %80,0 2

%20,0

0

%0,0

0

%0,0

10

3

%30,0

5 %50,0 3

%30,0

0

%0,0

0

%0,0

10

2

%20,0

3 %30,0 5

%40,0

0

%0,0

0

%0,0

Decrescendo)
6

Senkop

10

0

%0,0

4 %40,0 4

%40,0

2

%20,0

0

%0,0

7

Uzatma Bağı

10

0

%0,0

5 %50,0 4

%40,0

1

%10,0

0

%0,0

8

Deyim Bağı / Legato –

10

1

%10,0

7 %70,0 2

%20,0

0

%0,0

0

%0,0

10

0

%0,0

6 %60,0 3

%30,0

1

%10,0

0

%0,0

10

0

%0,0

8 %80,0 2

%20,0

0

%0,0

0

%0,0

Bağlı Çalma
9

Staccato – Noktalı
Çalma

10

Bağlı Kesik Çalış

Not: Tabloda kullanılan n: denek sayısı, f: derecelendirme sayısı, %: yüzde.
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Tablo 1,4: Ölçütlere Göre Derecelerin F ve % Son Test Dağılımı Tablosu.
1 (Çok Az)
No

1

Ölçütler
Ritim Algılama / Ritmik
Boyut

2

Ezgi Algılama / Ezgi
Boyutu

3

Nüans Terimleri
Algılama

4

Hız Terimleri

5

Gürlük Terimleri /
Vurgu (Crescendo,

2 (Az)

4 (İyi)

3 (Orta)

5 (Çok İyi)

n
f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

10

0

%0,0

0

%0,0

4

%40,0

2

%20,0

4

%40,0

10

0

%0,0

0

%0,0

4

%40,0

3

%30,0

3

%30,0

10

0

%0,0

1 %10,0 4

%40,0

5

%50,0

0

%0,0

10

0

%0,0

1 %10,0 6

%60,0

2

%20,0

1

%10,0

10

0

%0,0

2 %20,0 5

%50,0

3

%30,0

0

%0,0

Decrescendo)
6

Senkop

10

0

%0,0

1 %10,0 4

%40,0

3

%30,0

2

%20,0

7

Uzatma Bağı

10

0

%0,0

0

%0,0

5

%50,0

4

%40,0

1

%10,0

8

Deyim Bağı / Legato –

10

0

%0,0

0

%0,0

9

%90,0

1

%10,0

0

%0,0

10

0

%0,0

1 %10,0 4

%40,0

5

%50,0

0

%0,0

10

0

%0,0

1 %10,0 5

%50,0

4

%40,0

0

%0,0

Bağlı Çalma
9

Staccato – Noktalı
Çalma

10

Bağlı Kesik Çalış

Not: Tabloda kullanılan n: denek sayısı, f: derecelendirme sayısı, %: yüzde.

Tablo 1,3 ve 1,4’de ki değerlerde karşılaştırmalı olarak incelendiğinde istatistiksel bir
değerlendirme olmaksızın dahi gözle görülür aşikâr bir yükselme söz konusu olacaktır.
Tablo 1,3 ve 1,4’de ilk üç madde olan Ritim Algılama, Ezgi Algılama ve Nüans
Terimleri seçenekleri incelendiğinde; Ön test sonuçlarında “Ritim Algılama” seçeneği 2, 3 ve
4 derecelerinde sırası ile %40, %40 ve %20 iken, son test sonuçlarında aynı seçenek 3, 4 ve 5
derecelerinde sırası ile %40, %20 ve %40 olarak artı yönde bir farklılık söz konusudur. Ön
test sonuçlarında “Ezgi Algılama” seçeneği 2, 3 ve 4 derecelerinde sırası ile %40, %40 ve
%20 iken, son test sonuçlarında aynı seçenek 3, 4 ve 5 derecelerinde sırası ile %40, %30 ve
%30 olarak artı yönde bir farklılık söz konusudur. Ön test sonuçlarında “Nüans Terimleri”
seçeneği 2 ve 3 derecelerinde sırası ile %80 ve %20 iken, son test sonuçlarında aynı seçenek

364

3, 4 ve 5 derecelerinde sırası ile %10, %40 ve %50 olarak artı yönde bir farklılık söz
konusudur.
Ayrıca ön test, son test arasında ki anlamlılık farkı için yine bilgisayar ortamında
SPSS 17 (Statistical Packcage for the Social Sciences – Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi)
yazılımı kullanılarak t testi yapılmıştır.

Tablo 1,5: Ön Test, Son Test Arasında ki Anlamlılık Tablosu
N

X

Ön test

10

48,40

Son test

10

69.40

C

T

P

.834

9,309

,000

Not: Tabloda kullanılan n: denek sayısı, x: anlamlılık, c: korelasyon.

Deney grubuna uygulanan ön test ve son test puanları arasındaki farkın anlamlılığı ttesti ile kontrol edilmiştir. Testlerin aritmetik ortalamalarına bakılacak olursa deney grubunun
son test puanları yönünde bir fark olduğu görülmüştür. Bu farkın anlamlılığı ile ilgili p
değerini kontrol ettiğimizde p değerinin .000 olduğu ve 0.05 anlamlılık düzeyinin çok altında
olduğu ve bu nedenle anlamlı bir farkın ortaya çıktığı söylenebilir.

SONUÇ ve ÖNERĠLER
Müzik eğitimi ana bilim dallarında piyano dersi 8 dönem yer almaktadır. Bu ana bilim
dalında bilgisayar eğitimi ise 3. Ve 4. Dönemlerde yer alır. Bu bilgiler ve veriler
doğrultusunda Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencileri 3. yarıyıldan itibaren piyano
derslerinde daha etkin bir gelişim gösterdiği saptanmıştır. Piyano derslerindeki başarı oranının
müzik

öğretmeni

adaylarının

mesleki

yaşamlarına

olumlu

katkılar

sağlayacağı

öngörülmektedir.
Müzik yazılımları, piyano eğitiminde ritim algılama, ezgi algılama ve nüans terimleri
açısından ele alındığında olumlu katkılar sağladığı sonucuna varılmıştır.
Öğrencilerin Geleneksel Eğitim verilerek yapılan testten almış oldukları puanlar ile
Geleneksel Eğitim’e yardımcı disiplin olarak verilen teknoloji desteği ile oluşturulan
eğitimden almış oldukları puanlar arasında (,000) (P<0,05) anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
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Verileri elde etmek amacıyla uygulanan ölçeğin, geçerlik ve güvenirliğinin ispatlanmış
olması, piyano dersi sınavlarında ve ilerde yapılacak olan çalışmalarda, kullanılabilir özellikte
olduğu yönündedir.
Deney grubunda ki öğrencilerle testler sonunda yapılan görüşmelerden, teknoloji
destekli aldıkları eğitimin kendilerini kısa sürede bir üst düzeye taşıdığını hissettikleri ve
yaptıkları çalışmalardan daha çok zevk aldıkları sonucu çıkmaktadır.
Bilgisayar dersinde öğretilen Sibelius yazılımının, müzik öğretmeni adayları için diğer
derslerinde de kolaylık sağladığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu yazılımın öğretiminin bu
çalışma içerisinde ki evreninde diğer öğretim üyelerinin de dikkatini çekmiş, ders içi
etkinliklerinde kullanmaya başladıkları gözlemlenmiştir.
Teknoloji destekli eğitimin olumlu sonucu, çalgı eğitimi, armoni, eşlik çalma,
müziksel işitme-okuma-yazma, elektronik org eğitimi, oyun-dans-müzik ve orkestra/oda
müziği gibi derslerde de kullanılabileceği kanısını oluşturmuş ve bu derslerde teknoloji
destekli

eğitimin

daha

etkin

bir

eğitim

süreci

ortaya

çıkarabileceği

görüşünü

belirginleştirmiştir.
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SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALINDA ÖĞRENĠM GÖREN
ÖĞRENCĠLERĠN ÇALGI (BLOKFLÜT) ÇALMA BECERĠLERĠNE
YÖNELĠK YETERLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

Şehriban KOCA1

GĠRĠġ
Öğretmenler, eğitim sisteminin istenilen hedeflere ulaşılmasında büyük rol
oynamaktadır. İstenilen hedeflere ulaşılabilmesi bakımından; öğrenci, ortam, eğitim
programları ve öğretmen doğrudan etkili olan faktörlerdir (Demirel, 2000). Eğitim alanındaki
çalışmalarda öğretmenlerin, öğrencilerin başarılarında önemli bir yere sahip oldukları ortaya
çıkarılmıştır (Tschannen-Moran vd. ,1998,akt. Çevik, 2011:146).
Sınıf öğretmenlerinden büyük sorumluluk ve görevler beklenmektedir çünkü
ilköğretimde atılan temeller derin ve kalıcı izler taşıyabilmektedir. Çocukların okul ortamında
müzikle tanışmasını sağlayan, onlara ilk müzik eğitimini veren sınıf öğretmenlerinin yeri çok
özel ve farklıdır (Aydınlı, 2007: 41).
İlköğretim Müzik Dersi (2006) Öğretim programında müzik derslerinin 1-2 ve 3.
sınıflarda sınıf öğretmenleri tarafından, 4.sınıftan itibaren ise müzik öğretmenleri tarafından
yürütüleceği esasları belirtilmiş olmasına rağmen ülkemiz şartlarında her okulda müzik
öğretmeninin bulunmaması gibi farklı sebeplerden ötürü genellikle İlköğretimin ilk beş
yılında müzik dersleri sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir.
Özmenteş (2008) sınıf öğretmenlerinin sahip olmaları gereken müziksel donanım ve
özellikleri öğrencileri müziğe güdülemek, müzik derslerini sevdirmek ve öğrencilere çalgı
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Fakültesi

İlköğretim

Bölümü

Öğretim

Üyesi,

öğretebilmek için okul şarkıları için uygun bir çalgıyı (blokflüt, mandolin, gitar, piyano vb.)
etkili bir şekilde çalabilecek düzeyde olması gerektiğini belirtmektedir.
Eğitim fakülteleri Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarında müzik dersleri “Müzik”
3. yarıyılda 1 saat teorik, 2 saat uygulama ve “Müzik Öğretimi” olmak üzere 4. yarıyılda 1
saat teorik, 2 saat uygulama şeklinde yürütülmektedir.
Mevcut ders saatleri ve bu konuda yapılan araştırmalar (Barış ve Özata, 2009;Kutluk, 2010;
Tebiş, 2011; Öztürk, 2005, Arapgirlioğlu ve Karagöz, 2010;Saydam, 2003)

göz önüne

alındığında sınıf öğretmenleri adaylarının ve öğretmenlerinin müzik eğitiminde sıkıntılar
yaşadıkları görülmektedir
Bursa merkez ilçelerindeki 20 ilköğretim kurumunda görev yapan ve araştırma için
görüşlerine başvurulan sınıf öğretmenleri tarafından müzik derslerinin daha etkin yürütülmesi
için öğretmenlerin enstrüman eşliğinde veya çeşitli yöntemlerle dersi ilgi çekici hale getirerek
sunmasının verimi artıracağı görüşü belirtilmiştir (Göğüş, 2008).
Tebiş (2011) tarafından Balıkesir‟de yapılan araştırmada ise sınıf öğretmeni
adaylarının edindikleri çalgı çalma birikimlerinden tam bir memnuniyet duymadıkları ve çalgı
eğitimine daha çok önem verilmesi gerektiği görüşü ortaya çıkmış, sınıf öğretmenliği
anabilim dallarında işlenecek müzik ve müzik öğretimi derslerinde çalgı öğretimi yapılan
uygulama bölümüne daha çok zaman ayrılması gerektiği görüşü belirtilmiştir.
Barış ve Özata (2009) tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf öğretmenliği
bölümü öğrencileriyle yapılan bir başka araştırmada ise öğrencilerin % 14‟ünün verilen çalgı
eğitimi düzeyini yeterli gördükleri, buna karşında % 86 gibi büyük bir kısmının kısmen ve hiç
cevaplarını vermesinin dikkat çekici bir sonuç olduğu, verilen çalgı eğitimine daha fazla
önem verilmesi gerektiği görülmektedir.
Bu görüşlerden hareketle Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalında öğrenim gören
öğrencilerin lisans döneminde aldıkları müzik eğitimlerinin bir parçası olan çalgı (blok flüt)
eğitimlerine yönelik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla araştırmada aşağıdaki sorulara
cevap aranmıştır:

1. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı‟nda Müzik dersi
alan öğrencilerin çalgı (blokflüt) eğitimleri neticesinde yeterlik düzeyleri nelerdir?
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YÖNTEM

AraĢtırmanın Önemi
Yapılan araştırmada öğrencilerin çalgı çalma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin
alınmasından ziyade yeterlikleri öğretim elemanı tarafından hazırlanan değerlendirme
(gözlem) formu yoluyla bizzat tespit edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Bu araştırma,

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin lisans döneminde

aldıkları müzik eğitimin bir parçası olan çalgı (blokflüt) eğitimlerinin değerlendirilmesi,
eksikliklerinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.

Sınırlılıklar
1. Bu araştırma, Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans 2. sınıf
öğrencilerinden toplam 210 kişi ile sınırlandırılmıştır.
2. Bu araştırma 2010 – 2011 ve 2011-2012 eğitim öğretim yılları ile sınırlandırılmıştır.

AraĢtırmanın Modeli
Araştırma Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. sınıf öğrencilerinin almış oldukları
müzik eğitiminin bir parçası olan çalgı (blokflüt) çalma yeterliklerini belirlemeye yönelik,
gözlem yönteminin kullanıldığı bir araştırmadır.

AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmada evren olarak, Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
öğrencileri alınmıştır. Örneklemi ise 2010 – 2011 ve 2011-2012 eğitim öğretim güz
döneminde müzik dersleri alan 210 öğrenciden meydana gelmiştir.

Verilerin Toplanması
“Müzik eğitimi uygulamalarında nitelikli becerilerin ölçülmesinde performans
testlerinin ayrı bir önemi vardır… Bu testin özelliği, çalgı çalan bir kişinin çalgıyı nasıl
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çalacağını ifade etmesi veya yazması değil, bizzat kendisinin çalgıyı çalmasının
değerlendirilmesidir” (Saraç ve Şeker, 2008:103).
“Performans testleri ile, performansın niteliği, süreç ve ürün yönlerinin taşıdığı
özellikler, eğitimle gerçekleştirilebilirlik ve ölçülebilirlik dereceleri daha iyi çözümlenebilir.
Ayrıca, öğrencilerin öğrenme düzeyi, eksikliği, güçlüğü, öğretimin etkililiği, programın
sağlamlığı ve öğretim sürecine dair daha geçerli ve güvenilir veriler elde edilebilir (Uçan,
1987, :.287-3-7; aktaran Saraç ve Şeker, 2008:104).
Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından 2009 Ortaöğretim Müzik dersi
öğretim programından yararlanılarak hazırlanan ve üç bölümden oluşan (kişisel bilgiler:
cinsiyet, mezun oldukları lise türü, ders öncesi blokflüt bilme durumları; enstrüman kontrolümüzikal performans) gözlem ( performans değerlendirme) formu kullanılmıştır. Hazırlanan
gözlem formu öğrencilerin final sınavındaki performanslarını objektif bir şekilde
değerlendirmek amacıyla değerlendirme aracı olarak kullanılmıştır.

Verilerin Çözümlenmesi
Veriler düzenlenerek, SPSS programında frekans ve yüzde değerleri alınarak anlamlı bir hale
getirilmiştir. Son olarak elde edilen veriler doğrultusunda bulgular yorumlanarak sonuçlara
ulaşılmıştır.

BULGULAR
Bu bölümde Sınıf öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören, lisans 2. sınıf
öğrencilerinin çalgı (blokflüt) çalma performansları sonucu elde edilen bulgulara ait veriler
yer almaktadır. Yapılan analiz çalışmaları sonucu, frekans ve yüzde değerlerini içeren veriler
tablolar halinde verilmiştir.
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Tablo 1: Öğrencilerin cinsiyet dağılımı
f
90
120
210

Erkek
Kız
Toplam

%
42.9
57.1
100.0

Çalışmaya katılan 210 sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrencisinden 120’si (%57.1) kız,
90’ı (%42.9) erkek öğrencidir.

Tablo 2: Öğrencilerin mezun oldukları lise türüne göre dağılımları
Genel
Anadolu
Diğer
Toplam

f
99
86

%
47.1
41.0

25

11.9

210 100.0

Tablo 2‟de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunu Genel
(%47.1) ve Anadolu Lisesi (%41) mezunu öğrenciler oluşturmaktadır. Meslek lisesi mezunu
öğrencilerin olmaması dikkat çekicidir.

Tablo 3: Öğrencilerin ders öncesi blokflüt bilme durumları
f
Biliyor
Bilmiyor
Toplam

%
54

25.7

156

74.3

210

100.0

Tablo 3‟de görüldüğü gibi öğrencilerin %74.3 ü ders öncesi blokflüt çalmayı
bilmediklerini ifade etmişlerdir.

372

Tablo 4: Ders öncesi “blokflüt çalmayı bilen” öğrencilerin cinsiyet ve mezun oldukları
lise türüne göre durumları
GENEL
%

f
CINSIYET

5
29.4
8

E

K

21.6
TOPLAM

LİSE
ANADOLU DİĞER
f
%
f
%
11
1
64.7
5.9
21
8
56.8

21.6

13

32

9

24.1

59.3

16.7

TOPLAM
f
%
17
100
37
100
54
100

Tablo 4 incelendiğinde; ders öncesi blokflüt çalmayı bildiğini ifade eden 54 öğrencinin
%59.3‟ünü Anadolu Lisesi Mezunu öğrenciler oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin cinsiyetlerine
göre dağılımları incelendiğinde ise kız öğrencilerin (f:21,%56.8) çoğulukta olduğu
görülmektedir.

Tablo 5: Ders öncesi “blokflüt çalmayı bilmediklerini” ifade eden öğrencilerin cinsiyet
ve mezun oldukları lise türüne göre durumları
LİSE
ANADOLU DİĞER
f
% f
%

GENEL
f

%
CINSIYET

K
TOPLAM

E

41

23

9

56.2

31.5

12.3

45

31

7

54.2

37.3

8.4

86

54

16

55.1

34.6

10.3

TOPLAM
f
%
73
100
83
100
156
100

Tablo 5 incelendiğinde; ders öncesi blokflüt çalmayı bilmediğini ifade eden 156 öğrencinin
%55.1‟ini Genel Lise Mezunu öğrenciler oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin cinsiyetlerine göre
dağılımları incelendiğinde ise kız öğrencilerin (f:45) çoğulukta olduğu görülmektedir.
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Tablo 6: Enstrüman kontrolüne iliĢkin yeterlikler
Büyük Orta
Az
Hiç
TOPLAM
Ölçüde
% f % f % f % f %
f
%

Tamamen
f
1. Tutuş Pozisyonu
Sol el üstte sağ el
altta tutuyor.
2. Parmak Düzeni
Delikleri
tereddüt
etmeden kapatıyor
ve nota yerlerinden
emin.
3.Nefes Kontrolü ile
Temiz Ses Üretme
Kendinden emin bir
şekilde
nefes
kontrolü sağlıyor ve
entonasyonu
çok iyi.
4. Dil Hareketi
Dil vurma hareketini
rahatlıkla
kullanıyor.

207

98.6

-

72

34.3

79

28

13.3

98

40

19

-

-

-

-

-

3

1.4

210

100

37.6 44

21

14

6.7

1

0.5

210

100

46.7 59

28.1

24

11.4

1

0.5

210

100

106 50.5 48

22.9

15

7.1

1

0.5

210

100

Tablo 6‟da görüldüğü gibi bir öğrenci dışında öğrencilerin tamamının çalgıyı tutuş
pozisyonlarının doğru olduğu (sol el üstte sağ el altta),
Öğrencilerin parmak düzenine iliĢkin yeterlikleri incelendiğinde; öğrencilerden %71.9
unun (f:151) delikleri “tamamen ve büyük ölçüde” tereddüt etmeden kapattıkları ve nota
yerlerinden emin oldukları,
Nefes kontrolü ile temiz ses üretme durumları incelendiğinde; öğrencilerin %60‟ının
tamamen ve büyük ölçüde kendinden emin bir şekilde nefes kontrolü sağladığı ve
entonasyonunun iyi olduğu, %69.6 sının ise “dil vurma hareketini” rahatlıkla kullandıkları
görülmüştür.
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Tablo 7: Müzikal performansa iliĢkin yeterlikler
Tamame Büyük Orta
Az
Hiç
TOPLAM
n
Ölçüde
f
% f % f % f % f %
f
%
1. Hazırlık
Belirlenmiş
parçalarına
iyi
çalışmış
ve
parçalardan emin.
2. Ritmik Performans
Parçaların
ritim
değerlerini
doğru
çalıyor.
3.
Melodik
Performans
Notaları
kendinden
emin olarak doğru bir
şekilde çalıyor.
4.
ArtikülasyonBağlar
Parçalardaki
artikülasyon
tekniklerine ve/veya
bağlarına
dikkat
ederek doğru bir
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5. Yorumlama
Parçaları
yüksek
anlatım ve ifade gücü
ile duygu katarak
çalıyor.

18

8.6

89

42.4

72

34.3

29

13.8

2

1.0

210

100

28

13.3

92

43.8

57

27.1

31

14.8

2

1.0

210

100

21

10

73

34.8

78

37.1

34

16.2

4

1.9

210

100

19

9

74

35.2

60 28.6

37 17.6

20

9.5

210

100

6

2.9

6

2.9

35 16.7

72 34.3

91

43.3

210

100

Tablo 7‟de öğrencilerin Hazırlık boyutları incelendiğinde; öğrencilerin %51‟inin belirlenmiş
parçalarına tamamen ve büyük ölçüde, %48.1‟inin ise orta ve az düzeyde iyi çalışmış ve
parçalardan emin oldukları,
Öğrencilerin Ritmik Performanslarına ilişkin yeterlikleri incelendiğinde; öğrencilerin
%57.1 inin (f:120) parçaların ritim değerlerini “tamamen ve büyük ölçüde, %41.9 unun
(f:112) ise orta ve az düzeyde doğru çaldığı görülmektedir.
Melodik performansları incelendiğinde; öğrencilerin %44.8‟inin (f:94) tamamen ve büyük
ölçüde notaları kendinden emin olarak, %53.3 ünün ise orta ve az düzeyde (f:112) doğru bir
şekilde çaldığı görülmüştür.
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Artikülasyon ve bağ tekniklerine yönelik yeterlikleri incelendiğinde; öğrencilerin %44.2
sinin (f:93) tamamen ve büyük ölçüde , %46.2 sinin

ise orta ve az düzeyde (f:97)

parçalardaki artükülasyon tekniklerine ve bağlarına dikkat ederek blokflüt‟ ü doğru bir şekilde
çaldıkları görülmüştür.
Öğrencilerin yorumlama ile ilgili yeterlikleri incelendiğinde ise sadece %4.18 inin parçaları
yüksek anlatım ve ifade gücü ile duygu katarak çaldıkları görülmüştür.

SONUÇ ve ÖNERĠLER
Yapılan araştırma ile öğrencilerin “enstrüman kontrolüne ilişkin performansları” ve
“müzikal performansları” değerlendirilmiş ve aşağıda yer alan sonuçlara ulaşılmıştır:
1.Öğrencilerin çalgıyı tutuş pozisyonlarının doğru olduğu (sol el üstte sağ el altta),
2. %71.9‟unun (f:151) delikleri “tamamen ve büyük ölçüde”

tereddüt etmeden

kapattıkları ve nota yerlerinden emin oldukları,
3. %60‟ının tamamen ve büyük ölçüde kendinden emin bir şekilde nefes kontrolü
sağladığı ve entonasyonunun iyi olduğu,
4. %69.6‟sının ise “dil vurma hareketini” rahatlıkla kullandıkları görülmüştür.
5. %51‟inin belirlenmiş parçalarına tamamen ve büyük ölçüde, %48.1‟inin ise orta ve
az düzeyde iyi çalışmış ve parçalardan emin oldukları,
6. %57.1‟inin (f:120) parçaların ritim değerlerini “tamamen ve büyük ölçüde, %41.9
unun (f:112) ise orta ve az düzeyde doğru çaldığı ,
7. %44.8‟inin (f:94) tamamen ve büyük ölçüde notaları kendinden emin olarak, %53.3
ünün ise orta ve az düzeyde (f:112) doğru bir şekilde çaldığı,
8. %44.2‟sinin (f:93) tamamen ve büyük ölçüde , %46.2‟sinin ise orta ve az düzeyde
(f:97) parçalardaki artükülasyon tekniklerine ve bağlarına dikkat ederek blokflüt‟ ü doğru bir
şekilde çaldıkları,
9. Yalnızca %4.18‟inin parçaları yüksek anlatım ve ifade gücü ile duygu katarak
çaldıkları görülmüştür.
Barış (2007) „a göre bir çalgıyı öğrenme süreci içerisinde, çalgıyı çalma becerisini
gösterebilmek için bir takım becerilerin sistematik olarak kazanılması gerekmektedir.
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Sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin enstrüman kontrolüne ilişkin sorun yaşamadıkları,
müzikal performansları değerlendirildiğinde ise, melodik performanslarında, artikülasyon bağ
ve tekniklerine yönelik yeterliklerinde ve özellikle yorumlama ile ilgili eksiklikleri
saptanmıştır.
Araştırma sonucu dikkate alındığında, Sınıf öğretmenliği anabilim dallarında
verilmekte olan müzik derslerinin çeşitlendirilmesi (okul çalgıları v.b) ve mevcut derslerin
dönem süreleri ve saatlerinin artırılması, bu yolla öğrencilerin daha donanımlı bir öğretmen
adayı olarak yetiştirilmelerinin sağlanması önerilmektedir.
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GÜZEL SANATLAR VE SPOR LĠSELERĠ KEMAN DERSĠ ÖĞRETĠM
PROGRAMINA YÖNELĠK ĠÇERĠK ANALĠZĠ VE KEMAN
ÖĞRETMENLERĠNĠN PROGRAMA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

Yrd.Doç.Dr. Esra DALKIRAN*
Yrd.Doç.Dr. Özlem AKIN**

ÖZET
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri 1989 yılında müzikten anlayan, resim yapan devlet
adamları,

bir enstrüman çalabilen mimarlar, doktorlar yetiştirebilmek amacıyla ilk kez

İstanbul‟da kuruldu ve ardından farklı illerde açılmaya başlandı. Bugün okula Spor Bölümü
de eklenerek Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi adı altında eğitim- öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir. Okulun kuruluş amacından farklı olarak bu okulların Müzik Bölümleri
mezunları genellikle Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dallarında
eğitimlerine devam etmektedirler. Bu da ister istemez Güzel Sanatlar Liseleri Müzik
Bölümlerinden mezun olan öğrencilerin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının öğrenci kaynağı
olarak görülmesini sağlamaktadır. Durum böyleyken bu okulların eğitim ve öğretim
faaliyetleri Müzik Eğitimi Anabilim dalında çalışan eğitimcileri yakından ilgilendirmektedir.
Bu çalışmada bu okulda verilen

“Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Türk ve Batı Müziği

Çalgıları Dersi (Keman) Öğretim Programı” analiz edilerek, GSSL‟de çalışan keman
öğretmenlerinin programın uygulamadaki görünümüne ilişkin görüşleri alınıp keman öğretim
programının ne kadarının uygulamaya geçirilebildiği belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Keman Eğitimi, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, Keman Öğretim
Programı
*

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi

**
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GĠRĠġ
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri 1989 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı ve ileri
gelen müzik adamlarının desteği ve yapılandırmasıyla, ilk olarak İstanbul‟da kurulmuştur.
Okulun kuruluş amacı ülkenin sanat eğitimine yeni bir soluk getirmek, erken yaşta ilgi ve
yeteneği tespit edilmiş sanata düşkün çocukların eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve bununla
birlikte müzikten anlayan, resim yapan devlet adamları, piyano, keman çalabilen mimarlar,
doktorlar yetiştirebilmektir. Bu amaç doğrultusunda, Anadolu Lisesi statüsünde 1 yıl hazırlık
sınıfı kapsamında yoğun bir şekilde temel sanat eğitimi ve İngilizce eğitim veren bir okul
olarak açılmıştır. İstanbul Avni Akyol AGSL‟nin kuruluşunun ikinci yılında Ankara, İzmir,
Eskişehir, Bursa, Kütahya, Adana, Bolu, Diyarbakır ve Kayseri AGSL‟leri izlemiş; sayıları
1990-1991 öğretim yılında 10 olan bu okulların, 2000-2001 öğretim yılında 31‟e yükseldiği,
içinde bulunduğumuz öğretim yılı 2011-2012‟de ise 91‟e ulaştığı görülmektedir.
Sanat eğitimi alanında önemli atılımlar ve alt yapı oluşturacağı düşünülen bu güzide
okulların kuruluşundan bu yana geçen zamanda kuruluş amaçlarında ve biçiminde çeşitli
değişikliklere gidilmiştir. Bu okullar, 16 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazete‟de yayınlanan bir
kararla Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri adı altında toplanarak yeniden yapılandırılmış
(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27260_0.htmll), resim ve müzik bölümlerinin yanı sıra spor
bölümleri de bu okulların içerisine yerleştirilmiş ve okulun “Anadolu Lisesi” olma özelliği
kaldırılmıştır. Süreçte bu okullara olan ilginin azalmış olduğu görülmektedir. Bunun sebepleri
içerisinde ilk bakışta; “Anadolu Lisesi” özelliğinin kalkmış olması -ki bu okulun tercih
edilmesinde olumlu yönde bir nedendi-, bu okullardan mezun olan öğrencilerin çoğunlukla
müzik öğretmeni olmaktan başka alternatiflerinin olmaması, öğretmenlik mesleğinin
cazibesini yitirerek atanma konusunda sorunlar yaşanması bulunmaktadır. Diğer taraftan
okulların sayısının artması, henüz alanında yeterli olmayan branş öğretmenlerinin de bu
okullarda ücretli olarak görevlendirilmelerine neden olmakta ve öğrenci kalitesi düşmektedir.
“Yüksek lisans ve doktora imkânına sahip olmamış, bulundukları illerde müzik eğitimi
anabilim dalları olmayan dolayısı ile akademik kişi ve kurumlarla iletişim kuramayan,
yetiştiği kurumlarda bu açığını ve eksikliğini giderme yönünde çalışmalar yapamayan keman
eğitimcileri maalesef çoğunluktadır. Bu sorun özellikle taşra diye nitelendirebildiğimiz
AGSL‟lerindede daha belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır” (Türkmen, 2006: 714).
Güzel Sanatlar Liseleri temelde bilim liseleri modelinden yola çıkılarak Anadolu-Fen
Lisesi modeline göre oluşturulmuştur (Uçan, 1995: 106-146). Bu liselerdeki öğrencilerden
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hem bilim liselerinin öğretim programlarının hem de sanat eğitimi öğretim programlarının
gerekleri beklenmektedir. Oysa bu karmaşık iki programı başarması beklenen bu öğrenciler
Fen ve Anadolu Liseleri öğrencileri gibi merkezi bir seçme sınavında başarılı olarak bu okula
alınmamaktalar. Bu öğrenciler yalnızca saptanan ortaöğretim başarı puanları dikkate alınarak
ve bir yetenek sınavını başararak bu okullarda okumaya hak kazanmaktalar. Bir de okulların
belirlediği kontenjanlar boş kalırsa yeteneği kısıtlı öğrenciler de bu okullara kayıt yaptırma
hakkı kazanmaktadır. Bu da nitelik sorununu beraberinde getirmektedir. Öğrencilerin, iki
karmaşık ve yüklü öğretim programının altından kalkmaları istenmektedir. Bu yüzden sanat
eğitimi öğretim programları hazırlanırken bu boyutu göz önünde bulundurmak gerekir (Uluç,
2006: 11).
Yukarıda belirtilen öğretim programı sorunu ve öğretmen sayı ve nitelikleri bu
okullarda yapılan eğitimde ciddi sorunlar ortaya koyabilmektedir. Çilden (2006: 546) yapmış
olduğu çalışmasında, çalgı eğitiminin doğru ve tutarlı bir öğretim programını izleyerek
verilmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Çalgı eğitiminde belirli teknik ve müzikal kazanımlar
elde edinilmeden diğer kazanımlara geçilerek, özellikle teknik becerilerin kazandırılmasında
önemli eksiklik ve yanlışlıkların yerleşmesinin, öğrencinin teknik düzeyinin üzerinde etüt ve
eserlerin çalıştırılmasının, öğrencide giderilmesi zor sorunlar yaratabileceğini ve bu sorunların
öğrenci üniversiteye geldiğinde artık düzeltilemeyecek davranışlara dönüşebileceğini
belirtmiştir.
Okulun amaçlarında yapılan değişiklikler ile paralel olarak, bu okulların müzik
bölümü mezunları genellikle Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim
Dallarında eğitimlerine devam etmekte, bu da ister istemez Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri
Müzik Bölümlerinden mezun olan öğrencilerin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının öğrenci
kaynağı olarak görülmesini neden olmaktadır. Durum böyleyken bu okulların eğitim ve
öğretim faaliyetleri Müzik Eğitimi Anabilim dalında çalışan eğitimcileri yakından
ilgilendirmektedir.
Bilinçli, tutarlı ve ayrıntılı bir şekilde yapılması gereken çalgı eğitiminde son yıllarda
öğretmen eksikliği, bu okullara başvuran öğrenci sayılarının azalması, derslerin bireysel
yapılamaması gibi nedenlerle bu okullar için ağır olduğu düşünülen çalgı programının
uygulanmasında sorunlar yaşandığı düşünülmektedir. Bu nedenlerle araştırma, Güzel Sanatlar
ve Spor Lisesi Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Keman) Öğretim Programının analizi ve
uygulamada programın gerçekleştirilebilme durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır.
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Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:


Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Keman) Öğretim

Programı neleri kapsamaktadır?


Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde “Keman Öğretim Programını” uygulayacak keman

öğretmeni durumu nedir?


Keman öğretmenlerinin bu programın uygulanmasına yönelik görüşleri nelerdir?

YÖNTEM
Bu çalışmada, betimsel araştırma modeli kullanılmış ve nitel araştırma
tekniklerinden yararlanılmıştır. Nitel araştırma; “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi
nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve
bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel sürecin izlendiği araştırma” olarak
tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Araştırmanın evrenini bünyesinde Müzik Bölümü bulunan 68 Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesinde görev yapan kadrolu 42 keman öğretmeni, örneklemini ise Denizli, İzmir,
Eskişehir, Antalya, Mersin, Muğla, Diyarbakır GSSL‟lerinde görev yapan 20 keman
öğretmeninden görüşmeyi kabul eden 16 keman öğretmeni oluşturmaktadır.
Keman öğretmenlerinin Güzel Sanatlar Lisesi Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi
(Keman) Öğretim Programının uygulanmasına ilişkin görüşleri yapılandırılmış görüşme
tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Yapılandırılmış görüşme „önceden yapılan ve ne tür
soruların ne şekilde sorulup, hangi verilerin toplanacağını en ayrıntılı biçimde saptayan,
görüşme planının aynen uygulandığı bir görüşmedir‟ (Karasar, 2005: 167). Bu amaçla;
program, programın uygulama aşamasında ünitelerin işlenmesi ve kazanımlara yönelik 9 açık
uçlu sorudan oluşan “Görüş Alma Formu” oluşturulmuştur. Formun içeriğinin planlanması ve
ilgili soruların hazırlanmasında uzman görüşü alınmıştır.
Keman Öğretimi Programının ve verilerin analizinde içerik analizi yönteminden
faydalanılmıştır. İçerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla, bir metnin bazı
sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik
olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk vd., 2008). Görüşmelerden elde edilen ham veriler
analiz edilerek sık kullanılan ifadeler belirlenmiş ve her bir katılımcının konu hakkındaki
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görüşlerinin görülebileceği biçimde tablolaştırılarak kullanılma sıklığı belirtilmiştir. Ayrıca
ifadelerden seçilen örnekler de tablolardan önce sunulmuştur.

BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde içerik analizi ve görüşme sonucunda elde edilen bulgular ve yorumlara
yer verilmiştir.
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Türk ve Batı Müziği Çalgıları Dersi (Keman) Öğretim
Programına ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
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Mi Minör Dizi- Etüt –Eser
Rast Makamında Dizi- Etüt –Eser
Re Majör Dizi- Etüt –Eser
Si Minör Dizi- Etüt –Eser
La Majör Dizi- Etüt –Eser
Fa Diyez Minör Dizi- Etüt –Eser
Hüseyni Makamında Dizi- Etüt-Eser
Fa Majör Dizi- Etüt –Eser
Re Minör Dizi- Etüt –Eser
Do Majör Dizi- Etüt –Eser
La Minör Dizi- Etüt –Eser
Rönesans (Yeniden Doğuş) Dönemi
Birinci Konumda Dağarcığın Yeri ve Önemi

Kazanım

Ders
Saati
Bu kazanımlar 36 saatlik süre içerisinde kazandırılmak durumundadır.

Sınıf

9. sınıfta toplam 91 kazanım bulunmaktadır.

Tablo 1. 9. Sınıf Keman Öğretim Programı Ünite Kazanım Ders Saati Dağılımı

Dokuzuncu sınıf keman öğretim programında 22 adet ünite bulunduğu ve bu ünitelere
ilişkin olarak toplamda 91 kazanım hazırlandığı görülmektedir.
Genel olarak 9. Sınıf keman programına ünite bazında bakıldığında, sayı olarak çok
fazla olduğu ilk göze çarpan durumdur. Ayrıca üniteler ile doğru orantılı olarak kazanım
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sayısının da çok fazla olduğu, bununla birlikte tüm bu kazanımların ve bu ünitelerin 36 saatlik
bir süre zarfında öğrencilere kazandırılması oldukça güç görünmektedir.
Örneğin; Keman Çalmada Sağ ve Sol Elin Konumu ve Eşgüdümü, Yayın Teller
Üzerinde Kullanımı ve Keman Çalmada Yayın Bölünümü ve Yay Şekilleri ünitelerinin
işlenmesi için 3‟er haftalık bir süre verilmiştir. Bu konuların keman çalmanın temelini
oluşturan davranışlar olması bakımından daha geniş bir zamana yayılmaları gerekmektedir.
Buna paralel olarak 9. Sınıf programında 10 tonal, 2 makamsal olmak üzere toplamda 12
diziye yer verilmiştir. Bu dizilerin öğretimine ilişkin olarak kazanımlarına bakıldığında her bir
dizi için hem etüt hem eser alıştırmaları bulunmakta, bununla birlikte her konu için 1 saatlik
süre verilmektedir. Yani öğrenciden, bir ders saati içerisinde bu dizileri hem farklı yay
şekilleri ile çalması, hem de diziye ilişkin etüt ve eser çalması beklenmektedir. Öğrencinin bu
davranışları 1 haftada idrak edebilmesi, ton ve makam kavramını içselleştirebilmesi ve bunu
kemanı ile çalabilmesi çok mümkün görünmemektedir.

Kazanım

Ders
Saati

Kemanda Çift Ses Çalma
Keman Çalmada Gürlük ve Gürlük Değişimi
Keman Çalmada Hız Değişimi
İkinci Konumda Kalışlı ve Geçişli
Çalışmalar
Kürdi Makamında Dizi- Etüt –Eser
Si Bemol Majör Dizi- Etüt –Eser
Sol Minör Dizi- Etüt –Eser
Nihavent Makamında Dizi- Etüt - Eser
Mi Bemol Majör Dizi- Etüt –Eser
Do Minör Dizi- Etüt –Eser
Martele ve Staccato Çalma Teknikleri
Barok Dönem
İkinci Konumda Dağarcığın Yeri ve Önemi

Öğrenme Alanları



Keman Çalmanın Temelleri



Kemanda Konumlar



Diziler-Etütler-Eserler

10

Ünite

Bu kazanımlar 72 saatlik süre içerisinde
kazandırılmak durumundadır.

Sınıf

10. sınıfta toplam 57 kazanım
bulunmaktadır.

Tablo 2. 10. Sınıf Keman Öğretim Programı Ünite Kazanım Ders Saati Dağılımı

Kemanda Teknikler



Keman Müziğinde Dönemler



Uygulama Geliştirme ve
Sergileme Dağarcığı















10. sınıf öğretim programında 13 ünite ve 57 kazanım ifadesi bulunmaktadır. Genel
olarak bakıldığında; bir önceki sınıfın kazanım sayısına oranla daha az kazanım bulunduğu ve
bu kazanımlar için daha fazla ders saati ayrıldığı görülmektedir. Bununla birlikte bu
ünitelerden özellikle „„ikinci konumda çalma, martele ve staccato teknikleri ile çalma, çift ses
çalma‟‟ ders süresi olarak ayrılan 72 saatlik sürenin kazandırılmak istenen tüm davranışların
kazandırılarak davranışların kalıcı hale gelmesi bakımından yetersiz olduğu düşünülmektedir.
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Tablo 3. 11. Sınıf Keman Öğretim Programı Ünite Kazanım Ders Saati Dağılımı



Keman Çalmanın Temelleri



Kemanda Konumlar


11


Diziler-Etütler-Eserler
Kemanda Teknikler



Keman Müziğinde Dönemler



Uygulama Geliştirme Ve
Sergileme Dağarcığı

Ünite
















Kazanım

Yay Şekilleri
Üçüncü Konum
Mi Majör Dizi-Etüt-Eser
Do Diyez Min Dizi-Etüt-Eser
Hicaz Dizi-Etüt-Eser
Nikriz Dizi-Etüt-Eser
Karcığar Dizi-Etüt-Eser
Süslemeli Çalma
Sağ El Piziccatosu
Flajöle Çalma
Klasik Dönem
Sonat FormuKonçerto Formu
Üçüncü Konumda Dağarcığın Yeri
Üçüncü Konumda Dağarcığı Eşlikli Sergileme

Ders
Saati
Bu kazanımlar 72 saatlik süre içerisinde
kazandırılmak durumundadır.

Öğrenme Alanı

11. sınıfta toplam 59 kazanım
bulunmaktadır

Sınıf

11. sınıf öğretim programında 15 ünite bu ünitelere yönelik olarak hazırlanmış 59
kazanım bulunmaktadır. Programda yer alan „„dört diyezli bir ton olan Mi Majör ve Do diyez
minör tonlarında ve verilen bütün makamlarda dizi, etüt ve eser çalabilmenin, üçüncü
konumun öğretilerek bu konumu içeren eser seslendirmenin, süslemeli çalma, flajöle çalma
tekniklerinin öğrenilerek sonat ve konçerto formunda eserler seslendirmenin‟‟ öngörülen
sürede

öğrencilerin

geneli

tarafından

gerçekleştirilemeyecek

düşünülmektedir.
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kazanımlar

olduğu

Kazanım

Ders
Saati

Keman Çalmada Parmak Numarası
Dördüncü Konum
La Bemol Maj Dizi-Etüt-Eser
Fa Min Dizi-Etüt-Eser
Segâh Dizi-Etüt-Eser
Hüzzam Dizi-Etüt-Eser
Saba Dizi-Etüt-Eser
Spikkato Tekniği
Romantik ve Çağdaş Dönemler
Dördüncü Konumda Dağarcığın Yeri ve
Önemi
Dördüncü Konumda Dağarcığı Eşlikli
Sergileme

Öğrenme Alanı



Keman Çalmanın Temelleri



Kemanda Konumlar



Diziler-Etütler-Eserler

12

Ünite

Bu kazanımlar 72 saatlik süre içerisinde
kazandırılmak durumundadır.

Sınıf

12. sınıfta toplam 47 kazanım
bulunmaktadır.

Tablo 4. 12. Sınıf Keman Öğretim Programı Ünite Kazanım Ders Saati Dağılımı

Kemanda Teknikler














Keman Müziğinde Dönemler



Uygulama Geliştirme Ve Sergileme
Dağarcığı


12. Sınıf öğretim programında 11 ünite ve bu ünitelere yönelik olarak hazırlanmış 47
kazanım bulunmaktadır. Öğrencilerin farklı dönemler ve yeni eserler tanımaları güzel olmakla
birlikte bütün öğrencilerin 12. sınıfta romantik ve çağdaş dönem eserlerini çalabilecek düzeye
gelebilmelerinin zor olduğu ve çoğu öğrencinin IV. konum çalma düzeyine ulaşamayacağı
düşünülmektedir. Ayrıca dört bemollü bir ton olan La bemol Majör ve Fa minör tonlarında
dizi, etüt ve eser çalabilmenin de çoğu öğrenci tarafından gerçekleştirilemeyecek kazanımlar
olduğu düşünülmektedir.

Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Bu Programı Uygulayacak Keman Öğretmenlerinin
Durumuna Yönelik Bulgular ve Yorumlar
“Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde keman öğretim programını uygulayacak keman
öğretmenlerinin durumu nedir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan okullara ulaşılarak okullarda görev yapan
keman öğretmenlerinin kadro durumu incelenmiştir. Bu bulgulara ilişkin tablo ve yorumları
aşağıdaki gibidir.
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Tablo 5. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Görev Yapan Keman Öğretmenleri ve Kadro Durumları
Sayı
1

Okulun Adı
Çukurova Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi

Öğretmen
Sayısı
1
Kadrolu

Adıyaman Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi
Ağrı Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi
Amasya Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi
Ankara Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi

4
Kadrolu

Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası GSSL

3
Kadrolu

7

Aydın Yüksel Yalova GSSL

8

Balıkesir Kadriye-Kemal
Gürel GSSL
Bingöl Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi
Bitlis Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi
Bolu Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi
Burdur Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi
Bursa Zeki Müren Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi
Çanakkale Hüseyin Akif
Terzioğlu Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi
Çankırı Selahattin İnal Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi
Çorum Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi
Denizli Hakkı Dereköylü
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Diyarbakır Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi
Edirne Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi
Elazığ Kaya Karakaya Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi
Erzincan Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi
Erzurum Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi
Eskişehir Atatürk Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi
Gaziantep Ticaret Odası Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi
Giresun Hurşit Bozbağ Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi
Hatay Bedii Sabuncu Güzel

2
3
4
5
6

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Yok
1 Gör.

Sayı

Okulun Adı

35

Kayseri Feyziye-Memduh
Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi
Kırklareli Lüleburgaz TEK Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi
Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar
ve Spor Lisesi
Kocaeli Hayrettin Gürsoy Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi
Selçuklu Konya Çimento Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi

36
37
38
39
40

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi

3
Kadrolu
3
Kadrolu

41

1 Gör.

43

Malatya Abdulkadir Eriş Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi
Manisa Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi
Kahramanmaraş Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi
Muğla Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi

42

44

Öğretmen
Sayısı
2 Kadrolu
1 Gör.
1 Kadrolu

3 Kadrolu
3
KadroluGör.
1 Kadrolu
1 Gör.
1 Gör.
2 Kadrolu

3
Kadrolu

45

Muş Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

2 Gör.

46

Niğde Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi

2 Kadrolu

3
Kadrolu

47

Ordu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

1 Kadrolu

48

Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar
ve Spor Lisesi

2 Gör.

49

Samsun İlkadım Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi
Siirt Takasbank Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi
Sinop İMKB Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi
Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi
Tekirdağ Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi

5
Kadrolu
2 Gör.

50
5
Kadrolu
3
Kadrolu
4
Kadrolu
1
Kadrolu
1
Kadrolu
2
Kadrolu
3
Kadrolu
2
Kadrolu
3
Kadrolu
3

51
52
53
54

Tokat Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

55

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar
ve Spor Lisesi
Şanlıurfa Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi
Uşak Merkez Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi

56
57
58

Van Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

59

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi
Zonguldak Erdemir Güzel Sanatlar

60
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3 Kadrolu
2 Gör.
1 Gör.
1 Kadrolu
2 Kadrolu
1 Kadrolu
4 Kadrolu
1 Kadrolu
1 Kadrolu
1 Gör.
1 Gör.
1 Kadrolu

27
28
29
30
31
32
33
34

Sanatlar ve Spor Lisesi
Isparta Merkez Güzel Sanatlar
ve Spor Lisesi
Mersin Nevit Kodallı Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi
İstanbul Prof. Faik Somer
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
İstanbul Gürpınar 80. Yıl
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
İstanbul Avni Akyol Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi
İzmir Işılay Saygın Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi
Kars Gülahmet Aytemiz Kars
Gülahmet Aytemiz
Kastamonu Kars Gülahmet
Aytemiz

Günümüzde

sayıları

Kadrolu
2
Kadrolu
3
Kadrolu
2
Kadrolu
1
Kadrolu
5
Kadrolu
5
Kadrolu

61
62
63
64
65
66

1 Gör.

67

2 Gör.

68

91‟e

ulaşan

ve Spor Lisesi
Aksaray Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi
Karaman Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi
Kırıkkale Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi
Şırnak Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi
Bartın Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi
Karabük Safranbolu İMKB Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi
Osmaniye Abdurrahman Keskiner
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Düzce Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi

Güzel

Sanatlar

ve

Spor

4 Kadrolu
2 Gör.
1 Kadrolu
4 Kadrolu

1 Gör.

Liselerinin

(http://ogm.meb.gov.tr/gos_okbilgi.asp?ktur=220) 68‟inde Müzik Bölümü bulunmaktadır. 21
ilde ikişer tane, İstanbul ilinde 3 tane Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi bulunmakta, bunlardan
sadece İstanbul‟daki okulların tamamında Müzik Bölümü yer almaktadır. Diğer illerdeki
ikinci GSSL‟nin Spor Lisesi amaçlı açılmış olmasına rağmen bazılarının Müzik ve Resim
Bölümlerini açmak için Bakanlığa başvuruda bulundukları belirlenmiştir. Müzik Bölümü
bulunan 68 Güzel Sanatlar Lisesinin 60‟ına ulaşılmış bunlardan 42‟sinde kadrolu keman
öğretmeni bulunduğu, 1‟inde keman öğretmeninin bulunmadığı, 16‟sında ise başka ilköğretim
okullarından görevlendirilen öğretmenlerin keman dersini yürüttüğü belirlenmiştir. Ayrıca bu
okulların arasında hiç kadrolu müzik öğretmeni bulunmayan okullar olduğu da belirlenmiştir.
Bu okulların sayılarının çoğaltılarak bütün illerdeki öğrencilerin bu okullarda okuma
şansı kazanmalarının sağlanması olumlu bir gelişme olmakla birlikte okulların fiziksel alt
yapı ve eğitim kadrosunun eksik olması üzücü bir durumdur. Kadrolu keman öğretmeni
bulunmayan okulların o ildeki başka okullarda görev yapan müzik öğretmenlerini
görevlendirerek okullarındaki açığı kapatmaya çalıştıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte bu
müzik öğretmenlerinin branşlarının keman olup olmadığı ya da branşları keman olsa da bu
öğretim programını uygulayabilecek düzeyde olup olmadıkları bilinmemektedir.
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Keman Öğretmenlerinin Programın Uygulanması ile Ġlgili GörüĢlerine Yönelik Bulgular
ve Yorumlar
“Keman öğretmenlerinin öğretim programının uygulanmasına yönelik görüşleri nelerdir?”
sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaçla öğretmenlere, görüş alma formu ile 9 açık uçlu soru
sorulmuştur. Sorulardan elde edilen görüşlere ilişkin bulgulardan örnekler ve yorumları
şöyledir;
Soru 1: Keman Öğretim Programında yer alan üniteleri derslerinizde tüm sınıflarda
işleyebiliyor musunuz? İşleyemediğiniz üniteler varsa belirtiniz ve işleyememe nedenlerinizi
yazınız.


“Bütün sınıflarda tüm üniteleri işlemem ders saatlerinin az olması nedeniyle mümkün olmuyor. Programın ülke
gerçekleri ve bu okullara gelen öğrenci profili düşünülmeden hazırlandığını düşünüyorum.”



“İleri düzey teknikleri (spiccatoato, flajöle, pizzicato…) işleyemiyorum. Çünkü bir ders saatinde en az iki
öğrenci ile ders yapma zorunluluğu öğrencilere ayırdığımız süreyi azalttı.”



“Türk müziği makamları (özellikle komalı makamlar), dört diyez ve bemollü dizi, etüt ve eserleri ve ileri
konumları işleyemiyorum.”



“Mayıs ve Haziran aylarında işlenmesi gereken üniteleri zaman sorunu nedeniyle işleyemiyorum.”



“Dördüncü konum ünitesini bir iki istisna öğrenci dışında işleyemiyorum”



“İkinci konum konusuna belirtilen sürede geçemiyoruz çünkü öğrencinin birinci konuma hakim olması
programda belirtilen süreden daha fazla zaman alıyor. Bu durum bütün yeni konum üniteleri için geçerli. Bu
nedenle dördüncü konumu işlemeye zaten zaman kalmıyor. Ayrıca süsleme tekniklerinden gurbetto ve mordan
gibi konuları sadece temel teknikleri oturmuş öğrencilerde eser içinde öğretebiliyorum.
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Tablo 6. Keman Öğretmenlerinin Programdaki Üniteleri Uygulamalarına
Yönelik GörüĢlerinde Yer Alan Ġfadelerin Dağılımı

Öğretmenlerin Kullandıkları İfadeler

Kullanma Sıklığı (f)

İşlenmeyen ünite yoktur

2

İleri düzey teknikleri işleyemiyorum

4

Dördüncü pozisyonu işleyemiyorum

5

Türk müziği Makamları işleyemiyorum

4

Üç-dört diyez/bemollü dizi-etüt-eserleri işleyemiyorum

4

Mayıs Haziran ayına gelen üniteleri işleyemiyorum

2

Süslemeli çalma tekniklerinden grupetto-mordan işleyemiyorum

1

Görüş belirten toplam öğretmen
N=16

1. soruya ait görüş örnekleri ve Tablo 6‟dan anlaşılacağı üzere keman
öğretmenlerinden sadece ikisi tüm üniteleri yetiştirme ile ilgili problem olmadığını
belirtmiştir.

Ünitelerin tamamını yetiştiremediğini belirten öğretmenlerin çoğunlukla

dördüncü pozisyon, diziler ve ileri düzey teknikleri işleyemedikleri saptanmıştır. Bu
bulgulardan, tüm sınıflarda ünitelerin yetiştirilmesi ile ilgili genel bir sıkıntı olduğunu
söyleyebiliriz.

Soru 2: Öğrencilere Keman Öğretim Programında yer alan tonal dizileri çaldırıp bu
dizilere ait etüt ve eserlere eğitiminizde yer verebiliyor musunuz? Cevabınız hayır ise
nedenini açıklayınız.
“Programda yer alan dizileri çaldırıyorum. Fakat zaman yetersizliğinden hepsine ait etüt ve eser çaldıramıyorum.”
“Bireysel farklılıklarından dolayı tüm öğrencilere tüm dizileri ve bunlara ait etüt ve eserleri çaldıramıyorum.”
“Yalnızca üç diyez-üç bemol içeren majör-minör dizilere yer verebiliyorum. Bu dizilerin de hepsine ait etüt eser
çaldırmaya zaman olmuyor.”
“Dört diyezli ve dört bemollü diziler öğrenci seviyesini zorladığından bu dizileri ve bu dizilere ait etüt ve eserleri
çaldıramıyorum.”
“9. Sınıf programında yer alan, birinci ve üçüncü parmak konumlarının değiştiği dizilerin kemana yeni başlayan
öğrenciler için uygun olmadığını düşünüyorum.”
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Tablo 7. Keman Öğretmenlerinin Programda Yer Alan Tonal Dizi-Etüt-Eserleri Çaldırmalarına Yönelik
GörüĢlerinde Yer Alan Ġfadelerin Dağılımı

Öğretmenlerin Kullandıkları İfadeler

Kullanma Sıklığı (f)

Sadece dizileri çaldırıyorum, bu dizilere ait etüt ve eser

2

çaldırmıyorum
Sadece 1-2-3. konumları içeren üç diyezli ve üç bemollü
dizileri çaldırıyorum

3

Sadece iki diyez-iki bemollü dizileri çaldırıyorum
3

Sadece parçaların dizilerini çaldırıyorum
Bireysel farklılıklar nedeniyle tamamını çaldıramıyorum
Birinci ve üçüncü parmak konumunun değişikliğini

diyez

dört

bemollü

dizi-etüt

ve

5
2

gerektiren dizileri ilgili sınıfta çaldıramıyorum
Dört

4

eserleri

çaldıramıyorum

5

Zaman yetersizliği nedeniyle tamamını çaldıramıyorum
4

Görüş belirten toplam öğretmen
N=16

2. soruya ait görüş örnekleri ve Tablo 7‟den anlaşılacağı üzere öğretmenlerden sadece
ikisi programda yer alan tüm dizileri çaldırabildiğini bununla birlikte bu dizilerin de hepsine
ait etüt ve eser çaldıramadığını belirtmiştir. Genel olarak öğretmenler bireysel farklılıklar,
zaman yetersizliği gibi nedenlerle dizilerin tamamına yer veremediklerini belirtmişlerdir.
Çoğunlukla da dört diyez ve bemollü dizilerin çaldırılamadığı belirlenmiştir. Bu bulgulardan,
programda yer alan tüm dizilerin, bu dizilere ait etüt ve eserlerin çaldırılmasının bu ders
saatleri ile yetiştirilmesinin zor olduğu söylenebilir.
Soru 3: Keman dersinde Türk müziği dizi ve eserleri eğitimine ne kadar yer
veriyorsunuz? Programda bulunan bu konuya ilişkin ünitelerin içeriğini yeterli bulup
uygulamasını yapabiliyor musunuz?
“Komalı dizilerin eğitim müziğinde yeri olmadığı için makamsal dizileri çaldırmıyorum.”
“Zaman yetersizliğinden Türk müziği dizilerini çaldırmıyorum.”
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“Ton kavramı oturmayan, tampere sistemi yeni kavramakta olan öğrencilere makamsal konuları algılatmanın zor
olduğunu düşünüyorum ve Türk müziği dizilerini çaldırmıyorum.”
“Çok ayrıntılı çalıştırmıyorum. Okul kitaplarında konuyla ilgili örnek etüt ve ezgilerin de nitelikli ve yeterli
olmadığını düşünüyorum.”
“Ünite olarak işlemiyorum fakat kulağa hoş gelen Türk müziği ezgilerini sadece tartımsal pratik yaptırmak adına
çalıştırıyorum.”
“Türk müziği dizi ve eserlerinin batı müziği ses sistemine göre çalınması, Türk müziği duyumu ve sistemine tamamen
aykırıdır. Bunlarla ilgili çalışmalar da çok yetersiz ve yanlıştır. Bu yüzden çalıştırmıyorum.”
“Öğrenciler, Ali Uçan’ın kitaplarındaki Türk müziği dizi ve ezgilerini beğenerek çalıyorlar.”
“Bu ünitelerin tamamen kaldırılması isabetli olur.”
“Kitaplarımızda bulunan ve programda yer alan dizileri öğretiyoruz. Program içerikleri Türk müziği açısından
yeterlidir.
“Bu konuyla ilgili eğitimim ve bilgim olmadığından bu üniteyi çok ayrıntılı işleyemiyorum.”
“Batı müziği formunda yazılmış Türk müziği eserlerine yer veriyorum.”

Tablo 8. Keman Öğretmenlerinin Programda Yer Alan Türk Müziği Dizi-Etüt-Eserleri Eğitimine Yer
Verme Durumlarına Yönelik GörüĢlerinde Yer Alan Ġfadelerin Dağılımı
Öğretmenlerin Kullandıkları İfadeler

Kullanma Sıklığı (f)

Programın öngördüğü şekliyle yer veriyorum

2

Sadece güzel ezgileri tartımsal pratik için yer veriyorum

1

Kitaplardaki etüt ve ezgiler nitelikli ve yeterli değil

4

Ayrıntılı çalıştırmıyorum

3

Zaman yetersizliğinden bu üniteleri geçiyorum

3

Türk müziği dizilerinin batı müziği ses sistemine göre

3

çaldırılmasını doğru bulmuyorum
Bu ünitelerin kaldırılması isabetli olur

1

Bu konuda eğitimim yok

1

Batı müziği formunda yazılanları çaldırıyorum

1
Görüş belirten toplam öğretmen
N=16

3. soruya ait görüş örnekleri ve Tablo 8‟den anlaşılacağı üzere Türk müziği
dizileri, etüt ve eserlerine programın öngördüğü şekliyle yer veren iki öğretmen
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bulunmaktadır. Öğretmenlerin çoğunluğu bu üniteleri farklı nedenlerle işlemediklerini
belirtmişlerdir. Bu ifadeler; zaman yetersizliği, kaynak yetersizliği, bu dizilerin bu sistemle
çaldırılmasını doğru bulmamaları, bu konuda eğitimlerinin olmamasıdır. Bu bulgulardan yola
çıkılarak bu ünitelerin genellikle işlenmeden geçildiği söylenebilir.

Soru 4: Dört yıl süresince her öğrenci sınıf düzeyine uygun olarak programda yer alan
her döneme (rönesans, barok, klasik, romantik, çağdaş) ait eser seslendirebiliyor mu?
Cevabınız hayır ise nedenini açıklayınız.
“Öğrencilerin yetenek, algılama ve keman çalma düzeylerine göre değişiyor.”
“Her döneme ait seviyelerine uygun basit eserler çaldırmaya çalışıyorum.”
“Her öğrencinin istenen düzeyde düşünme gücü, algılama becerisi ve hareket yeteneğine sahip olamaması beni
programdan uzaklaştırıyor.”
“Hem öğrencilerin düzeysel farklılıkları hem de çalgı derslerinin 2-3 kişi ile yapılması zorunluluğu öğrencilerin her
döneme ait eser çaldırmamı engelliyor.”
“Sadece barok, klasik ve romantik dönem eserlerini çalıştırıyorum. Öğrenci düzeyine uygun rönesans ve çağdaş
dönem eserleri bulmakta ve çaldırmakta zorlanıyorum.”
“Her döneme ait eser çaldırmaya çalışıyorum fakat ders saati sayısının azlığı nedeniyle eserlerin dönem özelliklerini
vurgulamamız ve eserlerde geçen yay tekniklerini tam anlamıyla uygulamamız mümkün olmuyor.”
“Romantik ve çağdaş dönem eserlerini çalıştıramıyorum. Hem kolay eser bulmak zor hem de programda bir eserin
çalıştırılması için ortalama iki haftalık süre verilmiş. Öğrencilerin çoğu bir eseri en az bir ayda çalabilecek seviyeye
geliyorlar.”
“Daha çok rönesans ve barok dönem eserleri kullanıyorum. Diğer dönemlere ait eserleri keman çalma düzeyi iyi
olan az sayıda öğrenciye çaldırabiliyorum.”
“Bütün dönemlere ait eser veremiyorum. Çünkü hem keman öğretim programı yoğun hem de okulun ders programı.
Öğrencilerin çok fazla dersi var, ders dışı çalışma süresi yetersiz. Bu nedenle eserleri çalabilecek seviyeye gelmesi
çok zamanlarını alıyor.”
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Tablo 9. Keman Öğretmenlerinin Programda Yer Alan Tüm Dönemlere Ait Eser Çaldırma Durumlarına
Yönelik GörüĢlerinde Yer Alan Ġfadelerin Dağılımı
Öğretmenlerin Kullandıkları İfadeler

Kullanma Sıklığı (f)

Her döneme ait basit eserler çaldırıyorum
3
Sadece rönesans, barok ve klasik dönem eserleri çaldırıyorum
2
Klasik, romantik ve çağdaş eserler vermiyorum

3

Programda ayrılan süre yetersiz

2

Ders dışı çalışma süreleri yetersiz

1

Bir ders saatinde 2-3 kişi ile ders yapılması nedeniyle hepsini

2

çaldıramıyorum
Algı, seviye ve hareket yeteneklerinin farklı olması nedeniyle

2

çaldıramıyorum
Seviyelerine uygun romantik ve çağdaş eser bulmanın zorluğu

4
Görüş belirten toplam öğretmen
N=16

4. soruya ait görüş örnekleri ve Tablo 9 incelendiğinde üç öğretmen, öğrencilerinin her
döneme ait basit eserler seslendirebildiğini belirtirken, diğer öğretmenler genellikle rönesans,
barok ve klasik dönemlere ait eserler çaldırdıklarını belirtmişlerdir. Görüşler genellikle
romantik ve çağdaş döneme ait eser çaldırılamadığı yönünde birleşmiş; bunlara neden olarak
da bu dönemlere ait kolay eser bulunamaması, öğrenci seviyeleri, derslerin bireysel
yapılamaması gösterilmektedir. Bu bulgulardan, öğretmenlerin öğrencilere genel olarak
programda yer alan tüm dönemlere ait eser çaldıramadıkları söylenebilir.
Soru 5: Öğrencilerinizin tamamına programda yer alan dört konumu da öğretip bu
konumların yer aldığı etüt ve eserlere programınızda yer verebiliyor musunuz? Cevabınız
hayır ise nedenini açıklayınız.


“Öğrenci düzeyine göre değişiyor. Bütün öğrenciler ile dördüncü konum ünitesini işleyemiyorum.”



“Ünitelerin haftalık ders saatine göre uygulanabilirliği çok güç. Bu yüzden ilk üç konumu bile tam anlamıyla
çalıştırmak güç oluyor.”



“Programda konulara ayrılan ders sürelerine bakıldığında seviye olarak çok sıkıştırılmış olduğunu görüyoruz.
Bir ders saatinde en az iki kişi ile ders yaptığımız düşünüldüğünde dördüncü konuma geçemiyoruz.”
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“Bireysel farklılıklar nedeniyle tüm öğrencilere dördüncü konumu öğretemiyorum.”



“İstekli olan ve ders dışında da çalışmalara vakit ayıran öğrencilere programdaki tüm pozisyonları
öğretiyorum.”



“Öğrenciler derse 3-4 kişi geldikleri için ancak bir ve üçüncü konumu öğretebiliyorum.”



“Öğrenci kalitesi ve okulun çalışma ortamlarının eksik olması, programın sıkıştırılmış olması gibi faktörlerden
dolayı birçok ünitede olduğu gibi bir iki öğrenci dışında dördüncü konumu öğretemiyorum.”

Tablo 10. Keman Öğretmenlerinin Programda Yer Alan Dört Konuma Ait Etüt ve Eser Çaldırma
Durumlarına Yönelik GörüĢlerinde Yer Alan Ġfadelerin Dağılımı
Öğretmenlerin Kullandıkları İfadeler

Kullanma Sıklığı (f)

İstekli olan ve ders dışında çalışan öğrencilere dört konumu da

1

öğretiyorum
Az sayıda öğrenciye dört konumu öğretebiliyorum

1

Bir-iki-üçüncü konumları öğretebiliyorum

3

Birinci ve üçüncü konumları öğretebiliyorum

4

Bireysel farklılıklar nedeniyle hepsini öğretemiyorum

4

Birden fazla kişiyle ders yapma zorunluluğu nedeniyle

5

öğretemiyorum
Ünitelere ayrılan ders süresi nedeniyle hepsini öğretemiyorum

4

Öğrencilerin ders dışı çalışma durumları nedeniyle herkese

3

öğretemiyorum

Görüş belirten toplam öğretmen
N=16

5. Soruya ait görüş örnekleri ve Tablo 10‟dan anlaşılacağı üzere istekli olup çok
çalışan

birkaç

öğrenci

dışında

öğretmenler

konumların

hepsini

öğretemedikleri

anlaşılmaktadır. Genel olarak tüm öğrencilere öğretilebilen bir ve üçüncü konumlar olarak
belirlenmiş, iki ve özellikle dördüncü konumların belli öğrencilere öğretildiği görülmüştür.
Bu bulgulardan, programda konumlara ait ünitelere ayrılan ders sürelerinin sıkıştırılmış
olduğu ve özellikle de dördüncü konumun genellikle öğretilemediği söylenebilir.
Soru 6: Programda yer alan detache, legato, staccato, martele, spiccato vb. yay
tekniklerinin ve ayrıca pizzicato ve flajöle tekniklerinin her birine derslerinizde yer
verebiliyor musunuz? Yer veremiyorsanız nedenlerini belirtiniz.
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“Ders saatlerinin az olması ve derslerin birebir yapılamaması nedeniyle tüm yay tekniklerini öğretemiyorum.”
“Temiz ses üretme ve düzgün yay çekme çalışmaları daha ağır basıyor.”
“Detache, legato, staccato ve pizzicato tekniklerine yer verebiliyorum. Diğer teknikleri seviyesi iyi olan öğrencilere
parça içerisinde geçerse öğretiyorum.”
“Sadece eser içinde geçen teknikleri öğretiyorum.”
“Programda yer alan tüm teknikleri öğretiyorum.”

Tablo 11. Keman Öğretmenlerinin Programda Yer Alan Yay Tekniklerini Öğretme Durumlarına Yönelik
GörüĢlerinde Yer Alan Ġfadelerin Dağılımı
Öğretmenlerin Kullandıkları İfadeler
Programda yer alan tüm teknikleri öğretiyorum
Sadece detache, legato, stacatto, pizzicato tekniklerini
öğretebiliyorum
Yalnızca eser içinde geçen teknikleri öğretiyorum
Ders saatleri az, öğrenci ile bire bir ders yapamadığım
için hepsini öğretemiyorum
Temiz ses üretme ve düzgün yay çekme daha ağır
basıyor, hepsine zaman bulamıyorum

Kullanma Sıklığı (f)
3
4
5
5

3
Görüş belirten toplam öğretmen
N=16

6. soruya ait görüş örnekleri ve Tablo 11 incelendiğinde öğretmenlerden üçü
programda yer alan tüm tekniklerin öğrencilere öğretilebildiği görüşündedir. Bununla birlikte
diğer öğretmenler ders saatlerinin azlığı ve sürenin yetersiz olması gibi sebepler yüzünden
sadece temel yay tekniklerinin öğretilebildiği ya da ayrıca bu üniteler üzerinde durulmadığı,
sadece eserlerde geçtikçe bu tekniklerin öğretildiği görüşünde birleşmişlerdir. Bu
bulgulardan, öğretmenlerin çoğunluğunun yine zaman sıkıntısı nedeniyle programda yer alan
tüm teknikleri öğretemediği söylenebilir.
Soru 7: Öğrencilerinizin dinletilere katılarak performans sergileme durumları nedir?
“Hemen hemen tüm öğrencilerim dinletilere katılmaktadır.”
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“Öğrencilerim her yıl Nisan ve Mayıs aylarında okul içi ve okul dışında düzenlenen etkinliklere katılarak performans
sergilemektedir.”
“Dinletilere bütün öğrencileri çıkartamıyoruz. Birçok öğrenci hem seviye hem de özgüven açısından bir müzik
dinletisinde performans gösterebilecek düzeyde olmuyor.”
“Her sene yaptığımız dinletiler ve bu dinletilerde çalınan eserlerin seviyesi gitgide düşmekte.”
“Şu an sadece çalgısına hâkim olmaya çalışan öğrencilerimizi dinletilere çıkarmaya çalışıyoruz.”
“Yeterli değil. Yapılan etkinliklere sadece başarılı öğrenciler katılıyor. Orta ve orta seviyenin altındaki öğrencilerin
hiçbiri solo performans sergilemeden okuldan mezun oluyor.”

Tablo 12. Keman Öğretmenlerinin Programda Yer Alan Öğrencilerin Dinleti Yapma Durumlarına
Yönelik GörüĢlerinde Yer Alan Ġfadelerin Dağılımı
Öğretmenlerin Kullandıkları İfadeler

Kullanma Sıklığı (f)

Tüm öğrencilerim katılır

4

Bütün öğrencilerimi düzeyleri nedeniyle çıkartamıyorum

4

Her sene yapılır fakat iki senedir seviye oldukça düşük

4

Görüş

Sadece çalgısına hâkim öğrenciler çıkıyor
7
belirten toplam öğretmen
N=16

7. Soruya ait görüş örnekleri ve Tablo 12‟den anlaşılacağı üzere genel olarak bütün
öğretmenler öğrencilerini dinleti yapma konusunda teşvik etmekle birlikte, tüm öğrenciler
düzeyleri ve çalgı hâkimiyetleri nedeniyle dinleti yapma şansı bulamamaktadır. Bu
bulgulardan yola çıkılarak programda her sınıf düzeyinde bulunan öğrencilerin çalışmış
oldukları dağarcıklarındaki eserleri eşlikli sergileme ünitelerinin de tam anlamıyla
gerçekleştirilemediği söylenebilir.
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Soru 8: Keman Öğretim Programının uygulanmasına yönelik görüşleriniz nelerdir?
Varsa uygulamada yaşadığınız sıkıntılar ve bunların nedenlerini belirtiniz. (Fiziksel koşul,
ders araç gereci, öğretmen sayısı, öğrenci istihdam vs…)
“Programda bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum.”
“Program dört konum, çok sayıda majör-minör dizi ile Türk müziği dizi etüt ve bu dizilere ait eserleri, birçok yay
tekniğini, çok sayıda dönem bilmeyi ve bu dönemlere ait eserleri seslendirmeyi kapsayan kabarık ve ders süresi
olarak sıkıştırılmış bir program.”
“Bir ders saatinde en az iki kişi ile ders yapma zorunluluğu nedeniyle öğrencilerin ders saati azaldı fakat program
yine aynı yoğun program. Ders; akort-parmak ısıtma--etüt-eser ve sonraki ders için verilen ödevlerin öğrenciye
çalınması ile sona eriyor. Bu durumda bu kadar kabarık bir programı nasıl yetiştirebiliriz?”
“ Yetenek sınava giren öğrenci sayılarının azlığı nedeniyle nitelikli öğrenci seçme şansımız azalıyor. Fiziki
şartlarımız yetersiz. Buna ek olarak bu seviye için çok ağır ve sıkıştırılmış bir programı uygulamak zorundayız.
Programı iki üç öğrenci dışında bire bir uygulayamıyoruz. Genele göre hazırlanmış bir program olduğunu
düşünmüyorum.”
“Anadolu Lisesi olma özelliği kaldırıldığından beri öğrenci kalitesi büyük ölçüde düştü ve bireysel bir ders olan
keman dersinin bireysel yapılamaması programın uygulanmasını güçleştiriyor.”
“Programın tam anlamıyla uygulanması için öğretmenlerin daha donanımlı olması, eser ve nota arşivlerine daha
elverişli hale getirilmesi, okul kitaplarının daha nitelikli hale getirilmesi, müzik öğretmenliği mesleğinin ilköğretim
kurumlarından başlayarak gerek saygınlık gerek istihdam açısından daha değerli hale getirilmesi ve siyasetin sanat
eğitiminden elini çekmesi gerekmektedir.”
“Programın ülke gerçekleri ve bu okullara gelen öğrenci profilleri düşünülmeden hazırlandığını düşünüyorum. Bu
dersin öğretim programının bu konuda kendini yetiştirmiş, uzmanlaşmış keman öğretmenleri tarafından
yürütülebileceğini düşünüyorum.”
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Tablo 13. Keman Öğretmenlerinin Programın Uygulanmasına Yönelik GörüĢlerinde
Kullandıkları Ġfadelerin Dağılımı
Öğretmenlerin Kullandıkları İfadeler

Kullanma Sıklığı (f)

Programın uygulanmasında sıkıntı yok

1

Ağır bir program

12

Ders saati az

8

Bireysel yapılmadığı için uygulanamıyor

6

Fiziki şartlar yetersiz

3

Öğrenci seviyesi nedeniyle uygulayamıyorum

4

Öğretmen niteliği nedeniyle uygulanamıyor

3
Görüş belirten toplam öğretmen
N=16

8. soruya ait görüş örnekleri ve Tablo 13‟den anlaşılacağı üzere sadece bir öğretmen
programın uygulanması ile ilgili bir sıkıntı bulunmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Diğer
taraftan öğretmenlerin çoğunun görüşleri, derslerin bireysel yapılmadığı bir ortamda bu ders
saatleriyle programın tam olarak uygulanamayacağı ve genel olarak programın ağır bir
program olduğu yönünde birleşmiştir. Ayrıca fiziki ortamların yetersizliği, öğrenci seviyesi,
öğretmenlerin niteliği ve kaynak yetersizliği de belirtilen diğer görüşler arasındadır. Bu
bulgulardan, öğretmenlerin çoğunluğunun programı uygulama konusunda sorunlar yaşadığı
ve programın tam anlamıyla uygulanamadığı söylenebilir.

SONUÇ ve ÖNERĠLER
Tüm sınıflarda özellikle de 9. sınıf programında yer alan ünite ve kazanımların
öğretim programında belirtilen sürelerde öğrencilerin geneli tarafından algılanarak davranış
haline getirilmesi mümkün görünmemektedir. Çalgı eğitiminde özellikle başlangıç
aşamasında sağlam adımlarla gidilmesi gerekmektedir. Ayrıca dört konum, çok sayıda tonal
ve makamsal dizi ile her bir diziye ait etüt ve eser, romantik ve çağdaş dönemler de dahil
olmak üzere tüm dönemlerde eser seslendirmelerinin zor olduğu, bu programın öğrencilerin
geneli için uygulanması ve yetiştirilmesi güç bir program olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Okulların nicelik olarak artmalarının yanında nitelik sorunu yaşadıkları, çoğu okulda
böyle kapsamlı bir öğretim programını uygulayabilecek kadrolu keman öğretmeni
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bulunmadığı, çevre okullardan öğretmen görevlendirme yoluna gidildiği tespit edilmiştir.
Açılan bazı okullarda sadece keman öğretmeni değil kadrolu hiçbir müzik öğretmeninin
bulunmamasının da bu okulların alt yapısının hazırlanmadan öylesine açıldığının bir
göstergesi olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu programın bu düzey ve
bu okul öğrencileri için ağır bir program olduğu görüşünde birleşmiştir. Bunun yanında
bireysel yaptıkları keman dersini artık en az iki öğrenci ile yapmak zorunda olmaları ve
okullara başvuran öğrenci sayısı ve niteliğinin düşmesini de bu programın uygulanmasını
zorlaştırdığını belirterek, programın ünitelerinin tamamını yetiştiremediklerini bazı üniteleri
de işlemediklerini ifade etmişlerdir.

Genel olarak dördüncü konum, dört diyez-bemollü

diziler, makamlar ve bunlara ait etüt ve eserler ile romantik ve çağdaş döneme ait eserler
ünitelerinin işlenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında programda yer alan dinleti
etkinliğinin genel olarak gerçekleştirildiği bununla birlikte son senelerde konser kalitesinin ve
konsere katılan öğrenci sayısının düştüğü de ulaşılan sonuçlar arasındadır.
Programı uygulayan keman öğretmenlerinin görüşlerinden ve yapılan analizden yola
çıkılarak bu öğretim programının yeniden ele alınarak düzenlenmesi, daha fazla sayıda
öğrencinin teknik ve müzikal açıdan daha sağlam olarak bu okullardan mezun olmasını
sağlayacaktır. Ayrıca keman öğretmeni bulunmayan okullara kadrolu keman öğretmenlerinin
atanması ve derslerin yeniden bireysel olarak işlenmesi yönünde çalışmalar yapılması
gerektiği düşünülmektedir.
Kaynakça:
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel
Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Çilden, Ş. (2006). Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Çalgı Eğitiminin Nitelik Sorunlarının
Değerlendirmesi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi, Denizli.
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım.
Türkmen, U. (2006). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinde Verilmekte Olan
Keman Eğitimi Eser Dağarcığı Üzerine Düşünceler ve Öneriler. Ulusal Müzik Eğitimi
Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli (s. 713-718).
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GÜZEL SANATLAR VE SPOR LĠSESĠ MÜZĠK BÖLÜMÜ
ÖĞRENCĠLERĠNĠN MÜZĠK DĠNLEME ALIġKANLIKLARINA GÖRE
ġĠDDET EĞĠLĠM DÜZEYLERĠ ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME

Yrd. Doç. Dr. Ersan ÇİFTCİ*
Arş. Gör. Taner ULUÇAY**

ÖZET
Bu araştırmada, Türkiye‟de Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi müzik bölümü
öğrencilerinin müzik dinleme alışkanlıklarına göre şiddet eğilim düzeylerinin hangi seviyede
olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmada; Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik
Bölümü öğrencilerinin şiddet eğilim düzeyleri ile müzik dinleme alışkanlıkları arasındaki
ilişkinin araştırılması sonucunda elde edilen bulguların; Türk milli eğitim sistemi, okul
yapılanması ve gelecekte yapılacak konuya ilişkin çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır.
Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Türkiye‟de
2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 89 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik
bölümü öğrencileri oluşturmaktadır Araştırmanın örneklemini ise; 2010-2011 eğitim-öğretim
yılında eğitim-öğretim yürüten, Türkiye‟nin yedi farklı bölgesinde yer alan 7 güzel sanatlar
lisesi müzik bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, özellikle tasavvuf,
arabesk ve metal müzik dinleyen Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü
öğrencilerinin şiddet eğilimi düzeylerinin yüksek, Jazz, Yabancı (Klasik-Çoksesli) + Jazz ve

*

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğt. Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi
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Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğt. Anabilim Dalı Araştırma
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Yabancı (Çoksesli-Klasik) müzikler dinleyen öğrencilerin ise şiddet eğilim düzeylerinin
düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Müzik Eğitimi, Şiddet Eğilimi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Müzik Bölümü.

GĠRĠġ
Yapılan araştırmalar şiddet olaylarının dünyamız için önemli bir sorun olduğunu
göstermektedir. Uçan‟a (2007: 1) göre, 11 Eylül 2001‟de doruğa ulaşan küresel şiddetle,
dünyamız şiddet gezegeni olma yolunda ilerlemektedir. Hatta F. Lentricchia, J. McAuliffe‟in
aktarımıyla (2004: 20) dünyanın en büyük terörist saldırısı sayılan, 11 Eylül saldırısı için,
elektronik müziğin öncülerinden Stockhausen‟in fikri sorulduğunda “bütün kozmosta
mümkün olan en büyük sanat eseri” cevabını vermesi hem düşündürücü hem de üzücü bir
durumdur. Stockhausen‟in terör olayına bakış açısı şiddet olaylarının, mağdurlarının yanında
bir o kadar da hayran veya umursamaz kitle oluşturabildiğini göstermektedir. Bu hayranlık ve
umursamama durumu şiddete alışkanlığın önemli bir göstergesi olarak görülebilir. Moses‟in
(1996: 24) Whestley‟den aktardığına göre bu şekilde şiddeti kabullenmek, şiddetin artmasına
yol açmaktadır ve bu kabullenişin sebebi planlanmış şiddet olayları karşısında insanın
vicdanını rahatlatma zorunluluğudur. Araştırmalardan çıkan bu sonuçlara bakıldığında, şiddet
olayları hem verdiği fiziksel hem de psikolojik zararlarla giderek artmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü‟ nün (2002: 1) şiddet ve sağlık üzerine yayımladığı rapora göre
de, dünyada şiddetin neden olduğu ölüm olayların ilk sıralarda yer aldığı, her yıl dünya
genelinde 1.6 milyon insanın şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği, ayrıca birçok insanın da
psikolojik, cinsel sorunlar ve akıl sağlığı problemleri yaşadığı bilinmektedir. Bu rapor
öncesinde yine, ölüm ve yaralanma olaylarının oranlarına bakıldığında kişilerarası şiddete
bağlı oranının %10, savaşlara bağlı ölümlerin ve yaralanmaların oranının %6, kişinin kendine
uyguladığı şiddet sebebiyle meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarının oranının %16
olduğu görülmektedir. Sözü edilen bu oranlar kişinin kendine ve bir başkasına uyguladığı
şiddet eylemi olarak düşünüldüğünde, şiddet kaynaklı ölüm ve yaralanmaların oranı % 32‟ye
varmaktadır. Trafik kazasına bağlı ölüm ve yaralanmaların bile %25 oranla şiddet kaynaklı
ölüm ve yaralanma oranlarının altında kaldığı düşünüldüğünde şiddetin, DSÖ‟nün (2002: 2)
deyimiyle yaşadığımız dünya için bir afet olduğu gerçeğiyle karşılaşılmaktadır.
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DSÖ‟nün (2002: 60) araştırma raporlarından elde edilen sonuçların dünyadaki
durumunu yansıtan tablosuna bakıldığında, ölüme sebebiyet veren kişiler arası şiddet olayları
bakımından, dünya üzerinde 100.000‟de 15.4-27.3 dağılımla Türkiye‟nin en riskli ülkeler
sınıflandırmasında yer aldığı görülmektedir.

Şekil 1. Küresel Ölçekte Kişiler arası Şiddete Bağlı Ölüm Dağılımları (DSÖ, The Injury
Chart Book 2002: 60).
Türkiye‟de şiddete bağlı ölümlerin değerlendirilmesine bakıldığında, il ve ilçelerden
bildirilen rakamlara göre erkek ve kadınlarda 15-24 yaş arası intihar ve cinayet nedenli
ölümlerin, diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Ayrıca genel olarak
ölümlerin %4‟ü dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşmektedir (Tuik, 2011).
Ulusal Hastalık Yükü Çalışması sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 15- 59 yaş
grubunda ölüme neden olan ilk 10 hastalık dikkate alındığında, sözü edilen yaş grubu için her
100 kişiden 1,7‟sinde şiddet, ölüm nedeni olarak gözlenmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2004:
139).
Kendi kendine şiddet (intihar) sebebiyle gerçekleşen ölümlere bakıldığında yine,
100.000 kişide 17.5-28.2 ile Türkiye‟nin dünyadaki intihar olaylarının en çok yaşandığı
ülkelerden biri olduğu görülmektedir.
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Şekil 2. Küresel Ölçekte İntihara Bağlı Ölüm Dağılımları, (DSÖ, 2002, The Injury Chart
Book: 68)
Ahlaki ve dini değerleri bakımından intihar olgusuna uzak olması düşünülen
Türkiye‟nin en yüksek düzeyde intihar ölümlerini yaşıyor olması ve ölüm yaşları
ortalamasının da en fazla 15-29 yaş aralığında yaşanması da üzerinde düşünülmesi gereken
bir durum olarak görülmektedir.
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Şekil 3. Küresel Ölçekte Kişiler arası Şiddete Bağlı Ölümlerin Yaşlara Göre Dağılımı, (DSÖ,
2002, The Injury Chart Book: 64).

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ve ölümle sonuçlanan bu şiddet olaylarının DSÖ‟ye
göre (2002: 64) en çok 15–29 yaş aralığında yaşandığı da dikkate değer bir durum olarak göze
çarpmaktadır. Şiddet olaylarının sık görüldüğü yaşın başlangıcı olarak dikkati çeken 15 yaştan
bir önceki yaş grubu olan 5-14 yaş aralığında şiddete bağlı ölümler %5 iken 15–29 yaş
aralığında %35‟i geçmesi üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur.
DSÖ raporunda (2002: 4) şiddet; kişinin kendisine, bir başkasına ya da bir gruba
karşı yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişme geriliği ya da ihmal ile sonuçlanan,
sonuçlanma olasılığı yüksek olan kasıtlı güç kullanımı veya güç kullanma tehdidi olarak
tanımlanmaktadır.
Şiddetin biçimleri de şiddetin tanımında olduğu gibi toplumlara göre çeşitlilik
göstermektedir.

DSÖ‟nün raporuna göre (2002: 4-5), şiddet terimi üç ana başlıkla

sınıflandırılmıştır.
1.Bireyin kendine uyguladığı şiddet,
2.Bireyin kendisi dışında çevresindekilere (eşi, çocuk, öğrenci, arkadaş) uyguladığı
saldırgan davranışlar,
3. Kolektif bir şekilde, kişi, kurum ve topluluklara uygulanan şiddet.
Bu ana başlıklar kendi içinde de sınıflandırılabilmektedir. Şekil 2‟de görüldüğü üzere
bireyin kendisine yönelttiği şiddet, intihar ve kendine şiddet uygulama biçiminde
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gerçekleşebilmektedir. Kişiler arası şiddet ise, aile ve toplum olarak ikiye ayrılmakta, ailede
yaşanan şiddet çocuk, eş ve yaşlı şiddeti olarak kendi içinde üç sınıfa, toplum şiddeti ise,
tanıdık ve yabancı şiddeti olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Yine şiddetin temel sınıflarından biri
olan kolektif şiddetin de sosyal, politik ve ekonomik şiddet olarak üç alt sınıfa ayrıldığı
görülmektedir.
Ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, ergenlik dönemi itibari ile şiddet eğilimi
bakımından en yüksek risk grubu olma özelliğini taşımaktadır. Ortaöğretim kurumlarında
müzik eğitimini yoğun bir biçimde almakta olan ve bu alanda faaliyetleri yoğun olan, güzel
sanatlar ve spor lisesi müzik bölümü öğrencilerinin müzik dinleme alışkanlıklarına göre
şiddet eğilim düzeyleri incelenmiştir.

Problem Durumu
Bu araştırmada, Türkiye‟de Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi müzik bölümü
öğrencilerinin müzik dinleme alışkanlıklarına göre şiddet eğilim düzeylerinin hangi seviyede
olduğu sorusuna cevap aranmıştır.

Amaç
Araştırmada; Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin şiddet
eğilim düzeyleri ile müzik dinleme alışkanlıkları arasındaki ilişkinin araştırılması sonucunda
elde edilen bulguların; Türk milli eğitim sistemi, okul yapılanması ve gelecekte yapılacak
konuya ilişkin çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır.

Yöntem
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (GSSL) müzik bölümü öğrencilerinin şiddet
eğilimlerinin, müzik dinleme alışkanlıklarına göre ölçüldüğü bu çalışma, ilişkisel tarama
modeline uygun bir çalışmadır.
İlişkisel tarama modeli, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim
varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelidir (Karasar, 2000: 81).
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Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Türkiye‟de 2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören
89 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. 2010-2011
verilerine göre Türkiye‟de 89 GSSL‟de ortalama 5800 müzik bölümü öğrencisi öğrenim
görmektedir.
Araştırmanın örneklemini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretim yürüten,
Türkiye‟nin yedi farklı bölgesinde yer alan 7 güzel sanatlar lisesi müzik bölümü öğrencileri
oluşturmaktadır. İllerin ve okulların belirlenmesinde seçkisiz (basit, tesadüfî) örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Müzik Dinleme AlıĢkanlıkları Anketi ve ġiddet Eğilim Ölçeği bu
liselerde öğrenim gören toplam 606 öğrenciye uygulanmıştır.

Veri Toplama Araçları:
ġiddet Eğilim Ölçeği: Bu ölçek (T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu 1998:
46), Göka, Bayat ve Türkçapar tarafından 1995 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yürütülen “Orta Öğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Saldırganlık ve Şiddet
Eğilimleri” konulu araştırmada kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
Müzik Dinleme AlıĢkanlıkları Anketi: Araştırmacılar tarafından öğrencilerin
dinledikleri müzik türlerinin tespit edilmesi amacıyla hazırlanarak kullanılan 10 maddeden
oluşan bir ankettir. Anketten elde edilen veriler ışığında öğrencilerin müzik dinleme
alışkanlıkları belirlenmiştir.

Verilerin Analizi
Verilerin çözümlenmesi SPSS 17.00 istatistik paket programlarında yapılmıştır.
Araştırma amaçları .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Öğrencilerin, “Şiddet Eğilim
Ölçeği” puanları toplanarak şiddet eğilimi toplam puanları ve „‟Müzik Dinleme Alışkanlıkları
Anketi‟‟ puanları toplanarak, Müzik Dinleme Alışkanlıkları toplam puanları oluşturulmuştur.
Oluşturulan puanlar ANOVA analizi ile test edilmiştir.
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BULGULAR
Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin dinledikleri müzik türlerine göre
şiddet eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
Bu problemin analizi ve yorumlanmasında Anova testi uygulanmıştır. Tek faktörlü
(yönlü) varyans analizi ilişkisiz iki ya da daha çok örneklem ortalaması arasındaki farkın
sıfırdan anlamlı bir şekilde farklı olup olmadığını test etmek üzere uygulanır. Deneysel ve
tarama çalışmalarında kullanılan ilişkisiz örneklemler için ANOVA, deneklerin ya da
katılımcıların iki ya da daha çok deneysel koşuldan sadece birinde bulunmasını ve orada
ölçülmesini gerektirir. Bu durum elde edilen ölçüm (puan) setlerinin birbirinden ilişkisiz
olmasını gösterir (Büyüköztürk 2008: 48-49).
Tablo 1 ve 2‟de Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin
dinledikleri müzik türlerine göre şiddet eğilimi düzeylerine İlişkin ifadelere yer verilmektedir.

Tablo 1. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Dinledikleri Müzik
Türlerine Göre Şiddet Eğilimi Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikleri.
Dinlenilen Müzik
Türü
Şiddet eğilimi puanları

X

S

N

39.27

8.97

129

Thm

41.57

9.45

69

Tsm

41.18

8.81

33

Tasavvuf

48.16

7.90

6

Arabesk

47.55

8.63

20

Metal

44.70

11.63

20

Jazz

38.06

9.54

58

Pop

39.61

8.86

84

Rock

43.58

11.02

39

Thm+Tsm

43.22

10.56

45

Pop+Rock

41.30

9.39

36

Yabancı+Jazz

39.10

10.14

67

Toplam

40.78

9.74

606

Yabancı
(Klasik-Çoksesli)
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Tablo 1‟de şiddet eğilim düzeyi bakımından en yüksek olan grubun Tasavvuf grubu
olduğu görülmektedir ( X =48.16). En yüksek şiddet eğiliminin bu grupta görülmesine
rağmen grubun kişi sayısının düşük olduğu görülmektedir (N:6). Bu grubu sırasıyla Arabesk
( X =47.55) ve Metal ( X =44.70) gruplarının izlediği görülmektedir. En düşük şiddet eğilim
düzeyi Jazz grubunda görülmektedir ( X =38.06). Şiddet eğilimi düşük olan diğer gruplar ise
Yabancı+Jazz ( X =39.10) ve Yabancı (Klasik+Çoksesli) grupları olduğu görülmektedir
( X =39.27). Tabloya bakıldığında şiddet eğilimi yüksek olan gruplardaki kişi sayılarının
düşük olduğu, şiddet eğilimleri düşük olan grupların kişi sayılarının ise yüksek olduğu
görülmektedir (Tasavvuf + Arabesk + Metal N= 46), (Jazz + Yabancı-Jazz + Yabancı N=
254).
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi müzik bölümüne devam eden öğrencilerin şiddet
eğilimi ve dinledikleri müzik türlerine göre puanları arasında anlamlı farklılık gösterip
göstermediğine ilişkin Anova testi sonuçları tablo 2‟de verilmiştir.

Tablo 2. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Dinledikleri Müzik
Türlerine Göre Şiddet Eğilimi Puanlarına İlişkin Anova Testi Sonuçları.
Varyansın
kaynağı

Kareler
toplamı

sd

Kareler
ortalaması

F

Sig.

müzdingssl

3208.249

11

291.659

3.190

.000

Tablo 2 incelendiğinde; müzik dinleme alışkanlıklarına göre Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Müzik Bölümü öğrencilerinin “şiddet eğilimi düzeyleri” puanlarına uygulanan tek
yönlu varyans analizi sonuçlarında; “dinlenilen müzik türünün öğrencilerin şiddete eğilim
düzeyleri üzerinde etkili olduğu yönünde anlamlı farka ulaşılmıştır. [F(3-603)= 3.190, p<.05].
Literatürde bakıldığında test sonuçları ile ilişki içerisinde olan özellikle yurtdışında
yapılmış çalışmalara rastlanmaktadır. Örnek olarak; Amerika Birleşik Devletlerinde
gerçekleştirilen ve müzik videolarındaki şiddet ve saldırganlığın araştırıldığı „‟Violence and
Sex in Music Videos‟‟ başlıklı çalışmada, 166 müzik videosunun %56‟sında şiddet içeren
davranışlar bulunmuştur. Bu çalışmadaki saldırganların %73.3'ü erkek, %26.7'si kadındır.
Buna karşın kadın mağdurların oranı % 76.8, erkek mağdurların oranı ise, %23 dür. Müzik
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videolarının %3‟ünde şiddet davranışı ölümle sonuçlanırken, video başına 2.86 oranında
şiddet içeren görüntü bulunmuştur.
Test sonucu ile doğrudan ilişkili olan bir çalışma; Devlin, (2009) tarafından yapılmış,
„‟ Music Preferences and Their Relationship to Behaviors, Beliefs and Attitudes Towards
Aggression‟‟ başlıklı çalışmadır. Çalışmada lise çağı ve üniversite gençlerinin dinlediği
müzik türleri üzerinde durulmuş ve içerisinde şiddet içeren ve gürültülü olan müzik türlerini
dinleyen gençlerin saldırgan davranış oranının arttığı vurgulanmıştır. Çalışma sonucunda
müzik türü tercih ve tutumlarının saldırganlık üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada ortaya çıkan bir diğer sonuç da lise çağındaki gençlerin
dinledikleri müzik türlerine paralel olarak üniversite öğrencilere göre saldırganlıklarının
yüksek olduğudur. Test sonucunda Yabancı, Jazz ve Klasik müzik dinleyen öğrencilerin
şiddet eğilim düzeyleri düşük bulunmuştur. Sözleririnde ve videolarında şiddet, cinsellik
umutsuzluk barındıran Arabesk ve Metal müzik dinleyen öğrencilerin şiddet eğilim
düzeylerinin ise yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Diğer bir çalışma ise; Jose Antonio Abreu (1975) tarafından başlatılmış ve
günümüzde hala devam eden „‟Sistema Venezüella Çocuk ve Gençlik Orkestrası Ulusal Ağı‟‟
isimli müzik için sosyal hareket olarak tanımlanan projede Venezüella ve Latin Amerika‟da
yaşayan genellikle lise çağında olan şiddete eğilimli ve suça bulaşmış ergenler üzerinde
çalışılmış ve klasik (çok sesli) müzikler öğrencilerin hayatlarına girmiştir. Öğrenciler hem
orkestralarda yer almış hemde müzik dinleme kültürleri açısından etkilenmişlerdir. Test
sonucunda en düşük şiddet eğilim düzeyinin Yabancı+Jazz ve Yabancı (Klasik-Çoksesli)
dinleyen öğrenciler olduğu bulunmuştur. Bu sonuç ışığında özellikle Klasik ve Jazz müziğin
ergenlerin şiddet eğilimlerini azaltıcı etkisinin olduğu yorumu yapılabilmektedir.
Türkiye‟de yapılmış çalışma örneği ise Sezer, (2011) tarafından yapılmış „‟Öfke ve
Psikolojik Belirtiler Üzerine Müziğin Etkisi‟‟ başlıklı çalışmadır. Çalışmada bireylerin günlük
yaşamlarında dinledikleri müzik çeşidinin öfke ve psikolojik durumları üzerindeki etkisi
araştırılmıştır. Araştırmada müzik dinleme alışkanlıklarının bireyi psikolojik ve fizyolojik
olarak etkilediği vurgulanmıştır. Çalışma sürecinde Atatürk Üniversitesi‟nde öğrenim gören
288 birey üzerinde çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Arabesk müzik dinleyen öğrencilerin
öfke puan ortalamalarının diğer türleri dinleyenlerden yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmada, Arabesk Müzik dinleyen bireylerin öfkelerini kontrol edemedikleri ve öfkelerini
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dışa yansıttıkları vurgulanmıştır. Öfkesini en yüksek düzeyde kontrol edebilen grubun ise,
Klasik müzik dinleyen öğrenciler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu noktadan hareketle müzik dinleme alışkanlıklarının ergen bireylerin şiddet
eğilimleri üzerinde etkili olabileceği ve okul öncesinde aile ortamından başlayarak, çocukların
müzik eğitim süreçlerinde müzik dinleme eğitimi boyutunun da yer alması gerektiği
düşünülmektedir.
Sonuç olarak özelllikle, tasavvuf, arabesk ve metal müzik dineylen Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin şiddet eğilimi düzeylerinin yüksek, Jazz, Yabancı
(Klasik-Çoksesli) + Jazz ve Yabancı (Çoksesli-Klasik) dinleyen öğrencilerin ise şiddet eğilim
düzeyleri düşük olabilir, yorumu yapılabilir.

SONUÇ VE ÖNERĠLER
Araştırma sonucunda, özellikle tasavvuf, arabesk ve metal müzik dinleyen Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerinin şiddet eğilimi düzeylerinin yüksek,
Jazz, Yabancı (Klasik-Çoksesli) + Jazz ve Yabancı (Çoksesli-Klasik) müzikler dinleyen
öğrencilerin ise şiddet eğilim düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu durum, müzik dinleme alışkanlıklarının ergen bireylerin şiddet eğilimleri
üzerinde etkili olabileceği ve okul öncesinde aile ortamından başlayarak, çocukların müzik
eğitimi süreçlerinde müzik dinleme eğitimi boyutunun da yer almasının gerekliliğini ortaya
koymuştur.
Bu sonuçlar ışığında; orta öğretim çağındaki gençlerin şiddet eğilimlerini en aza
indirgeyecek müziklerin dinletilmesine ilişkin, öneriler şu şekilde sıralanabilir:


Çocukların ve gençlerin okul müzik eğitimi süreçlerinde müzik dinleme
alışkanlıklarını olumlu yönde geliştirecek olan müzik dinleme eğitimi
özellikle müzik derslerinde yer almalıdır. Buna ilişkin gerekli müfredat
düzenlemesi gerçekleştirilmelidir.

 Aileler, okul yönetimleri ve müzik öğretmenleri tarafından çocuklarının
şiddete eğilimlerini olumsuz yönde etkileyecek müzikleri dinlettirmemeleri,
tam tersi şiddete eğilimlerini azaltacak türde müzikler dinletmeleri konusunda
bilinçlendirilmelidir.
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Öğrencilerin, okul ve aile ortamı dışındaki sosyal çevrelerinde (örneğin okul
servisi gibi) dinledikleri müzikler kontrol edilmelidir.



Öğrencilerin, okul içerisinde ders dışı zamanlarda, şiddet eğilimlerini azaltıcı
türde müzikleri dinlemeleri okul idaresi tarafından sağlanmalıdır (kantin,
tenefüsler, okul bahçesi vb.).
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EKLER
EK.1. ġiddet Eğilim Ölçeği
Sevgili öğrenciler, lütfen her soruyu dikkatlice okuyunuz. Size göre en doğru şıkka ait olan kutucuğa „‟x‟‟ işaretini
koyunuz. Her soru için bir şıkkı işaretleyiniz. Anketteki bütün soruları yanıtladıktan sonra öğretmeninize iade ediniz.
Araştırmaya katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
Erzincan Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı

e-posta: tulucay@erzincan.edu.tr

Sınıf: 9( )

10( )

Cinsiyet: Kız( )

11( )

12( )

Erkek( )

Okuluuzun

Adı:............................................................................................................................................................

414

Hiç uygun
değil
1

Hoşuma gitmeyen bir olayla karşılaştığımda hemen sinirlenirim

2

Doğru olduğuna inandığım konularda eleştirilmek beni sinirlendirir

3

Rahatsız olduğum durumlar karşısında sinirlendiğimde kendimi
kontrol edemiyorum
Duygusal ya da fiziksel olarak rahatsız edildiğimde fiziksel olarak
karşılık verme isteği duyarım
Sinirli olduğumda bir şeyleri kırma isteği duyarım

4
5

7

Arkadaşlarım, annem, babam vb. insanlarla çok sık tartışmaya
girerim
Hak etmiş olanlara layık oldukları ceza verilmelidir

8

Eğer beğenmediğim bir şey olursa en yakınımla bile tartışırım

9

Bence hayvanların av maksadı ile vurulmasında sakınca yoktur

10

12

Diğerlerinin saldırılarına karşı güçlü bir arkadaş grubu mutlaka
olmalıdır
Eğer saldırıya uğramışsam aradan geçen zamana bakmaksızın aynı
şekilde karşılık veririm
İnsan çevreden gelen tehditlere daima hazır olmalıdır

13

Bu dünyada en önemli şey diğerlerinden güçlü olmaktır.

14

Sık sık kavga ederim

15

Bazı insanlara karşı zor kullanılabileceğine inanırım

16

Bazı hallerde insanlara karşı zor kullanılabileceğine inanırım

17

Kavgaları seyretmek beni rahatsız etmez

18

İnsanların benden korkması hoşuma gider

19
20

Bazen başkalarına zarar verme isteği duyarım
Sokakta başıboş dolaşan hayvanlar ortadan kaldırılmalıdır

6

11

415

Biraz uygun

Uygun

Çok
Uygun

1.

Dinlediğiniz müzik türleri içerisinde YABANCI MÜZİKLER(Klasik ve
çok sesli müzikler) hangi düzeyde yer almaktadır?

2.

Dinlediğiniz müzik türleri içerisinde TÜRK HALK MÜZİĞİ hangi
düzeyde yer almaktadır?

3.

Dinlediğiniz müzik türleri içerisinde TÜRK SANAT MÜZİĞİ hangi
düzeyde yer almaktadır?

4.

Dinlediğiniz müzik türleri içerisinde TASAVVUF müziği hangi
düzeyde yer almaktadır?

5.

Dinlediğiniz müzik türleri içerisinde ARABESK müziği hangi
düzeyde yer almaktadır?

6.

Dinlediğiniz müzik türleri içerisinde METAL müzikler hangi düzeyde
yer almaktadır?

7.

Dinlediğiniz müzik türleri içerisinde JAZZ müziği hangi düzeyde yer
almaktadır?

8.

Dinlediğiniz müzik türleri içerisinde POP müziği hangi düzeyde yer
almaktadır?

9.

Dinlediğiniz müzik türleri içerisinde ROCK müziği hangi düzeyde
yer almaktadır?

10. Dinlediğiniz müzik türlerine ilişkin müzik arşivine ne derecede
sahipsiniz?
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Tamamen

5

Ölçüde

4

Büyük

3

Orta

Hiç

2

Az

1

EK. 2. Müzik dinleme alışkanlıkları anketi
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ĠLKÖĞRETĠM I. KADEME 2. DEVRE MÜZĠK DERSĠNE YÖNELĠK
ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ: NĠĞDE ĠLĠ ÖRNEĞĠ

Ayten AKTAŞ*
Damla BULUT**

1. GiriĢ
Müzik, her insanın yaşantısında var olan bir olgudur. Bu olgu, müzik eğitimi ile
bireyin yaşantısına girdiğinde ona, belirli müziksel davranışlar ve yaşantılar kazandırarak, onu
toplum içerisinde “nitelikli bir birey”e dönüştürmektedir. Çünkü, müzik eğitimi alan bireyin
bu eğitim doğrultusunda bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sezişsel olmak üzere kişilik
özellikleri hem oluşup, gelişmekte hem de müzik eğitimi almayan bireylere göre
farklılaşmaktadır.
Ülkemizde çocuklar, aileleri ve çevresindekiler tarafından yönlendirilenlerin dışında,
örgün müzik eğitimine ilk olarak ilköğretim okullarında başlamaktadırlar (Bulut, 2006:514).
Dolayısıyla ilköğretim,

çocukların müzik eğitimine başlamalarını sağlaması açısından

oldukça önemlidir.
İlköğretimde müzik eğitimi, genel müzik eğitimini kapsamaktadır. Bu eğitim
öğrencilerin zihinsel gelişimlerine, müziksel eğilimlerine ve yeteneklerine bağlı olarak amatör
ve profesyonel müzik eğitimi için de temel oluşturmaktadır. Ayrıca, çocuğun ilerideki olası
amatör ya da mesleki müzik eğitimine ilişkin belirli düzenleme ve uygulamalara yer verir
(Andırıcı, 2006: s.4).

*

Müzik Öğretmeni, Bitlis Güroymak Evrenpaşa İlköğretim Okulu.

**

Yrd. Doç. Dr. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi ABD.
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Toplumdaki her bireye yönelik olan genel müzik eğitiminin, bireylerde beklenilen
müziksel bilgilerin, bilincin ve duyarlılığın oluşmasında büyük önemi vardır. Bunun yanında
istenilen niteliklerde bireyler yetiştirilmesi için genel müzik eğitimi kaçınılmazdır. Aksi
takdirde bu beklentileri bireylerin gerçekleştirmesi ve toplumun gelişimine katkı sağlaması
söz konusu değildir. Bu nedenledir ki genel müzik eğitimi ilköğretim düzeyinde zorunlu bir
eğitimdir ve müzik dersi de zorunlu bir derstir.
Yönetken, okul müzik eğitimi gençliğin formasyonu bakımından bir bütün
oluşturduğu için, bu eğitimin öncelikle ilkokulda sağlam bir biçimde başlamış olması
gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, ilkokul nasıl orta ve lise eğitimine temel oluyorsa, ilkokul
müzik eğitimi de öylece orta ve lise müzik eğitimine temel olmaktadır. İlkokulsuz orta ve lise
eğitimi olamayacağı gibi, ilkokul müzik öğretim ve eğitimi olmadan orta ve lise müzik
öğretim ve eğitimi gereği gibi yapılamaz şeklinde konunun önemine dikkat çekmiştir (Say,
2005:24-25). Göğüş ise, (2009:28) bireyin eğitimi içinde sorgulanamaz bir yere sahip olan
müzik eğitiminin zorunlu olarak yer aldığı ilköğretim devresinde müzik dersinin etkili bir
şekilde öğretimi son derece önemli olduğunu vurgulamıştır.
İlköğretim müzik dersinin amacı, çocukların bilişsel-duyuşsal, devinişsel ve sosyal
alanlarda gelişimini sağlayarak bir müzik kültürü oluşturmalarını sağlamaktır (Kocabaş ve
Selçioğlu, 2003:139). Çocuklar, küçük yaşlardan itibaren iyi müziklerle beslenirlerse,
büyüyünce müzikçi olmasalar bile, iyi müziği seven, seçen ve ondan yararlanmasını bilen
yetişkinler olacaklardır (Sun ve Seyrek, 1998:31). Dolayısıyla çocukların iyi müzikle
beslenebilmesi ancak nitelikli bir müzik öğretimi ile mümkündür.
Uçan’a göre müzik öğretimi, temelde;
 Belli müziksel etkinlik ve etkileşimler yoluyla bireyin ve giderek toplumun estetik
gereksinimlerini karşılamayı,
 Sanatsal yaratma güdüsünü doyurmayı,
 Beğenisini (zevkini) geliştirmeyi,
 Müziksel yaşamını daha sağlıklı ve daha etkili ve verimli kılmayı, böylece,
 Bireysel ve toplumsal düzeyde özel ve genel yaşamın daha mutlu olmasına katkıda
bulunmayı amaçlar.
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 Bireyin giderek toplumun içinde yaşadığı kültürel gerçekliği algılama, kavrama,
betimleme,

açıklama,

yorumlama,

değerlendirme,

denetleme,

değiştirme

ve

geliştirmede duyarlı, uyarlı ve yararlı olmasına katkı sağlar.
 Bireyin içinde yaşadığı doğal, toplumsal ve kültürel çevrenin yapıcı, yaratıcı, üretici,
paylaşıcı ve tüketici bir öğesi olarak biçimlenmesinde ve bilinçle davranmasında rol
oynar (Say, 2005:116).
Tüm bu işlevleri yerine getiren müzik öğretimi yoluyla örgün müzik eğitiminin,
çocuğun ileri dönemlerdeki sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimine olumlu
katkılarının olduğu ve söz konusu eğitimi alıp başarıyla tamamlayan çocukların diğer
çocuklara oranla daha aktif ve bilinçli oldukları söylenebilir (Kılıç, 2011:1). Ancak insan
hayatında böyle büyük bir öneme sahip olan bir eğitim ve öğretim günümüzde ne yazıktır ki
ilköğretim I. kademe birinci devrede yani ilköğretimin 1, 2, ve 3. sınıflarında alanı müzik
olmayan öğretmenler tarafından yani sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir.
İlköğretim öğrencileri, alanı müzik olan öğretmenler ile ancak ilköğretim I. kademe ikinci
devrede yani ilköğretimin 4. sınıfında karşılaşmakta ve beraber müzik dersi işleme fırsatı
bulabilmektedir. Bu nedenle, ilköğretim I. kademe 2. devrede yürütülen müzik derslerinin
önemi artmaktadır.
Öğrenci ile dolaysız veya dolaylı fakat sürekli bir etkileşim durumunda olan müzik
öğretmeni, öğrencide, müzik eğitiminin hedefleri doğrultusunda davranış değişiklikleri
oluşturmakla sorumludur (Uçan, 1996:2). Müzik öğretmeni bu sorumluluğunu yerine
getirebilmek için öncelikle belirli müziksel ve pedagojik nitelikler ile yeterliklere sahip olmak
zorundadır. Söz konusu müziksel ve pedagojik yeterliklerin, örgün müzik eğitiminin amacı
olan, “kişilikleri oluşmuş, toplumsal yaşayışın hazzını duymuş, milli ve evrensel müzik
sanatına yönelerek bilim, teknik ve güzel sanatların diğer dallarıyla birlikte müzikte de çağdaş
uygarlığın yaşayıcı, uygulayıcı ve yaratıcı bir ortağı durumuna gelmiş genç kuşakların
yetişmesini sağlamaya” (Süer, 1980:22) yönelik olması beklenir. Bu beklentinin
gerçekleşmediği durumlarda müzik eğitiminin eksik veya yetersiz olduğu/olacağı bilinen bir
gerçektir.
Müziksel ve pedagojik nitelikler ile yeterlikler açısından donanımlı olan müzik
öğretmenlerinin, öğrencilerini müzik eğitiminin hedeflerine ulaştırabilmek için programdan
araç-gerece kadar pek çok nitelikli etmene ihtiyacı vardır. Ayrıca, müzik öğretmenin
mesleğine yönelik olan nitelik ve yeterlikleri en iyi şekilde yerine getirebilmesindeki ölçü
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içerisinde bulunduğu ve sahip olduğu mevcut imkânların niteliğidir. Çünkü, genel müzik
eğitiminde amaca yönelik işlevsel müzik derslerini gerçekleştirmek veya müzik etkinliklerini
uygulayabilmek için sınıf ortamının uygunluğu, derste kullanılacak olan araç-gereçlerin
varlığı, yeterliliği ve işlevselliği önemli bir yer tutmaktadır. Genel müzik eğitimine ayrılan
kaynaklar ile araç-gereçler müzik derslerinin niteliğini de arttırmaktadır (Kılıç, 2009:314).
Belirtilen etmenlerdeki eksiklikler veya aksaklıklar müzik öğretiminin niteliğini,
öğretmenin gerek mesleğine gerekse derslerine olan motivasyonunu, öğrencilerin ise müzik
dersine bakış açılarını, derse motive olmalarını ve istenilen kazanımlara ulaşabilmelerini
etkilemektedir.

Ayrıca,

müzik

öğretiminin

bütün

bu

boyutlarıyla

birlikte

gerçekleştirilememesi öğrencinin müziksel değerleri örgütlenmede ve onlara karşı aynı
tutarlılık ve kararlılıkta tepkide bulunmasında, müzik anlayışı ve dünya görüşü kazanmasında
etkili olamamaktadır. Müzik eğitimi ve öğretimi kendisinden beklenilen işlevleri yerine
getirememekte, bu durum müziğin bireylerin ve toplumların gelişmesindeki öneminin
yeterince kavranamamasına neden olmaktadır (Kocabaş, 1997:142). Dolayısıyla, müzik
eğitiminde ve öğretiminde yaşanan veya yaşanabilecek olan sorunların tespit edilmesi ve bu
sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, nitelikli müzik eğitimi ve
öğretiminin gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemlidir. Bu nedenler ile araştırmanın
problem cümlesi, “Niğde ilinde görev yapan ilköğretim I. kademe 2. devre müzik
öğretmenlerinin müzik dersine yönelik görüşleri nelerdir?” şeklinde oluşturulmuştur.

2. Amaç
Araştırmada, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik öğretmenlerinin, söz konusu
düzeyde yürüttükleri müzik derslerine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Belirlenen amaç doğrultusunda örneklem grubunda yer alan müzik öğretmenlerinin görüşleri,
çalıştıkları kurumun fiziksel şartlarına ve görsel-işitsel araç gereç donanımına, ilköğretim
müzik dersi öğretim programında belirtilen I. kademe 2. devre haftalık müzik dersi saatine,
ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretim programının içeriğine, yıllık ders planında
yer alan I. kademe 2. devre müzik dersi konularının ağırlıklarının öğretim zamanına, bu
düzeydeki öğrencilerin müzik dersine hazırlıkbulunuşluk düzeylerine ve ilgili programda
belirtilen öğrenme alanlarına ait kazanımlara ulaşma durumlarına, ilköğretim I. kademe 2.
devre müzik dersi öğretmen kılavuz kitabına ve öğrenci çalışma kitabına yönelik olmak üzere
dokuz ana başlık altında incelenmiştir.
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3. Yöntem
Araştırmada betimsel yöntem kullanılarak durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır.
Araştırmanın evrenini; 2010-2011 eğitim öğretim yılında Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
bağlı ilköğretim kurumlarında görev yapan müzik öğretmenleri, örneklemini ise; bu
öğretmenler arasından tesadüfî örneklem yoluyla seçilen 43 müzik öğretmeni oluşturmaktadır.
Araştırmada, konunun kuramsal temellerinin oluşturulması aşamasında literatür
taraması yapılmıştır. Bunun yanında örneklem grubunda yer alan müzik öğretmenlerinin
ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersine yönelik görüşlerini belirleyebilmek için, ilgili
öğretmenlere anket uygulanmıştır. Söz konusu anket, ilköğretim müzik dersinin ana boyutları,
ilköğretim müzik dersi öğretim programı, ilköğretim müzik dersi öğretmen kılavuz kitabı ve
öğrenci çalışma kitabından yararlanılarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Ankette 6
kişisel bilgi, 20 araştırma sorusu olmak üzere toplam 26 soru yer almıştır.
Anketin kapsam geçerliliğinin belirlenmesinde uzman görüşleri alınmıştır. Bunun
yanında ankette yer alan soruların güvenirliğinin göstergesi olarak alfa iç tutarlılık katsayısı
hesaplanmıştır. Buna yönelik olarak anketin hesaplanan cronbach alfa güvenirlik katsayısı ,89
olarak tespit edilmiştir.
Anket yoluyla ulaşılan veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş frekans
dağılımları (f), yüzdelik değerleri (%), aritmetik ortalamaları (  ) ve standart sapma (ss)
hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular yorumlanarak sonuçlara ulaşılmıştır.

4. Bulgular ve Yorum
Bu bölümde, araştırmanın amacı doğrultusunda toplanan verilerin istatistiksel
çözümleri sonucunda elde edilen bulgular tablolar halinde yorumlanmıştır.

422

Tablo 4.1. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin KiĢisel Bilgileri
Mezun Olunan Üniversite

f

%

Niğde Üniversitesi

40

93,0

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2

4,7

Gazi Üniversitesi

1

2,3

Mezun Olunan Fakülte

f

%

Eğitim Fakültesi

41

95,3

Güzel Sanatlar Fakültesi

1

2,3

Eğitim Enstitüsü

1

2,3

Göreve Gelme Biçimi

f

%

Kadrolu

31

72,1

Görevlendirme

8

18,6

Ücretli

2

4,7

Sözleşmeli

2

4,7

Kıdem

f

%

0-5 Yıl

20

46,5

6-10 Yıl

13

30,2

11-15 Yıl

9

20,9

16 Yıl ve Üzeri

1

2,3

YaĢ

f

%

18-25 Yaş Arası

5

11,6

26-33 Yaş Arası

32

74,4

34-41 Yaş Arası

5

11,6

42 Yaş ve Üzeri

1

2,3

Cinsiyet

f

%

Bayan

21

48,8

Bay

22

51,2

Tablo 4.1.’de örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin çoğunluğunun Niğde
Üniversitesi mezunu (% 93) ve Eğitim Fakültesi çıkışlı (% 95,3) olduğu, kadrolu öğretmen
(% 72,1) olarak görev yaptıkları ve görev sürelerinin 0-5 yıl arası (% 46,5) olduğu, 26-33 yaş
arasında (% 74,4) ve bay (% 51,2) oldukları görülmektedir.
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Tablo 4.2. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin ÇalıĢtığı Kurumda
Müzik Odasının Bulunmasına Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Evet

16

37,2

Hayır

27

62,8

Toplam

43

100,0

Tablo 4.2’de örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin çoğunluğunun (%62,8)
çalıştığı kurumda müzik odasının bulunmadığını belirttikleri görülmektedir. Bu doğrultuda,
örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin çoğunluğunun, müzik dersi için gerekli en
önemli fiziksel alt yapıdan yoksun olarak müzik derslerini yürüttükleri söylenebilir.

Tablo 4.3. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin ÇalıĢtığı Kurumda
Müzik Dersi Ġçin Gerekli Görsel-ĠĢitsel Araç Gereçlerin Bulunmasına Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Evet

6

14,0

Hayır

37

86,0

Toplam

43

100,0

Tablo 4.3’te örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin çok

büyük bir

çoğunluğunun (%86,0) çalıştığı kurumda müzik dersi için gerekli görsel-işitsel araç gereçlerin
bulunmadığını belirttikleri görülmektedir. Bu doğrultuda, örneklem grubundaki müzik
öğretmenlerinin çok büyük bir çoğunluğunun, gerekli görsel-işitsel araç gereçler olmadan
derslerini işlemeye çalıştıkları söylenebilir.
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Tablo 4.4. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Programda Belirtilen
Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre Haftalık Müzik Dersi Saatinin Yeterliğine Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen yeterli

2

4,7

Büyük ölçüde yeterli

2

4,7

Kısmen yeterli

3

7,0

Az yeterli

7

16,3

Hiç yeterli değil

29

67,4

Toplam

43

100,0



ss

1,62

1, 11

Tablo 4.4’te yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, programda belirtilen ilköğretim I. kademe 2. devre haftalık müzik ders saatini
hiç yeterli bulmadıkları (  :1,62) görülmektedir. Bu doğrultuda, programda belirtilen
ilköğretim I. kademe 2. devre haftalık müzik ders saatinin çok yetersiz olduğu söylenebilir.

Tablo 4.5. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre
Müzik Dersi Öğretim Programının Ġçeriğine Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen yeterli

1

2,3

Büyük ölçüde yeterli

8

18,6

Kısmen yeterli

15

34,9

Az yeterli

11

25,6

Hiç yeterli değil

8

18,6

Toplam

43

100,0



ss

2,60

1,07

Tablo 4.5’te yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretim programının içeriğini
kısmen yeterli buldukları (  :2,60) görülmektedir. Bu doğrultuda, ilköğretim I. kademe 2.
devre müzik dersi programının içeriğine yönelik eksiklikler olduğu söylenebilir.
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Tablo 4.6. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Yıllık Ders Planında Yer Alan
Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre Müzik Dersi Konularının Ağırlıklarının
Öğretim Zamanı Bakımından Yeterliğine Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen yeterli

3

7,0

Büyük ölçüde yeterli

8

18,6

Kısmen yeterli

20

46,5

Az yeterli

8

18,6

Hiç yeterli değil

4

9,3

Toplam

43

100,0



ss

2,95

1,02

Tablo 4.6’da yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, yıllık ders planında yer alan ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi
konularının ağırlıklarını öğretim zamanı bakımından kısmen yeterli buldukları (  :2,95)
görülmektedir. Bu doğrultuda, ilköğretim I. kademe 2. devre yıllık ders planında yer alan
müzik dersi konularının ağırlıklarının, öğretim zamanı bakımından yeterli olmadığı
söylenebilir.

Tablo 4.7. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre Öğrencilerinin
HazırbulunuĢluk Düzeylerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre Müzik Dersi Ġçin Yeterliğine Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen yeterli

-

-

Büyük ölçüde yeterli

3

Kısmen yeterli

11

25,6

Az yeterli

21

48,8

Hiç yeterli değil

8

18,6

Toplam

43

100,0



ss

2,20

0,83

7,0

Tablo 4.7’de yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, ilköğretim I. kademe 2. devre öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeylerini
müzik dersi için az yeterli buldukları (  :2,20) görülmektedir. Bu doğrultuda, ilköğretim I.
kademe 2. devre öğrencilerinin ilköğretim I. kademe 1. devre müzik dersinde istenen
kazanımlara tam olarak ulaşamadıkları söylenebilir.
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Tablo 4.8. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre Öğrencilerinin
Programda Belirtilen “Dinleme-Söyleme-Çalma” Öğrenme Alanına Ait Kazanımlara
UlaĢma Durumuna Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen ulaşmaktadırlar

3

7,0

Büyük ölçüde ulaşmaktadırlar

14

32,6

Kısmen ulaşmaktadırlar

22

51,2

Az ulaşmaktadırlar

4

9,3

Hiç ulaşamamaktadırlar

-

-

43

100,0

Toplam



ss

3,37

0,75

Tablo 4.8’de yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, ilköğretim I. kademe 2. devre öğrencilerinin programda belirtilen “DinlemeSöyleme-Çalma” öğrenme alanına ait kazanımlara kısmen ulaştıklarını belirttikleri (  :3,37)
görülmektedir. Bu doğrultuda, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersinde öğrencilerin,
programda belirtilen “Dinleme-Söyleme-Çalma” öğrenme alanına ait kazanımlara tam olarak
ulaşmada sorunlar yaşadıkları söylenebilir.

Tablo 4.9. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre Öğrencilerinin
Programda Belirtilen “Müziksel Algı ve Bilgilenme” Öğrenme Alanına Ait Kazanımlara
UlaĢma Durumuna Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen ulaşmaktadırlar

4

9,3

Büyük ölçüde ulaşmaktadırlar

11

25,6

Kısmen ulaşmaktadırlar

20

46,5

Az ulaşmaktadırlar

8

18,6

Hiç ulaşamamaktadırlar

-

-

43

100,0

Toplam



ss

3,25

0,87

Tablo 4.9’da yer alan örneklem grubundaki öğretmenlerinin görüşleri incelendiğinde,
ilköğretim I. kademe 2. devre öğrencilerinin programda belirtilen “Müziksel Algı ve
Bilgilenme” öğrenme alanına ait kazanımlara öğrencilerin kısmen ulaştıklarını belirttikleri
(  :3,25) görülmektedir. Bu doğrultuda, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersinde
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öğrencilerin, programda belirtilen “Müziksel Algı ve Bilgilenme” öğrenme alanına ait
kazanımlara tam olarak ulaşmada sorunlar yaşadıkları söylenebilir.

Tablo 4.10. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre Öğrencilerinin
Programda Belirtilen “Müziksel Yaratıcılık” Öğrenme Alanına Ait Kazanımlara
UlaĢma Durumuna Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen ulaşmaktadırlar

1

2,3

Büyük ölçüde ulaşmaktadırlar

8

18,6

Kısmen ulaşmaktadırlar

22

51,2

Az ulaşmaktadırlar

10

23,3

Hiç ulaşamamaktadırlar

2

4,7

Toplam

43

100,0



ss

2,90

0,83

Tablo 4.10’da yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, ilköğretim I. kademe 2. devre öğrencilerinin programda belirtilen “Müziksel
Yaratıcılık” öğrenme alanına ait kazanımlara öğrencilerin kısmen ulaştıklarını belirttikleri
(  :2,90) görülmektedir. Bu doğrultuda, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersinde
öğrencilerin, programda belirtilen “Müziksel Yaratıcılık” öğrenme alanına ait kazanımlara
tam olarak ulaşmada sorunlar yaşadıkları söylenebilir.

Tablo 4.11. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre Öğrencilerinin
Programda Belirtilen “Müzik Kültürü” Öğrenme Alanına Ait Kazanımlara UlaĢma Durumuna Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen ulaşmaktalar

2

4,7

Büyük ölçüde ulaşmaktalar

12

27,9

Kısmen ulaşmaktalar

21

48,8

Az ulaşmaktalar

8

18,6

-

-

43

100,0

Hiç ulaşamamaktalar
Toplam



ss

3,18

0,79

Tablo 4.11’de yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, ilköğretim I. kademe 2. devre öğrencilerinin programda belirtilen “Müzik
Kültürü” öğrenme alanına ait kazanımlara öğrencilerin kısmen ulaştıklarını belirttikleri
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(  :3,18) görülmektedir. Bu doğrultuda, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersinde
öğrencilerin, programda belirtilen “Müzik Kültürü” öğrenme alanına ait kazanımlara tam
olarak ulaşmada sorunlar yaşadıkları söylenebilir.

Tablo 4.12. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre
Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabındaki Kazanımlar Ġle Etkinliklerin ÖrtüĢmesine Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen örtüşüyor

3

7,0

Büyük ölçüde örtüşüyor

13

30,2

Kısmen örtüşüyor

17

39,5

Az örtüşüyor

8

18,6

Hiç örtüşmüyor

2

4,7

Toplam

43

100,0



ss

3,16

0,97

Tablo 4.12’de yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretmen kılavuz kitabındaki
kazanımlar ile etkinliklerin kısmen örtüştüğünü belirttikleri (  :3,16)

görülmektedir. Bu

doğrultuda, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretmen kılavuz kitabındaki
kazanımlar ile etkinliklerin örtüşmesine yönelik eksiklikler bulunduğu söylenebilir.

Tablo 4.13. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre
Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabındaki Konular Ġle Öğrenme Alanlarının ÖrtüĢmesine Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen örtüşüyor

3

7,0

Büyük ölçüde örtüşüyor

15

34,9

Kısmen örtüşüyor

16

37,2

Az örtüşüyor

7

16,3

Hiç örtüşmüyor

2

4,7

Toplam

43

100,0



ss

3,23

0,97

Tablo 4.13’te yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretmen kılavuz kitabındaki
konular ile öğrenme alanlarının kısmen örtüştüğünü belirttikleri (  :3,23) görülmektedir. Bu
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doğrultuda, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretmen kılavuz kitabındaki konular
ile öğrenme alanlarının örtüşmesine yönelik eksiklikler bulunduğu söylenebilir.

Tablo 4.14. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre Müzik Dersi
Öğretmen Kılavuz Kitabındaki Konular Ġle Ġlgili Yöntem ve Tekniklerin ÖrtüĢmesine Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen örtüşüyor

3

7,0

Büyük ölçüde örtüşüyor

15

34,9

Kısmen örtüşüyor

17

39,5

Az örtüşüyor

7

16,3

Hiç örtüşmüyor

1

2,3

Toplam

43

100,0



ss

3,27

0,90

Tablo 4.14’te yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretmen kılavuz kitabındaki
konular ile ilgili yöntem ve tekniklerin kısmen örtüştüğünü belirttikleri (  :3,27)
görülmektedir. Bu doğrultuda, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretmen kılavuz
kitabındaki konular ile ilgili yöntem ve tekniklerin örtüşmesine yönelik eksiklikler bulunduğu
söylenebilir.

Tablo 4. 15. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre Müzik Dersi
Öğretmen Kılavuz Kitabındaki Konular Ġle Ġlgili Araç Gereçlerin Yeterliğine Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen yeterli

2

4,7

Büyük ölçüde yeterli

3

7,0

Kısmen yeterli

13

30,2

Az yeterli

15

34,9

Hiç yeterli değil

10

23,3

43

100,0

Toplam



ss

2,34

1,06

Tablo 4.15’te yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretmen kılavuz kitabında yer
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alan konular ile ilgili araç gereçleri az yeterli buldukları (  :2,34) görülmektedir. Bu
doğrultuda, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretmen kılavuz kitabında yer alan
konular ile ilgili araç gereçlerin yetersiz olduğu söylenebilir.

Tablo 4.16. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre Müzik Dersi
Öğretmen Kılavuz Kitabındaki Değerlendirmeler Ġle Ġlgili Kazanımların ÖrtüĢmesine Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen örtüşüyor

4

9,3

Büyük ölçüde örtüşüyor

11

25,6

Kısmen örtüşüyor

20

46,5

Az örtüşüyor

6

14,0

Hiç örtüşmüyor

2

4,7

Toplam

43

100,0



ss

3,20

0,96

Tablo 4.16’da yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretmen kılavuz kitabındaki
değerlendirmeler ile ilgili kazanımların kısmen örtüştüğünü belirttikleri (  : 3,20)
görülmektedir. Bu doğrultuda, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretmen kılavuz
kitabındaki değerlendirmeler ile kazanımların örtüşmesine yönelik eksiklikler bulunduğu
söylenebilir.

Tablo 4.17. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre
Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabının Ġçeriğine Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen yeterli

1

2,3

Büyük ölçüde yeterli

5

11,6

Kısmen yeterli

10

23,3

Az yeterli

19

44,2

Hiç yeterli değil

8

18,6

Toplam

43

100,0



ss

2,34

0,99

Tablo 4.17’de yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretmen kılavuz kitabının içeriğini
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az yeterli buldukları (  :2,34) görülmektedir. Bu doğrultuda, ilköğretim I. kademe 2. devre
müzik dersi öğretmen kılavuz kitabının içeriğine yönelik eksiklikler olduğu söylenebilir.

Tablo 4.18. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre Müzik Dersi
Öğrenci ÇalıĢma Kitabında Yer Alan Etkinlikler Ġle Kazanımların ÖrtüĢmesine Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen örtüşüyor

3

7,0

Büyük ölçüde örtüşüyor

9

20,9

Kısmen örtüşüyor

24

55,8

Az örtüşüyor

6

14,0

Hiç örtüşmüyor

1

2,3

Toplam

43

100,0



ss

3,16

0,84

Tablo 4.18’de yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğrenci çalışma kitabında yer alan
etkinlikler ile kazanımların kısmen örtüştüğünü belirttikleri (  :3,27) görülmektedir. Bu
doğrultuda, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğrenci çalışma kitabında yer alan
etkinlikler ile kazanımların örtüşmesine yönelik eksiklikler bulunduğu söylenebilir.

Tablo 4.19. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre Müzik Dersi
Öğrenci ÇalıĢma Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Öğrencilerin Seviyesine Uygunluğuna Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen uygun

2

4,7

Büyük ölçüde uygun

8

18,6

Kısmen uygun

16

37,2

Az uygun

11

25,6

Hiç uygun değil

6

14,0

43

100,0

Toplam



ss

2,74

1,07

Tablo 4.19’da yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğrenci çalışma kitabında yer alan
etkinliklerin öğrencilerin seviyesine kısmen uygun olduğunu belirttikleri (  :2,74)
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görülmektedir. Bu doğrultuda, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğrenci çalışma
kitabında yer alan etkinliklerin öğrenci seviyesine tam olarak uygun olmadığı söylenebilir.

Tablo 4.20. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre Müzik Dersi
Öğrenci ÇalıĢma Kitabında Yer Alan ġarkı Repertuarının Öğrencilerin Seviyesine Uygunluğuna Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen uygun

1

2,3

Büyük ölçüde uygun

9

20,9

Kısmen uygun

16

37,2

Az uygun

10

23,3

Hiç uygun değil

7

16,3

43

100,0

Toplam



ss

2,69

1,05

Tablo 4.20’de yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğrenci çalışma kitabında yer alan
şarkı repertuarının öğrencilerin seviyesine kısmen uygun olduğunu belirttikleri (  :2,69)
görülmektedir. Bu doğrultuda, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğrenci çalışma
kitabında yer alan şarkı repertuarının öğrenci seviyesine tam olarak uygun olmadığı
söylenebilir.

Tablo 4.21. Örneklem Grubundaki Müzik Öğretmenlerinin Ġlköğretim I. Kademe 2. Devre
Müzik Dersi Öğrenci ÇalıĢma Kitabının Ġçeriğine Yönelik GörüĢleri
Seçenekler

f

%

Tamamen yeterli

1

2,3

Büyük ölçüde yeterli

5

11,6

Kısmen yeterli

10

23,3

Az yeterli

19

44,2

Hiç yeterli değil

8

18,6

Toplam

43

100,0



ss

2,34

0,99

Tablo 4.21’de yer alan örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin görüşleri
incelendiğinde, ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğrenci çalışma kitabının içeriğini
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az yeterli buldukları (  :2,34) görülmektedir. Bu doğrultuda, ilköğretim I. kademe 2. devre
müzik dersi öğrenci çalışma kitabının içeriğine yönelik eksiklikler olduğu söylenebilir.

5. Sonuçlar
Araştırmada elde edilen bulgulara göre örneklem grubunda yer alan, müzik
öğretmenlerinin:


Çoğunlukla, Niğde Üniversitesi mezunu ve eğitim fakültesi çıkışlı olduğu, kadrolu
öğretmen olarak görev yaptıkları ve görev sürelerinin 0-5 yıl arası değiştiği, yaşlarının
26-33 arasında olduğu ve bay oldukları,



Çoğunlukla, çalıştıkları kurumda müzik odasının bulunmadığı,



Çok büyük bir çoğunluğunun çalıştıkları kurumda müzik dersi için gerekli görselişitsel araç gerecin bulunmadığı,



İlköğretim I. kademe 2. devre müzik dersinin programda belirtilen haftalık ders saatini
hiç yeterli bulmadıkları,



İlköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretim programının içeriğini kısmen
yeterli buldukları,



Yıllık ders planında yer alan ilköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi konularının
ağırlıklarını öğretim zamanı bakımından kısmen yeterli buldukları,



İlköğretim I. kademe 2. devre öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeylerini müzik dersi
için az yeterli buldukları,



İlköğretim I. kademe 2. devre öğrencilerinin müzik dersi öğretim programında
belirtilen “Dinleme-Söyleme-Çalma”, “Müziksel Algı ve Bilgilenme”, “Müziksel
Yaratıcılık” ve “Müzik Kültürü” öğrenme alanlarına ait kazanımlara kısmen
ulaştıklarını belirttikleri,



I. kademe 2. devre öğretmen kılavuz kitabındaki kazanımlar ile etkinliklerin, konular
ile öğrenme alanlarının, konular ile ilgili yöntem ve tekniklerin ve değerlendirmeler ile
ilgili kazanımların kısmen örtüştüğünü belirttikleri,



I. kademe 2. devre müzik dersi öğretmen kılavuz kitabındaki konular ile ilgili araç
gereçleri az yeterli buldukları,
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I. kademe 2. devre müzik dersi öğretmen kılavuz kitabının içeriğini az yeterli
buldukları,



I. kademe 2. devre müzik dersi öğrenci çalışma kitabında yer alan etkinlikler ile
kazanımların kısmen örtüştüğünü belirttikleri,



I. kademe 2. devre müzik dersi öğrenci çalışma kitabında yer alan etkinlikleri ve şarkı
repertuarını öğrencilerin seviyesine kısmen uygun buldukları,



I. kademe 2. devre müzik dersi öğrenci çalışma kitabının içeriğini az yeterli
buldukları, sonuçlarına ulaşılmıştır.

6. Öneriler
Araştırmanın sonuçları doğrultusunda:


İlköğretim I. kademe 2. devre öğrencilerinin nitelikli bir müzik eğitimi alabilmeleri
için müzik odası bulunmayan okullarda müzik odalarının oluşturulması ve bu odanın
içerisinde müzik dersi için gerekli olan görsel-işitsel araç gerecin bulunmasının
sağlanması,



İlköğretim I. kademe 2. devre müzik dersinin programda belirtilen haftalık ders
saatinin arttırılması,



İlköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretim programının içeriğine yönelik
eksikliklerin tespit edilmesi ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik iyileştirme ve
geliştirme çalışmalarının yapılması,



İlköğretim I. kademe 2. devre yıllık ders planında yer alan konuların ağırlıklarının
öğretim zamanı bakımından yeterli hale getirilmesi,



İlköğretim I. kademe 2. devre öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeylerini arttırıcı
çalışmaların yapılması. Buna yönelik olarak ilköğretim I. kademe 1. devre müzik
derslerini müzik öğretmenlerinin yürütmelerinin sağlanması,



İlköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretim programında belirtilen “DinlemeSöyleme-Çalma”, “Müziksel Algı ve Bilgilenme”, “Müziksel Yaratıcılık” ve “Müzik
Kültürü” öğrenme alanlarına ait kazanımların tamamının öğrenciler tarafından tam

435

kazanılmasını engelleyici unsurların tespit edilmesi ve bu unsurların giderilerek
öğrencilerin istenen kazanımlara tam ulaşmalarının sağlanması,


İlköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretmen kılavuz kitabındaki kazanımlar ile
etkinliklerin, konular ile öğrenme alanlarının, konular ile ilgili yöntem ve tekniklerin
ve değerlendirmeler ile ilgili kazanımların tam örtüşmesine ve konular ile ilgili araç
gereçlerin yeterliğinin arttırılmasına yönelik iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının
yapılması,



İlköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğretmen kılavuz kitabının içeriğine
yönelik eksikliklerin tespit edilmesi ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik
iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması,



İlköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğrenci çalışma kitabında yer alan
etkinliklerle kazanımların tam örtüşmesine, bu kitapta yer alan etkinliklerin ve şarkı
repertuarının öğrencilerin seviyesine uygun duruma getirilmesine yönelik iyileştirme
ve geliştirme çalışmalarının yapılması,



İlköğretim I. kademe 2. devre müzik dersi öğrenci çalışma kitabının içeriğine yönelik
eksikliklerin tespit edilmesi ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik iyileştirme ve
geliştirme çalışmalarının yapılması, önerilmektedir.
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ĠLKÖĞRETĠM MÜZĠK ÖĞRETMEN KILAVUZLARININ
DEĞERLER EĞĠTĠMĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
Prof. Dr. Turan SAĞER1
Betül KARAGÖZ2
ÖZET
Bu araĢtırmada ilköğretim öğrencilerine müzik derslerinde kazandırılması gereken
değerler ele alınmıĢ, bu değerlere Müzik Dersi Öğretmen Kılavuzlarında yer alan okul
Ģarkılarında ne ölçüde yer verildiği üzerinde durulmuĢtur. Toplumun devamlılığını sağlayan
değerlerin örgün eğitimin temeli olan ilköğretimde kazandırılması, bu değerlerin davranıĢa
dönüĢmesi ve kalıcı olabilmesi büyük önem taĢımaktadır. Bu bağlamda müzik derslerinde
etkinliğe dayalı bir yöntem izlenmesinin ve değerleri kazandırmaya yönelik Ģarkıların araç
olarak kullanılmasının değerler eğitimine önemli katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
AraĢtırmada ilköğretim müzik dersi öğretmen kılavuzlarında yer alan Ģarkılar değerler eğitimi
açısından incelenmiĢ; bu değerler ilköğretim müzik programında yer alan "paylaĢım, hoĢgörü,
sorumluluk" değerleri ile sınırlandırılmıĢtır. AraĢtırmanın problem cümlesi; “Ġlköğretim
müzik öğretmen kılavuzlarındaki okul Ģarkıları ilköğretim programında yer alan değerleri ne
ölçüde içermektedir.” Ģeklinde belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Değerler Eğitimi, Okul ġarkıları.

1
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Ġnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Ġnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
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1. GĠRĠġ
Toplumun devamlılığını sağlayan, toplum yaĢamının temelini oluĢturan milli ve
manevi değerlerin, ilköğretimden itibaren kavratılması, toplumun geleceği için büyük önem
taĢımaktadır. Bu nedenle değerlerin erken çocukluk döneminden itibaren kazandırılması ve
ilköğretimle birlikte pekiĢtirilmesi gereklidir.
Eğitim, topluma ait değerleri bireylere kazandırmada önemli rol oynamaktadır
(TaĢdemir, 2009: 301). Eğitim sisteminin amacı, sadece bilgi vermek değil aynı zamanda,
öğrencilere topluma ait değerleri de kazandırmaktır. Bu sistem içinde değerler eğitimi önemli
bir yere sahiptir. Değerlerin kazandırılmasında ise, öğretmenin büyük bir rolü vardır.
Çocukların davranıĢları üzerindeki en büyük etki ve yetki öğretmenlerine aittir. Bu nedenle
eğitimcilerin eğitimi de oldukça önemlidir.

Değerler Eğitimi
Ġlk defa Znaniecki tarafından sosyal bilimlere kazandırılan değer kavramı, Latince
“kıymetli olmak” veya “güçlü olmak” anlamlarına gelen “valere” kökünden türetilmiĢtir
(Aydın,2003). Değerler, toplumsal yapıyı ve insan iliĢkilerini düzenleyen temel kuralları
içermektedir. Değerlerin öğretilmesinin ve nesilden nesile aktarımının, her toplumun baĢta
gelen hedeflerinden birisi olması, eğitim kurumlarını değer eğitiminden sorumlu kılmıĢtır.
Eğitim kurumlarının programlarında değerlere yer verilmiĢtir. Değer kavramı, eğitimin
olduğu gibi felsefe ve sosyolojinin de önemli konularından birisi olmuĢtur. Değerler, bireyin
yaĢantısını, dıĢ dünya ile iliĢkisini belirleyen özelliklerin tümüdür. Bireyin herhangi bir kiĢiyi,
olayı ya da nesneyi nitelendirmesi sahip olduğu değerlere bağlıdır. Değerlerin farkında olmak,
değerleri serbest olarak seçmek ve içselleĢtirmek bireyin yasam kalitesini arttıran önemli
özelliklerden birisidir. (DemirtaĢ, 2009:4)
Bireyin çevresiyle etkileĢimi sonucunda kazanılan değerler, toplum tarafından ortak
doğru olarak kabul edilen genelleĢtirilmiĢ davranıĢlardır. Toplumsal yaĢamda değerlerin
birleĢtirici ve bütünleĢtirici rolleri vardır. Toplumun devamlılığını ve sürekliliğini sağlayan
değerler gelecek kuĢaklara değer kaybına uğramadan aktarılmalıdır. Bu aktarım ailede
baĢlamalı okul öncesi ve ilköğretim kurumları aracılığıyla devam ettirilmelidir.
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Çocuğa değerlerin kazandırılmasında öncelikle anne baba daha sonra da öğretmen
örnek model olmaktadır. Ailelerin ve öğretmenlerin değerleri iyi benimsemiĢ bireylerden
oluĢması büyük önem taĢımaktadır. Eğitim ailede baĢlar. Bu nedenle anne ve babaların
söyledikleri ile yaptıkları çeliĢmemeli ve dikkatli davranmaları gerekmektedir. Çünkü
çocuklar söylenenlerden değil daha çok yapılanlardan yani gördüklerinden etkilenirler.
Çocuğa kazandırılacak değerler, anne, baba, öğretmen ve çevrenin tutumlu davranıĢları ile
Ģekillenecektir. Değerler eğitimi aile-öğrenci-okul üçgeninde aĢamalı ve istikrarlı bir Ģekilde
yürütüldüğünde tam anlamıyla gerçekleĢmiĢ olacaktır. Değerler toplumun tüm bireyleri
tarafından kazanıldığında, sorumluluklar tam anlamıyla yerine getirildiğinde sorunsuz,
huzurlu, mutlu bir toplum, ülke ve dünya olacaktır.
“Sağlıklı, huzurlu, kendisiyle ve çevresiyle barıĢık, uyumlu bireyler yetiĢtirmenin yolu
bu bireylerin sahip olduğu değerler ile bu değerlerin ahlaki yaĢantılarına olumlu
yansımalarından geçmektedir. Bireyler ahlaki yönden ne kadar sağlıklı yetiĢmiĢse toplum da o
kadar yüksek ahlaki değerlere ulaĢacaktır.”(Keskinoğlu, 2008:3)

Müzik Eğitimi
Müzik eğitimi, kısaca “müziksel davranıĢ kazandırma, müziksel davranıĢ değiĢtirme
ya da müziksel davranıĢ geliĢtirme” sürecidir (Uçan,2005:15). Okul öncesi eğitim
kurumlarından yüksekokul sonuna kadar, her derecedeki okulda eğitim-öğretim amacıyla
yapılan müzik ders ve etkinlikleri “ Okul Müzik Eğitimi” olarak adlandırılır. Toplumların
müzik kültürü bakımından geliĢtirilip, biçimlendirilmeleri ve çağdaĢ düzeyde ulusal müzik
zevkinin yaygınlaĢtırılması, okul müzik eğitiminin genel amacıdır (Sağer, 2002:2).
Uçan (1993:18), müzik öğretiminin temel öğelerini Ģu Ģekilde belirtmiĢtir;
• Öğrenci,
• Müzik öğretimi programı ve öğretim planları,
• Müziksel öğretme-öğrenme ortamı,
• Müzik öğretim hizmeti,
• Müzik öğretimcisi (öğretmeni),
• Fiziki çevre.
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Bu altı öge aynı zamanda müzik öğretiminin temel belirleyicisidir.

Ġlköğretimde Müzik Dersinin Önemi
Ġlköğretim eğitimi sürecinde, müzik eğitiminin çocuğun eğitimi ve geliĢimi açısından
büyük önem taĢıdığı herkes tarafından bilinmektedir. Ġlköğretim kurumlarındaki müzik
dersleri örgün eğitimdeki müziğin temelini oluĢturmaktadır (Arapgirlioğlu, Karagöz;
2010:183). Bu nedenle, müzik eğitiminin amaçlarına ulaĢmasında, ilköğretim önemli bir
basamaktır.
Nota okuma becerisi, doğru Ģarkı söyleme tekniği, ritim ve tempo duyma, toplu müzik
yapabilme yetenekleri bu derste verilmesi gereken temel konulardır. Müzik derslerinde
çocuklara, anadilimizi doğru kullanmayı, milli değerlerimizi, vatan sevgisini (Özgül, 2001:1)
Ģarkılar yoluyla öğretme açısından da müzik dersleri ayrıca önem taĢımaktadır.
Ġlköğretimin amaçları arasında yer alan; Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri
doğrultusunda;
-“Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliĢtirerek onları hayata ve üst öğrenime
hazırlamak,
-Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kiĢilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak,
meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek,
-Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve
eğitsel etkinliklerle kendilerini geliĢtirmelerine ve gerçekleĢtirmelerine yardımcı olmak”
(Resmi Gazete, 2003) baĢlıklarından yola çıkarak müzik eğitiminde çocukların ilgili alanlara
yönlendirilmelerinde ilköğretimin büyük rolü olduğu görülmektedir.

Müzik Eğitiminde Okul ġarkılarının Önemi
“Çocuk Ģarkıları, müzik sevgisini aĢılayan ve müzik becerisini geliĢtiren, aynı
zamanda toplumsal kuralları, milli değerleri öğreten, kiĢisel geliĢime katkıda bulunan,
oyunlara eĢlik eden, çocuklara mutluluk veren, bireyler arası iletiĢimi sağlayan, özellikle ilk
çocukluk yıllarında biliĢsel geliĢime, dil geliĢimine katkıda bulunan bir unsurdur.” (Göher,
2006:1). Çocuk Ģarkıları ait olduğu toplumun değerlerini, özelliklerini, önem verdiği konuları
yansıtır. Bu nedenle bu Ģarkıların seçimi çok önemlidir. Çocuk Ģarkılarının çocuk üzerindeki
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etkisi göz önüne alındığında, seçilen Ģarkılar yardımıyla öğrencilerde istenilen davranıĢ
değiĢikliklerine ulaĢılabilir.
Müzik eğitiminde kullanılan Ģarkılar; müzik hedefleri doğrultusunda, öğrencide
davranıĢ değiĢikliği oluĢturmada kullanılan en etkili araçlardandır (Bilgin, 2006:327).
Ülkemizde çocuk müziği olarak da adlandırılan okul Ģarkıları, müzik eğitimi içerisinde
yer alan sözlü müzik çeĢidini kapsamaktadır. Türkiye’de okul Ģarkıları formuna bakıldığında
beĢ farklı yapı ortaya çıkmaktadır:
1. Marslar,
2. Türkçe söz yazılmıĢ yabancı ezgiler,
3. Türkü uyarlamaları,
4. Türkü yapısında bestelenen ezgiler,
5. Özgün Ģarkılar (Yöre, 2004:2).
Bilgin(2009:11) de ülkemizde eğitim müziği alanında kullanılan çocuk Ģarkılarını dört
grupta sıralamıĢtır. Bunlar;
a) Aktarma ġarkılar,
b) Öykünme ġarkılar,
c) Anonim ġarkılar ( Tekerleme-saymaca-ninni-halk türküleri),
d) Türk Okul ġarkıları.
Müzik Eğitimi, çocukların bedensel ve ruhsal geliĢimlerine olumlu katkılar sağlar.
Müzik dersi, çocukların tüm geliĢim alanlarını destekleyen bir disiplin alanıdır. Müzik
kitaplarındaki Ģarkılar ise, çocuğun çevresine ve hayata karĢı geliĢtirdiği bakıĢ açısını etkiler
(Alkar, 2008). Bu bağlamda kitaplardaki okul Ģarkıları üzerinde önemle durulmalı, Ģarkıların
müzikal özelliklerinin ve anlamlarının, müzik eğitimi ilkelerine uygunluğuna dikkat
edilmelidir.
Alkar(2008), müzik ders kitaplarındaki en önemli sorunun, “Ģarkı dağarcığının nitel ve
nicel anlamda yetersizliği” olduğunu belirtmiĢtir. Oysa Ģarkı, hedeflenen amaçların çocuğa
verilmesi için baĢvurulacak en kolay ve en eğlenceli araçtır. Kitaplarda bulunan Ģarkılar,
çoğunlukla öğrencilerin seviyesine ve yaĢları gereği sahip oldukları müzik beğenisine uygun
değildir. Aynı zamanda değerlerin kazandırılmasında da etkili olmadığı düĢünülmektedir.
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Ġnsanları mutlu etme, sakinleĢtirme, olumlu davranıĢlara yöneltme gibi etkileri olduğu
bilinen müzikte, söz öğesi önemlidir (TaĢal, Vural, 2011: 251). Müzik eserlerindeki sözler
melodi ve ritim yardımıyla daha kolay ezberlenmekte, daha çok kalıcı olmaktadır (Göher,
2008: 13). Bütün bunlar göz önüne alındığında ilköğretim müzik dersinin tam olarak amacına
ulaĢmasında, öğrencilere öğretilecek olan okul Ģarkılarının dikkatli ve özenli bir Ģekilde
seçilmesi müzik eğitimi açısından oldukça önem taĢımaktadır.

Müzik Eğitimi ve Değerler Eğitimi
Ġlköğretim müzik dersleri müzik eğitiminin temelini oluĢturmakla beraber, çocukların
yeteneğini geliĢtirip, onları yönlendirmede önemli bir basamaktır. BiliĢsel, duyuĢsal, sosyal ve
psikomotor özelliklerinin bir bütün olarak ele alınması gereken bir süreçtir (Arapgirlioğlu,
Karagöz; 2010:183).
Ülkemizde ilköğretim müzik dersi öğretim programı, genel amaçlar, temel beceriler,
öğrenme alanları, kazanımlar, etkinlikler, açıklamalar, öğrenme-öğretme süreçleri ve ölçme
değerlendirme boyutlarından oluĢmaktadır (MEB, Öğretmen Kılavuzu, 2010:11)
Bu genel amaçlar öğrencilerin;
 Müzik yoluyla estetik yönünü geliĢtirmek,
 Duygu, düĢünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkan sağlamak,
 Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliĢtirmek,
 Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müzik kültürlerini tanımak,
 KiĢilik ve özgüven geliĢimlerine katkı sağlamak,
 Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin geliĢimini sağlamak,
 Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal iliĢkilerini geliĢtirmek,
 Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değiĢik türlerde Ģarkı dinleme, söyleme ve çalma
etkinliklerine katılımlarını sağlamak,
 Müziksel algı ve bilgilerini geliĢtirmek,
 Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,
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 Ġstiklal MarĢı baĢta olmak üzere milli marĢlarımızı özüne uygun olarak
seslendirmelerini sağlamak,
 Müzik yoluyla hoĢgörü, paylaĢım ve sorumluluk duygularını geliĢtirmek,
 Milli birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiĢtiren ve dünya ile bütünleĢmemizi kolaylaĢtıran
müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlamak,
 Atatürk’ün Türk müziğinin geliĢmesine iliĢkin görüĢlerini kavramak ve Atatürk ilke ve
inkılaplarına gönülden bağlı, kültürlü bireyler olarak yetiĢmelerini sağlamaktır.
Ġlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programının temel yapısında bulunan müzik dersi ile
öğrencilere kazandırılması gereken temel beceriler ve değerler ise Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir:
Temel Beceriler
-

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,

-

EleĢtirel düĢünme,

-

Yaratıcı düĢünme,

-

ĠletiĢim 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 (MEB,2010).
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Hazırlanan program, müzik dersinin tüm yönleriyle ele alınıp, çocuğun biliĢsel,
duyuĢsal ve deviniĢsel davranıĢlarının bir bütün olarak geliĢmesini amaçlamaktadır (UĢun,
UĢun, 1998:2). Programın amaçları içerisinde; “paylaĢım, hoĢgörü, sorumluluk” değerlerinin
öğrenciye kazandırılmasını hedeflenmiĢtir.
Ġlköğretim müzik dersi öğretim programında öğrencilere kazandırılması gereken temel
değerlerin; "paylaĢım, hoĢgörü, sorumluluk" tanımları Ģu Ģekilde karĢımıza çıkmaktadır:
1.

PAYLAġIM: Aralarında bölüĢmek, pay etmek, benimsemek, onaylamak

(TDK,2011).
2.

HOġGÖRÜ: “Diğer insanlarla iletiĢim kurma sırasında ortaya çıkan ve psiko-

sosyal boyutlu bir kavram olan hoĢgörünün “affetme, kusura bakmama, farklılıkları anlayıĢla
karĢılama, medenî olma ve düĢünceleri karĢılıklı anlayıĢ içerisinde tartıĢabilme” gibi
anlamları içerdiği söylenebilir. Yani hoĢgörü, karĢılaĢılan olayların ve düĢüncelerin çeĢitli
yönleriyle ele alınarak kuralların daha esnek ve toleranslı bir biçimde uygulanmasını ifade
eder.” (Tatar, A.F. 2009;69).
3.

SORUMLULUK:

KiĢinin kendi davranıĢlarını veya kendi yetki alanına

giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet (TDK, 2011). KiĢinin
kendine ve baĢkalarına karĢı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine
getirme zorunluluğudur.
Müzik dersi öğretim programında yer alan bu değerlerin etkili bir biçimde öğrencilere
kazandırılması oldukça önemlidir. Ġlköğretim müzik dersi programı incelendiğinde
kazanımların, hedeflerin müzik bilgi ve becerisi kazandırmakla sınırlı kaldığı, değerlerin
kazanımına yönelik etkinliklere ağırlık verilmediği ve Ģarkıların da değerleri kazandırmada
yeterli olmadığı görülmüĢtür.
Müzik aracılığı ile pek çok amaca hizmet edilebilir. Müzik; zihinsel geliĢimi, motor
geliĢimi, dil geliĢimini, iletiĢim ve farkında olma becerilerinin geliĢimini, yaratıcılık ve
duygusal geliĢimi destekleyen bir alandır (Temiz, 2011: 68). Müzik eğitiminde kullanılan
Ģarkılar; müzik hedefleri doğrultusunda, öğrencide davranıĢ değiĢikliği oluĢturmada
kullanılan en etkili araçlardandır (Bilgin, 2006:327). Değerler eğitimine yönelik etkinliklerin
yer alacağı bir programla, değerlerin kazandırılmasında müzik dersi dolayısıyla da okul
Ģarkıları etkili bir araç olacaktır.
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1.1. AraĢtırmanın Amacı
Bu araĢtırmada; ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıf müzik dersi öğretmen kılavuzlarında yer alan
okul Ģarkılarında, programda yer alan "paylaĢım, hoĢgörü ve sorumluluk" değerlerine ne
ölçüde yer verildiğini belirlemek amaçlanmıĢtır.

2. YÖNTEM
AraĢtırma, amaca uygun olarak izlenen yöntem ve elde edilen veriler açısından betimsel
nitelik taĢımaktadır. AraĢtırmada ilköğretim 1.2. ve 3. sınıf müzik öğretmen kılavuzları
değerler eğitimi açısından incelenmiĢ, kılavuzlarda yer alan okul Ģarkıları kazandırdığı değer
açısından tablolar halinde sunulmuĢtur. AraĢtırmadaki veriler kaynak tarama yöntemi
kullanılarak elde edilmiĢtir.

3. BULGULAR VE YORUM
Elde

edilen

verilerin

bir

kısmı

tablolar

ve

grafikler

halinde

sunularak

değerlendirilmiĢtir. Tablolarda ilköğretim 1., 2., 3. sınıf müzik dersi öğretmen kılavuzlarında
yer alan Ģarkılar, paylaĢım, hoĢgörü, sorumluluk ve diğer değerler olarak incelenmiĢ,
tablolaĢtırılmıĢ; tablo sonuçları ise frekans ve yüzde olarak grafiklerle gösterilmiĢtir.
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Tablo 1: 1. SINIF MÜZĠK ÖĞRETMEN KILAVUZUNDA YER ALAN OKUL ġARKILARI

No

Parçanın Adı

Söz Yazarı&Bestecisi

1

Ġstiklal MarĢı

MarĢ

Milli duygu

2

ġarkı

Sesleri ayırt etme

Erdoğan ÇAPLI

ġarkı

Hayvanlar ve hayvan
sesleri

Saip EGÜZ

ġarkı

Hayvan ve hayvan sesi

5

Da Di Da Di
Ali Babanın
Bir Çiftliği
Var
Mini Mini Bir
KuĢ
Tren

M. Akif ERSOY &
O. Zeki ÜNGÖR
Mahir DĠNÇER

ġarkı

TaĢıt ve taĢıt sesi

6

Atatürk

Hilmi SEYREK
Atatürk'ün anılarından
& Mehmet AKPINAR

ġarkı

Atatürk ve Vatan Sevgisi

-

Halk
Türküsü

Sevilen kadına karĢı
duygular

Muammer SUN

ġarkı

Birliktelik

ġarkı

Atatürk Sevgisi

ġarkı

Atatürk

-

Tekerleme

-

Muammer SUN
Erdoğan OKYAY
Sefai ACAY &
David DAWSON

ġarkı
Tekerleme
ġarkı

Vücut ve sesler
Hayvan ve Doğa
Okul-öğretmen sevgisi

ġarkı

Hayvanlar

Mustafa PEHLĠVAN
& Mehmet AKPINAR

ġarkı

Hayvanlar

A.Muhtar ATAMAN

Tekerleme
ġarkı

Mehmet AKPINAR

ġarkı

Hayvan
Mevsim
Hayvanlar ve hayvan
sesleri

3
4

7
8
9

Kara Basma
Ġz Olur
Gel Bize Katıl
Bize
Atatürk

17
18

Atatürk
Cumhuriyet
Yağmur
Yağıyor
ġap ġap ġap
Kırmızı Balık
Okul Yolu
Kaplumbağa
ile TavĢan
Köpek
Uçmak
ĠstemiĢ
Bal Arısı
KıĢ Baba

19

Hayvanlar

10
11
12
13
14
15
16

H. Ali YÜCEL &
Mehmet ÖZBEK
Ġ. Hakkı TALAS &
Mehmet AKPINAR

Resimdeki
Sefai ACAY
Atatürk
Samsun'dan
Sefai ACAY
21
Doğan GüneĢ
Mehmet AKPINAR
22 23 Nisan
* Parçanın Kazandırdığı Değer; P: PaylaĢım,
sorumluluk dıĢındaki değerler).
20

Türü

Parçanın Konusu

ġarkı

Atatürk Sevgisi

ġarkı

Atatürk Sevgisi

Parçanın
Kazandırdığı
Değer*
P H
S D
 






 
 






 






 
 






 



  





 





 





 

























 







 
 
 







 





 



   
ġarkı
Atatürk ve Bayram
H: HoĢgörü, S: Sorumluluk, D: Diğer (paylaĢım, hoĢgörü,

Tablo 1'e göre; Ġlköğretim 1. Sınıf Öğretmen Kılavuzunda yer alan 22 okul Ģarkısından sadece
1 tanesi, "Gel Bize Katıl Bize" adlı parça paylaĢım değerini, öteki 21 parça ise "diğer" olarak
belirtilen değerleri kazandırmaktadır.

447

Tablo 1'de ilköğretim 1. sınıf müzik dersi öğretmen kılavuzunda yer alan Ģarkılar, paylaĢım,
hoĢgörü, sorumluluk ve diğer değerler olarak incelenmiĢ ve tablo sonuçları frekans ve yüzde
olarak aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir.
Grafik 1: Tablo 1'de yer alan verilerin yüzde , frekans türünden dağılımı

Grafik 1'de görüldüğü gibi Ģarkıların % 4,55'i paylaĢım değerini içerirken, % 95,45'i diğer
olarak belirtilen değerleri içermektedir.
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Tablo 2: 2. SINIF MÜZĠK ÖĞRETMEN KILAVUZUNDA YER ALAN OKUL ġARKILARI

No

Parçanın
Adı

1

Ġstiklal MarĢı

2
3
4
5

Sar Makara
Nereli
Hayvanlar
Halay

6

Tren Gelir

7

Kardan
Adam

8

Söz Yazarı&Bestecisi
M. Akif ERSOY &
O. Zeki ÜNGÖR
Sefai ACAY
Saip EGÜZ
Saip EGÜZ

Türü

Parçanın Konusu

MarĢ

Milli duygu

-

Tekerleme
ġarkı
ġarkı
ġarkı
Halk
Türküsü

Zıt kavramalar
ġehir isimleri
Hayvan ve hayvan sesi
Yön kavramı ve halay
Sevilen kadına karĢı
duygular

Mahir DĠNÇER

ġarkı

KıĢ ve kardan adam

Öğretmenim

Rakım ÇALAPALA&
Erdoğan OKYAY

ġarkı

Öğretmen Sevgisi

9

Canım
Atatürk

Hilmi SEYREK

ġarkı

Atatürk Sevgisi

10

Atatürk

H. Ali YÜCEL &
Mehmet AKPINAR

ġarkı

Atatürk

Ö.Faruk YURTOĞLU

ġarkı

Atatürk

Mahir DĠNÇ

ġarkı

Atatürk Sevgisi

Tülin DEDE

ġarkı

Atatürk ve Cumhuriyet

Mehmet AKPINAR &
Hilmi SEYREK
Mehmet AKPINAR
Anonim &
Ġ.Hümayi ELÇĠOĞLU

Tekerleme
ġarkı
ġarkı
ġarkı

Vücut ve sesler
Bayram
Mevsim
Çocuk sevgisi

ġarkı

Vatan

11
12
13
14
15
16
17
18

On Kasımda
Ben
Atatürk'ü
Severim
Cumhuriyet
Çocuklarıyız
Biz
Ceviz Adam
23 Nisan
Sonbahar
Ninni
Ġzmir'in
Dağlarında
Maçka
Yolları

20

Toycular

-

21

Hoy Nari

-

22

Katip

-

23

Merdiven
Mini Mini
KuĢ
Neyim Var
Hayvanların
Dansı
Birini de
Yavrum
Birini

Erdoğan OKYAY

Halk
Türküsü
Halk
Türküsü
Halk
Türküsü
Ġstanbul
Türküsü
ġarkı

Muammer SUN

ġarkı

Hayvan ve hayvan sesi

Sefai ACAY
Servet BAL &
Ġsmihan ARTAN

ġarkı

Hayvan sevgisi

ġarkı

Hayvanlar

Halk
Türküsü

-

19

24
25
26
27

-

-

Sevilen kiĢiye karĢı
duygular
Hoy Nari

Yön kavramı ve notalar

Parçanın
Kazandırdığı Değer
P
H S D




 























 





 





 





 





 





 





 























 





 





 





 







 
 







 
 





 













Tablo 2 incelendiğinde; Ġlköğretim 2. Sınıf Öğretmen Kılavuzunda yer alan 27 okul
Ģarkısından sadece bir tanesi "Halay" adlı parça paylaĢım değerini, öteki 26 parça ise "diğer"
olarak belirtilen değerleri kazandırmaktadır.
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Tablo 2'de ilköğretim 2. sınıf öğretmen kılavuzunda yer alan ve ayrı ayrı hangi değeri içerdiği
belirtilen Ģarkıların frekans ve yüzde türünden değerleri aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir.
Grafik 2: Tablo 2'de yer alan verilerin yüzde , frekans türünden dağılımı

Grafik 2'ye bakıldığında; okul Ģarkılarının %3,70'inin paylaĢım değerini, %96,30'unun ise
diğer değerleri içerdiği görülmektedir.
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Tablo 3: 3. SINIF MÜZĠK ÖĞRETMEN KILAVUZUNDA YER ALAN OKUL ġARKILARI

No

Parçanın
Adı

1

Bu Vatan

2

Okulumuz

3
4
5
6
7
8

Ġnatçı Ġki
Keçi
Pazara
Gidelim
Bu Dere Buz
BağlamıĢ
Cumhuriyet
MarĢı
Annemize
Türkü
Atatürk
Çiçekleri

9

Ġstiklal MarĢı

10

12
13

Oyun
Mini Mini
KuĢ
Avcı
Anne Sevgisi

14

Dumlupınar

11

15
16
17
18
19
20

Tini Mini
Hanım
Halay
23 Nisan
Bir Dünya
Bırakın
Karga
Tek Tek
Tekerleme

Söz
Yazarı&Bestecisi

Türü

Parçanın Konusu

Mehmet AKPINAR
A. Muhtar ATAMAN
&-

ġarkı
Alman
Ezgisi

Muammer SUN

ġarkı

DavranıĢlar ve
Sonuçları

Muammer SUN

ġarkı

Hayvan ve hayvan sesi

-

Halk
Türküsü

Hamdi TUNCER &
Salih AYDOĞAN

MarĢ

Atatürk ve Cumhuriyet

Muammer SUN

ġarkı

Anne Sevgisi

Salih AYDOĞAN

ġarkı

Atatürk ve Çocuk

M. Akif ERSOY &
O. Zeki ÜNGÖR
Mehmet AKPINAR

MarĢ

Milli duygu

ġarkı

Oyun

Muammer SUN

ġarkı

Hayvanlar

Salih AYDOĞAN
Saip EGÜZ
Ġzzet ULVĠ &
Ziya AYDINTAN

ġarkı
ġarkı

Hayvanlar
Anne Sevgisi

ġarkı

Vatan Sevgisi

Halk
Türküsü
ġarkı
ġarkı

Doğa,

ġarkı

Mutlu bir dünya

Tekerleme

Hayvanlar

-

Tekerleme

-

-

Halk
Türküsü

Meyveler

ġarkı

Mevsim

ġarkı
Halk
Türküsü
Halk
Türküsü

Çalgılar

Saip EGÜZ
Saip EGÜZ
Adnan
ÇAKMAKÇIOĞLU
& Salih AYDOĞAN
-

Vatan Sevgisi
Okul Sevgisi

Oyun
Bayram

21

Üç Elma

22

KıĢa Veda

23

Çalgılar

Halil Bedii
YÖNETKEN &
Alman Ezgisi
Hilmi SEYREK

24

Atabarı

-

25

Çayda Çıra

-

26

Atatürk

H. Ali YÜCEL &
Mehmet AKPINAR

ġarkı

Atatürk

Mehmet AKPINAR

ġarkı

Atatürk

-

Halk
Türküsü

Atatürk

27
28

Atatürk
Ölmedi
HoĢ GeliĢler
Ola
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-

Parçanın
Kazandırdığı Değer
P
H S D






 
 





 





 





 





 





 





 





 

 



 
 









 
 
 





 

 


 

 
 
 







 
 





 





 







 
 





 





 





 





 

Tablo 3 incelendiğinde; Ġlköğretim 3. Sınıf Öğretmen Kılavuzunda yer alan 28 okul
Ģarkısından 3 tanesinin "Oyun, Halay, Bir Dünya Bırakın" dolaylı olarak paylaĢım değerini,
öteki 21 parçanın ise "diğer" olarak belirtilen değerleri kazandırdığı görülmektedir.
Tablo 3'te incelenen Ģarkıların frekans ve yüzde dağılımları aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir.
Grafik 3: Tablo 3'te yer alan verilerin yüzde , frekans türünden dağılımı

Grafik 3'te de görüldüğü gibi; 3. sınıf öğretmen kılavuzunda yer alan okul Ģarkılarının
%10,71'i paylaĢım değerini içerirken, %89,29'u diğer olarak belirtilen değerleri içermektedir.

Ġlköğretim 1., 2. ve 3. sınıf müzik öğretmen kılavuz kitapları incelendiğinde; ilköğretim
müzik dersi öğretim programında Müzik Dersi Öğretim Programının Temel Yapısı ana baĢlığı
altında, Temel Beceriler ve Değerler alt baĢlığında yer alan "paylaĢım, hoĢgörü, sorumluluk"
değerlerine, gerek kazanımlarda gerekse kitapta yer alan okul Ģarkılarında yeterli Ģekilde yer
verilmediği görülmüĢtür.
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4. SONUÇ VE ÖNERĠLER

4.1. Sonuç

-

Ġlköğretim 1., 2. ve 3. sınıf müzik öğretmen kılavuzlarında yer alan Ģarkıların
ilköğretim müzik dersi ile öğrencilere kazandırılması gereken değerler açısından
yeterli olmadığı görülmüĢtür.

-

Ġlköğretim müzik müfredatında müzik dersi ile öğrencilere kazandırılması gereken
değerler paylaĢım, hoĢgörü ve sorumluluk olarak belirlenmiĢtir. Ancak müzik
programı incelendiğinde gerek okul Ģarkılarının gerek kazanımların gerekse de
konuların bu değerleri kazandırmada pek etkili olmadığı düĢünülmektedir.

-

Toplumsal ve evrensel değerlerin önemini vurgulayan, etkinliğe dayalı bir müzik
öğretim programı, değerlerin kazandırılmasında, kalıcı olmasında ve gelecek
kuĢaklara aktarılmasında etkin rol oynayacaktır.

-

Müziğin çocuk geliĢimi üzerindeki olumlu etkileri göz önüne alındığında, toplum için
önem taĢıyan değerlerin, müzik eğitimi yoluyla bireye kazandırılması olumlu ve etkili
olacaktır.

-

Bu çalıĢma sonucunda; değerlerin kazandırılmasında alternatif bir yöntem olarak
müzik eğitiminin önemli bir etkisi; okul Ģarkılarının ise bu değerleri kazandırmada
etkili bir araç olduğu düĢünülmektedir.

-

Değerler eğitimine okul öncesinden baĢlanarak eğitim-öğretimin her kademesinde tüm
derslerde ve kültürel faaliyetlerde yer verilmesi, öğretmen-öğrenci-aile üçgeninde bu
eğitimin sistemli bir Ģekilde devam ettirilmesi değerler eğitiminin istenilen yönde
geliĢmesine fırsat verecektir. Müziksel etkinlik yoluyla da bu öğrenmenin
gerçekleĢmesi soyut kavramlar olan paylaĢım, hoĢgörü ve sorumluluk değerlerine
iliĢkin farkındalık düzeyini artıracak, öğrenciler duygu ve düĢüncelerini sanat yoluyla
anlatacaklardır.
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4.2. Öneriler

-

Toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri sahip oldukları değerleri gelecek nesillere
aktarmaları ile mümkün olacaktır. Bu nedenle değerler eğitimi toplumsal açıdan
büyük önem taĢımaktadır. Değerler eğitimi ailede baĢlamalı, okul öncesi ve ilköğretim
kurumları ile pekiĢtirilmelidir. Bu bağlamda örgün eğitimin temelini oluĢturan
ilköğretim düzeyinde değerler eğitimine iliĢkin araĢtırmalar yapılmalıdır.

-

Çocuğun dünyasında aileden sonra en önemli roller öğretmenlere düĢmektedir.
Ġlköğretimin her aĢamasında tüm derslerde olduğu gibi müzik derslerinde de değer
kavramı varlığını korumalı, milli ve manevi tüm değerlerimizin kazandırılmasında
müzik etkin bir Ģekilde kullanılmalıdır.

-

Ġlköğretim Müzik Dersi Öğretimi Programında kazandırılması öngörülen değerlerin,
hangi yaklaĢım ve etkinliklerle, hangi materyaller kullanılarak ele alındığı, değerler
eğitiminin nasıl değerlendirildiği uzun süreli bir araĢtırma ile incelenmelidir. Böylece
müzik dersinde değerler eğitiminin etkili ve eksik yönleri ortaya çıkarılabilir.
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PĠYANO EĞĠTĠMĠNDE PLANLI ÖRGÜTLEME STRATEJĠSĠNĠN
ÖĞRENCĠ BAġARISINA ETKĠSĠ

Okt. Arzu KAN*
Doç. Dr. M. Kayhan KURTULDU**

GĠRĠġ
Bu çalışmada bilgiyi işleme ve uzun süreli belleğe transferinde kullanılan süreçlerden
Kodlama/Anlamlandırmaya dayalı örgütleme stratejisinin öğrenciler üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Yapılan çalışmadan elde edilen veriler çeşitli istatistik işlemlerden geçirilerek
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışma sonucunda yapılan örgütleme stratejisinin
öğrencinin öğrenme sürecine doğrudan etki ettiği ve süreklilik sağladığı görülmüştür.
Müzik Eğitimi bölümlerinde öğrenim gören bireylerin gerek öğrencilik (öğrenim)
yıllarında, gerekse mesleki (öğretim) yaşamlarında çalgı eğitiminin büyük bir yeri vardır.
Buna bağlı olarak Müzik Eğitimi bölümlerinde okumakta olan öğrencilerin mesleki
eğitimlerinde de piyano eğitiminin yeri ve önemi göz ardı edilemez. Çünkü öğretmen adayları
mesleki yaşantılarında gerek sınıf içinde şarkı öğretiminde, öğretilen şarkılara eşlik etmede ve
nota öğretiminde, gerekse ders dışı etkinliklerde piyano çalgısını yardımcı (destekleyici) ve
geliştirici bir araç olarak kullanacaklardır (Kılıç, 2003).
Piyano eğitimi üst düzeyde disiplin ve motivasyon gerektiren zor bir süreçtir. Bu
süreçte eğitimin doğru hedef, program, materyal ve uygulamalarla gerçekleştirilmesi
önemlidir (Gasımova, 2011). Bu bağlamda piyano eğitmenlerinin doğru öğrenme ortamlarını

*

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

**

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
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yaratmaları,

çağdaş

piyano

eğitimi

yaklaşımlarını

uygun

yöntem

ve

tekniklerle

uygulayabilmeleri gereklidir.
Öğrenme stratejisi kavramı, kalıcı ve verimli bir öğrenmenin gerçekleşmesi için
gerekli yöntem ve teknikleri tanımlamaktır (Aydın, 2004: 248).
Öğrenme

stratejileri,

bireyin

çevresindeki

uyarıcıları

kısa

süreli

bellekten

anlamlandırarak uzun süreli belleğe geçmesini sağlayan ve öğrenme ile birlikte kalıcılığı
sağlayan işlemlerdir. Öğrenme stratejilerinin, bireylerin daha kolay ve etkili olarak
öğrenmelerini sağlayan tekniklerin her biri olduğunu söylemek mümkündür. Öğrenme
stratejilerinin öğrenciler tarafından kullanılması, onların daha iyi ve kalıcı öğrenmelerini
sağlarken, çalışmaya ayırdıkları süreyi azaltmakta ve öğrencilere özerklik kazandırmaktadır.
Öğrencilerin,

öğrenme

stratejilerini

etkili

bir

biçimde

kullanabilmeleri

ve

kendi

öğrenmeleriyle ilgili sorumluluklarını edinebilmeleri için onlara öğrenme stratejilerini seçme,
kullanma, izleme, değerlendirme yeteneklerine sahip olmaları sağlanmalı ve bu stratejileri ne
zaman ve nasıl kullanmaları gerektiği öğretilmelidir (Karakış, Çelenk, 2007).
Özer (1998), Güven (2004) ve Weinstein (1988) 'a göre öğrenme stratejileri:
Yineleme, Anlamlandırma, Anlamayı İzleme, Duyuşsal Stratejiler ve Örgütleme şeklinde
aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir (Akt: Tunçer, Güven, 2007).


Yineleme stratejileri; Öğrencilerin bilgiyi seçmelerini ve edinmelerini sağlayan
temel etkinliğin zihinsel yineleme şeklinde gerçekleştiği stratejilerdir.



Anlamlandırma stratejileri; Öğrencilerin öğrenmeyi amaçladıkları bilgiyi daha
önce öğrendikleri ve uzun süreli belleklerinde var olan bilgilerle bütünleştirerek,
ona anlam yükleyerek öğrenmelerini sağlayan stratejilerdir.



Anlamayı

izleme;

Öğrencilerin

kendi

öğrenmelerini

düzenlemelerine,

yürütmelerine ve denetlemelerine yön veren stratejiler olarak açıklanabilir.


Duyuşsal stratejiler; öğrenmede güdüsel ve duygusal engelleri ortadan kaldırmaya
yardım eden stratejiler olarak tanımlanmaktadır.



Öğrenilecek bilgilerin yeniden düzenlenip yapılandırılarak öğrenilmesini sağlayan
stratejiler ise örgütleme stratejileri olarak adlandırılmaktadır. Özellikle karmaşık
yapıdaki konuların öğrenilmesinde örgütleme stratejileri oldukça etkilidir.
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Örgütleme, karmaşık yapılı bilgilerin öğrenilmesini sağlayan bir düzenleme biçimidir
ve hatırlamayı kolaylaştır (Subaşı,2003). Örgütleme stratejisi, öğrencinin yeni bir materyali
anlamlandırmasına yardımcı olur ve öğrenilecek materyalin yeniden gözden geçirilmesini,
yapılandırılmasını ve organize edilerek anlamlandırılmasını sağlar (Kontaş, 2010).
Çalgı eğitimi sürecinde öğrencilerin çalgılarını en doğru biçimde çalmaları için onlara
doğru çalgı tekniklerini öğretmeli, öğrencinin bireysel olarak çalgı çalışma sürecinde ne
şekilde çalışması gerektiğinin önemle üzerinde durulmalı, doğru ve etkili müzik dinleme
alışkanlıkları kazandırılmalıdır (Özmenteş, 2005; Akt: Bulut, 2011). Bu açıdan bakıldığında
piyano eğitmenlerinin piyano eğitimi sürecinde uygulayacakları yöntem ve teknikler
öğrencinin bu çalgıya yönelik temel tutumunu etkileyecek, çalışma disiplinini oluşturacak,
bilgi ve becerilerini geliştirme olanağı verecektir. Dolayısıyla piyano eğitimi sürecinde
kullanılagelen temel çalışma ve öğrenme yöntemlerinden biri olan örgütleme stratejisinin
planlı biçimde uygulanabilmesi ve bu yolla verim elde edilmesi piyano eğitimi sürecine katkı
sağlayacaktır.

Amaç
Yapılan çalışmada planlı örgütleme stratejisinin öğrencilerin öğrenme düzeyi, çalışma
disiplini ve başarısı üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve bu yolla piyano eğitimi sürecinde
etkili çalışma ve öğrenme stratejilerinin kullanılması çalışmalarına katkı yapılması
amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Bu çalışmada deneysel yöntem kullanılmış ve uygulama çalışması için Deney ve
Kontrol Grupları oluşturulmuştur. İzlenen bu yol ile anlamlandırmaya dayalı planlı örgütleme
stratejisinin piyano öğrenmedeki etkililik düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır.

ÇalıĢma Grubu
Araştırma için Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıfta öğrenim gören 6 öğrenciden
oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu oluşturulurken ilgili bölümde görev
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yapan piyano alan uzmanlarının görüşü alınarak ve uygulama öncesi denklik testi yapılarak
gruplar arası denge sağlanmaya çalışılmıştır.

Verilerin Analizi
Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin ölçüm sonuçlarından elde edilen veriler analiz
edilmiştir. Yapılan analizde gruplar arasındaki ilişki Mann Whitney U testi ile gözden
geçirilmiştir. Elde edilen ölçüm sonuçları ile gruplar arasında anlamlı bir fark oluşturup
oluşmadığı p<,001 düzeyine göre incelenmiştir.

Uygulama
Çalışma grubu ile uygulama öncesinde 20’şer dakikalık bir ön uygulama (öntest)
yapılarak gruplar arası denkliğin var olup olmadığı test edilmiştir. Öntest sürecinde
Burgmuller’in Op. 100 Twenty Five Easy and Progressive Studies kitabından Le Retour (The
Return) isimli eseri kullanılmıştır. 20 dakika boyunca eser herhangi bir yönteme bağlı
kalmadan çalışılarak süreç sonunda değerlendirilmiştir. Öntest uygulaması sonrasında
deneysel uygulama sürecine geçilmiş ve ilk olarak kontrol grubuna daha sonra da deney
grubuna uygulama yapılmıştır. Uygulama aşamasında ilk olarak seçilen eser (R. Schumann
Op. 68 No: 11 Sicilienne) kontrol grubu öğrencileri ile her hangi bir yönteme bağlı
kalmaksızın 25 dakika çalışılmıştır. 25. dakika sonunda son çalma performansları üzerinden
değerlendirme yapılarak deney grubu ile çalışmaya geçilmiştir. Deney grubu ile yapılan
çalışmada ilk 2 ölçü birlikte çalıştırılmış, daha sonra takip eden iki ölçü (3. ve 4. ölçü)
yeterince pekiştirilince 2. ve 3. ölçü birlikte çalıştırılmıştır. Alıştırmanın diğer bölümlerinde
de ölçüler uygun biçimde gruplandırılarak çalıştırılmış ve devamında bu grupların yukarıda
da anlatıldığı

gibi

birleşme noktalarını

oluşturan ölçüler

çalıştırılarak uygulama

tamamlanmıştır. Bu çalışma prensibine göre 25 dakika çalışılmış ve çalışma sonunda eser
öğrencilerden dinlenmiş, son çalma performanslarından aldığı puanlar belirlenmiştir. Deney
ve kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin performans değerlendirmeleri için Kurtuldu (2010)
tarafından geliştirilen değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Değerlendirme ölçeği piyano
eğitimi

alan

uzmanı

üç

farklı

gözlemci

puanlandırılmıştır.
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tarafından

görüntü

kayıtları

izlenerek

BULGULAR
Ölçek yardımıyla yapılan ölçümler sonucunda kontrol grubu öğrencileri 63, 65 ve 66
puan almış, deney grubu öğrencileri ise 79, 80 ve 82 puan almıştır. Kontrol ve Deney grubu
öğrencileri arasında p<,001 düzeyine göre belirgin bir puan farklılığı oluşmuştur. Elde edilen
bulgular aşağıdaki gibi tablolaştırılmıştır.

Tablo 1 Denklik Testine ĠliĢkin Ölçüm Sonuçları
Gruplar Sıra Ort.
Deney

3,33

Kontrol

3,67

SS

p

2,25

,212

Tablo 1’de yer alan verilere göre öntest olarak da adlandırdığımız denklik testi
sonuçlarına göre her iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Çalışma öncesi
yapılan denklik testinde her iki grubu oluşturan öğrencilerin performansları denk düzeyde
gerçekleşmiştir. Bu sonuca göre deney ve kontrol grubu öğrencilerinin beceri düzeyi itibariyle
denk olduğu söylenilebilir.

Tablo 2 Gruplara Yönelik BaĢarı Puanları
Gruplar

1.Öğrenci

Deney

79

80

82

80.3

Kontrol

63

65

66

64.6

2.Öğrenci 3.Öğrenci Ort.

Tablo 2 incelendiğinde kontrol grubu öğrencilerinin, deney grubu öğrencilerine oranla
daha düşük puanlar aldığı görülmüştür. Her iki grup arasında 1. öğrenciler için 16 puan, ikinci
öğrenciler için 15 puan, üçüncü öğrenciler için 16 puan, toplamda ise 17,5 puan fark
oluşmuştur. Değerlendirme sonucunda kontrol grubu öğrencilerinin ortalama puanın 64,6,
deney grubu öğrencilerinin ortalama puanın ise 80,3 olduğu gözlenmiştir.
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Tablo 3 Gruplar Arası KarĢılaĢtırmalı Ölçüm Sonuçları

Gruplar Sıra Ort.
Deney

5,00

Kontrol

2,00

SS

p

0,54

,000

Tablo 3 incelendiğinde gruplar arasında p<,001 düzeyine göre anlamlı fark oluştuğu
anlaşılmaktadır. Sıra ortalamaları göz önünde tutulduğunda (5,00 – 2,00) anlamlı farkın deney
grubu yönünde gerçekleştiği görülmektedir.

SONUÇ
Yapılan çalışmada öğrencilerin deney ve kontrol grupları düzeyinde anlamlı farklılık
gösterdiği görülmüştür. Elde edilen puanlar dikkate alındığında gerek öğrenciler arasında,
gerekse ortalama sonuçları arasında 15 ile 16 puan fark oluşmuştur. Elde edilen puan farkının
ve yöntemin etkililik düzeyinin istatistik olarak ölçülmeye çalışıldığı U testi sonuçları da
anlamlı düzeyde gerçekleşmiş, anlamlı eğilim ise deney grubu yönünde kendini göstermiştir.
Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında Planlı Örgütleme stratejisi kullanılarak
yapılan çalışmanın başarılı olduğu ortaya çıkmış ve gruplar arasında anlamlı fark oluşmuştur.
Oluşan anlamlı fark doğrultusunda, planlı biçimde yürütülen örgütleme çalışmasının ve bu
çalışma kapsamında eserin ilgili ölçülerinin gruplandırılarak ve bu gruplar arasındaki bağlantı
noktalarının da birleştirilmesi sağlanarak alıştırma yapılmasının başarı üzerinde önemli
etkisinin olabileceğini söylemek mümkündür. Çalışmaya dâhil edilen deney ve kontrol grubu
öğrencilerinin ortaya koyduğu performans ve elde edilen puanlar bu durumu ortaya
koymaktadır. Bu sonuçlara göre örgütleme (bölümlere ayırarak çalışma) stratejisinin sistemli
ve planlı biçimde çalışılmasının eser öğrenme ve pekiştirme sürecinde önemli etkilerinin
olduğu düşünülebilir.
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DÜNYA PĠYANO EDEBĠYATINDA ÇOCUK ALBÜMLERĠ VE
SÜĠTLERĠNE BĠR ÖRNEK OLARAK AZERBAYCAN BESTECĠSĠ
Z. BAĞIROV’UN “KUKLA GÖSTERĠSĠ” ADLI
PĠYANO SÜĠTĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Güler DEMİROVA*

ÖZET
Müzik eğitiminde çocuklar için bestelenen ve onlar tarafından icra edilen müzik çok
önem taşımaktadır. Piyano tarihinde ünlü bestecilerin (R.Schumann, P.İ.Tchaikovsky,
C.Debussy, B.Bartok v.d.) bu türdeki eserleri çocuk piyano repertuarında çok parlak bir iz
bırakmıştır. Eserlerde çocuğun iç dünyasının tasviri, O‟nu etkileyecek olaylar, çocuğa hitap
eden müzik dili bu tür bestelerin ortak özelliklerindendir.
Bu türe örnek olarak Azerbaycan çocuk piyano edebiyatından besteci Z. Bağırov‟un
“Kukla Gösterisi” adlı Piyano Süiti incelenerek tanıtılacaktır.

*

Ankara Üniversitesi.
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Bu çalışmanın başlıca amacı piyano edebiyatında çocuk albümlerinin yerini ve
özelliklerini belirtmektir. Bu türe Türk dünyasından bir örnek olarak Azerbaycan bestecisi Z.
Bağırov‟un “Kukla Gösterisi” adlı piyano süiti incelenecektir. Bu eserin tanıtımı müzik
eğitimcilerine yeni bir kaynak oluşturabilir.
Bir buçuk asırlık tarih sürecinde piyano albümleri klasik piyano edebiyatında önemli
bir yere sahip olmuştur. 19.y.y. çocuklar için çeşitli besteciler tarafından yazılmış
(Schumann, Bizet, Tchaikovsky) olan bu eserler, asrımızda dahi hala önemini kaybetmemiş
olup etkilerini sürdürmektedirler. “Çocuk Albümü” adında, içeriğinde çocuğun her yönden
yaşamını yansıtan yeni bir eser türü oluşmuştur. Çeşitli bestecilerin kendi çocukları ve
yakınları için bestelemiş oldukları eserler buna örnek olarak gösterilebilir. Çocuk müzik
edebiyatında bu tür eserlerin olması çok önemlidir. Çünkü bir bestecinin yakınları ve sevdiği
insanlar (özellikle çocuklar) için bestelenen eserler kadar iyi bir eser düşünülemez. Sanata ilk
adımlarını atan çocuk ya da bir genç müzisyen için “Çocuk Albüm”lerinden daha iyi bir
hediye olamaz. Çocuğa müzik dünyasında iyi bir rehberlik yapan, yardımcı olan bu tür
eserlerin özelliği programlı olmasıdır. Besteciler müzik imgeleri yardımı ile, çocuğun
müzikal düşüncesini şekillendirmek, hayal gücünü geliştirerek çocuğu çeşitli karakterler ile
tanıştırmakla, sevdiği hatta bazen sevmediği, benimsediği, günlük hayatında karşılaştığı
durumlarla, yaşantısında yer alan özel örneklerle, alışkanlıkları ile onun müzik dünyasını
zenginleştirmektedirler. Bu eserlerin içeriği, esas temaları çocuğun hayatından (çocuklara
yakın ve sevimli olan duygular, oyunlar, doğa, duygusal ve psikolojik yaşantılar, masallar,
insan karakterinin portreleri, folklor, modern hayatın öğeleri gibi), bir sözle yaşantısından
alınan anlarını yansıtmaktadır.
Her bir eserde çok belirgin kompozisyon dili kullanılarak, belirli bir karakter
gösterilerek, kısa ve hafızada kolay kalabilen ezgiler ile müzik çocuğu etkilemelidir; işte bu
öğeler çocuk yapıtlarının, söz konusu albümlerin önemli özellikleridir. Albümlerde eserler
belli bir sıra ile verilmeli, akışı bağlantılı ve mantıklı, kontrast/zıtlık özelliği taşımalı, bir fikir
altında sunulmalıdır. Bu formda bir yapıt çocuk algılaması için en uygunu sayılabilir. Her bir
eser çocuğun yaşantısından bir anıdır. Eserler birbirinin ardı sıra verilerek adeta bir dünyanın
yansıması olarak görülür. Eserler arasında zıtlık, programlılık sayesinde yönetilir, aynı
zamanda da dikkatin sürekli başka konuya yönlendirilmesi çocuğun yorulmamasına yardım
eder (Sinitskaya, 2010).
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Programlılık
Programlılığın esas fonksiyonu, bestecinin yönlendirmesi sayesinde eserin karakterini
dinleyiciyi etkileyecek şekilde hazırlamasıdır. Gereken duyguyu çağrı yaparak uyandırmak,
ilgi çekmek, olumlu yaklaşım oluşturmak, mesajı kabul etme durumunu yaratmaktır
(Lebedyeva, 2008). Eserin ismi dinleyicinin ve ya yorumcunun hayat deneyimi ile çakışmalı,
O‟na yakın olmalıdır. Ancak anlaşılan, yaşanan bir durum çok iyi kabul edilebilir. Çocuğa
yakın olan karakter günlük hayattan alınınca O‟nu daha çok etkileyebilir.
Söz konusu olan eserlerin içeriğinde parçaların sıralanması farklı yöntemler ile
oluşmaktadır. Örneğin kolaydan zora doğru veya bir tema üzerinde biçimlenerek, bir gün
içinde sabahtan akşama kadar yaşanan olaylar; şehirde, köyde, yaşanan bir hikâyenin akışına
göre sıralanmış olaylar vb.
Şarkı, marş, dans ve bunlar gibi çocuğa yakın müzik dili başarılı ve etkileyici bir yapıt
oluşturmaktadır.
Besteciler R.Schumann‟ın geleneklerini yaşatarak ve devam ettirerek yapıtlarında
çocukları oyun şeklinde modern müzik dili ile tanıştırırlar, bazen de bu eserlerin arasında
polifonik özellikler taşıyan parçalar veya etüt bile bulundururlar. Bu eserlerin çocuğa
yardımcı olacak özel isimleri bile olmaktadır. Ünlü Rus müzikolog, eleştirmen ve besteci
B.V.Asafyev “Çocuklar Hakkında ve Çocuklar İçin Bestelenen Rus Müziği” adlı
makalesinde şöyle söylemektedir: “Çocuk Albümü aslında evin albümü demektir; onların
içeriğine baksak mutlaka çocuğun eli ile çizilmiş bir resim, kutlama, posta kartı, şiir, evde
yaşanmış bir olayın kısaca özeti, sayfalar arasında kurutulmuş bir çiçek, yaprak gibi örnekler
bizlere insan yaşamında çocuk dünyasının doğallığını, rengârenk zenginliğini iyice
göstermektedir” (Asafyev, 1955).
D. Kabalevsky ise: “Çocuk için çokları müzik yapar, ama çocukları doğru, gerçekten
bilmek ve tanımak, sevmek, onlar için bestelemek, bunu doğru ve gerçekten içten yakalamak
çok az kişiye nasip olur” demiştir (Sorokina, 2006). Çocuk albümünün en önemli
özeliklerinden birisi de bestecinin çocuğun dünyasına yakın bir müzik yaratmasıdır. Örneğin,
Schumann kendi çocukları, Tchaikovsky kendi yeğeni, komşuda yaşayan bir sağır çocuk,
Debussy ise kızı için bestelemiştirler.
“Albüm” olarak çocuk piyano eserleri içinde ilk olarak Schumann‟ın “Gençlik
Albümü” tanıtılabilir. Albüm kavramı bu eserde çocuk dünyasının her yönüyle bilgilerle
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dolu bir yapıt olarak sunuluyor. Schumann‟ın “Gençlik Albümü “çok anlamlı, yeni, objektiv,
gerekli bir eser biçimi olarak piyano edebiyatının formlaşmasında önemli bir yer almıştır
(Jıtomirskiy, 1964).
Daha sonra Bizet, Tchaikovsky, Debussy, Kabalevsky, Prokofyev, Bartok,
Grechaninov, Maykapar vd. çocuk albümleri geleneğini sürdürmüşlerdir.
Başka bir önemli yapıt ise Tchaikovsky„nin “Çocuk Albümü”dür. Çocukların çok
renkli oyun, dans, anı, duygu, hayal dünyasını sergileyen bu albümde esas amaç büyükler
için değil, çocuklar için müzik yapmaktır (Nikolayev, 1958). Debussy, “Children‟s Corner”
(Çocukların Köşesi) hakkında kızı Şuşu için yazdığını, onun duygularına dokunmak
istediğini defalarca mektuplarında hatırlatmaktadır. “Children‟s Corner” için “bu bir tür
mesleğin zarif zirvesidir, fikrin inceliğine eşittir” yorumunu yapmıştır (Sinitskaya, 2010).
Piyano eğitimi sürecinde çocuklar mutlaka “Çocuk Albümler” inden birkaç eser
çalmaktadırlar. Albümlerden seçilen müzikler çok popülerdir, başka çalgılarla da çalınabilir.
Besteciler zaman zaman bu eserleri farklı orkestralar veya korolar için de düzenlemişlerdir.
Böylece çocuk albümleri piyano eğitiminde olanakları ile çok gereken, benzeri
olmayan ve ayrılmaz bir çalışma kaynağı, eğitim aracıdır.
Bu tür yapıtların gelişimi sürecinde “albüm” yerine “süit” de kullanılmıştır.
Sanat yapıtlarında kukla konusu özellikle XIX. yüzyılda çok ilgi çekmiştir. Oyuncak,
kukla (marionette, arlekin, pierot) konusu diğer sanat dallarında da ele alınmıştır. Örneğin,
ünlü ressamlar A.Benua ve Y.Lansere’nin eserlerinde insan ve kukla (manken, heykel) karşı
karşıya yer almaktadır.
Edebiyatta ise bu konuya şiirsel ve felsefi bir anlam yüklenmiş olduğunu ünlü masalcı
H. C. Andersen‟in eserlerinde görebiliriz. Andersen‟den sonra, K.Collodi‟nin yazmış olduğu
“Pinokyo” adlı eser dünya klasik çocuk edebiyatında önemli bir yere sahip olmuştur.
XIX. yüzyılda yaşayan ünlü Rus yazar M. Saltıkov-Şedrin‟in bir kehaneti vardır: “Bu
yüzyılın sırları içinde en çekicisi kuklaların sırrıdır”(Smirnova, 2004).
Kukla konusuna Türkiye‟den verilebilecek en güzel örnek ise Hacivat ve Karagöz‟dür.
Müzikli tiyatro sanatından bu konuya örnek olarak şu seçkin eserler gösterilebilir: L.
Delibes‟in “Coppélia” balesi, J. Offenbach‟ın “Hofmanın Masalları”, J. Bayer‟ın “Kuklalar
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Perisi” (Die Puppenfee), İ.Stravinsky‟nin “Petrushka”sı ve C. Debussy‟nin “Oyuncak
Kutusu” (Boite Joujoux) çocuk balesi.
XIX. yüzyılın başlarında bile kukla konusu E. T. A. Hoffman‟ın eserlerinde komik
olmayan, hatta trajik, mistik tonlarda verilmiştir. XIX. yüzyılın ortalarında ise müzikte bu
konu M. Musorgsky‟nin “Cocuklar İçin” (Ein Kinderschers) adlı süitinde, G. Fauré‟nin
“Kukla” (La Pouppé) adlı “Üç Parçalı Tablo”sunda (triptyque), A. Rubinstein‟in
“Marionette” adlı piyano parçasında, A. Lyadov‟un “Müzikli Enfiye Kutusu”nda, S.
Rahmaninov‟un

“Polichinellé” nde, D. Shostakovich‟in “Kuklaların Dansları”nda

görülmektedir.

Zakir Bağırov’un “Kukla Gösterisi” Adlı Piyano Süiti
Her bir ulus dünya kültürüne kendi özelliklerini ekleyerek, zenginleştirerek katkı
sağlamaktadır. Azerbaycan piyano müziğinden yukarıda bahsedilen eser türlerinde çeşitli
yapıtlar bestelenmiştir. Bunlardan birisi de Zakir Bağırov‟un “Kukla Gösterisi” adlı
piyano süitidir. Her ulusun kültürel ve kendine ait sanatsal özellikleri sanat yapıtlarına
katkıda bulunur. Besteciler piyano edebiyatının yeni biçimlerinin, formlarının içeriğini
inceleyerek, kendi ulusal müziklerinin özelliklerini kullanarak, klasik eserlerin
özelliklerini koruyarak yeni yapıtlar yaratmaktadırlar (Seyidov, 1980).“Kukla Gösterisi”
Süiti de bu çalışmalara iyi bir örnek olarak tanıtılabilir.
Zakir Bağırov Cavad oğlu, 1916‟da doğmuştur. Devlet Sanatcısı, Azerbaycan
müzik kültürüne yapıtları ile (“Ayğün”Operası (1972), müzikaller, bale müziği, çeşitli
çalgılar: tar, piyano, arp için konçertolar, rapsodi, çeşitli eserler) katkıda bulunmuştur.
Azerbaycan Devlet Konservatuvarında uzun süre hocalık yapmış, Azerbaycan TV ve
Radyo kurumunun sanat müdürü olarak çalışmıştır.
Azerbaycan müziğinin parlak sayfalarından biri Z.Bağırovun yaratıcılığıdır.
Bestecinin eserleri yoğun duygu, karakteristik, tamamlanmış bir form ve milli özellikler
taşımaktadır. Bağırov kendi yapıtlarında Azerbaycan halk müziğinin şarkı - dans
temellerine dayanmaktadır. Onun eserlerinin en öne çıkan özelliklerinden birisi lirik
melodi, içtenlik, sıcaklıktır. Buna göre de onun müziğini hem profesyoneller, hem de
geniş kitleler çok sevmektedir. Azerbaycan‟da bestecinin operetlerini, film müziklerini,
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şarkı ve lied‟lerini, halk müziği çalgıları için süitlerini, oda müziği eserlerini herkes
tanımakta ve sevmektedir.
Besteciye yakın bir konu da çocuk müziğidir. Pedagojik repertuara giren piyano
parçaları, piyano ve orkestra için yazılmış konçertosu, çocuk opera - balesi buna örnek
olabilir.
Batı Avrupa ve Rus müziği mirasına dayanarak, aynı zamanda da Azerbaycan halk
müziğinin geleneklerini kullanarak Bağırov çocuk dünyasının hislerini, duygularını
belirgin bir şekilde ifade etmektedir. Buna örnek “Kukla Gösterisi “adlı piyano süitidir.
Bu eserde Azerbaycan halk müziğinin öğeleri ustaca, derin bir anlamla, ifadeli bir şekilde
çocuk duyguları ile sentez edilmiştir (Gadımova, 2008). Eserin hem sanatsal, hem de
pedagojik değeri çok yüksektir.
Süit yedi farklı karakterli parçadan oluşmaktadır. Her biri belli bir imgeyi, karakteri
ortaya çıkarmaktadır. Bunların içinde şakacı dans karakterli, lirik, şiirsel, masal
dünyasından, ciddi veya neşeli, sade içerikli parçalara rastlayabiliriz. Milli ezgiler, parlak
karakter, özel ritmik yapılar bu parçaları çok etkileyici yapmaktadır. Süit biçimsel olarak
da çok zengin ve çeşitlidir. Yapıtta hem polka, tokkata, şarkı hem de fantastik görüntü ve
danslar verilmektedir. Piyano metni (akorlar, zengin pasajlar vs) çok çeşitlidir. Parçalar
yorum için oldukça uygun ve çalınması çok rahattır.
Süite bir kukla gösterisinin/konserinin bir araya toplanmış müzik bölümleri olarak
bakılabilir. Süitin parçalarının çoğu birbiri ile bağlantılıdır, bir içerik altında olma özelliği
vardır. Örneğin, süitin başlangıcında verilen “Uvertür” ile bitişte sunulan “Yürüyüş”ün
canlılığı ve coşkusu çok benzerlik göstermektedir. Bu iki bölüm süitin epilog ve
prologunu oluşturmaktadır ve böylece bir bütünlük ve çerçeve yaratmaktadır. Başka bir
örnek ise “Balerin Dansı” ve “Çin Dansı”dır. Bu parçalar karakterleri, melodik dili, nota
yazımı dili ile birbirine çok benzerler (Gasımova, 1981).
Süit “Uvertür”le başlıyor. Şakacı, esprili bir polka dansının ritmi ile parçanın
oyuncak havası belirlenir. Çok net bir artiküle ile çalınması gereken bu parçada yeterince
canlı, ama acelesiz ve telaşsız bir tempo verilmelidir. Sol elin partisinde ritmik, net olan
eşlik çok kısa pedal kullanılmasını ister. Parçada çok doğru legato, staccato vb. işaretleri
kullanılmalıdır, bütün küçük ve kısa frazlar çok ifadeli verilmelidir. Orta bölümde dans
karakteri çok belirlenmektedir. Fanfarların sesine benzer taklitler melodik desenin
değişikliğini göstermektedir. Gelişimin zirvesinde iki forte FF noktasında eserin 3.
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bölümü başlamaktadır. Sekvens pasajlardan sonra, sanki yaylıların pizzicatosu ile
gösterinin başlangıcını belirleyen perde açılışı müzik dilinden anlaşılmaktadır.
Gerçek gösteri ikinci parça “Cesur Atlılar” ile başlar. Parçanın ifade araçları
(dörtlü-beşli melodik akışlar, keskin ikili aralıklar ile eşlik vb) bestecinin milli müzikten
almış olduğu ve kendine mahsus olan bestecilik dili hissedilmektedir. Aslında burada küçük
dinleyicilere esprili milli at oyunu sunulmaktadır. Cesur kukla atlılar milli oyunu, hızı,
yarışmayı göstermektedirler. Parça tokkata havasında, virtüöz, dinamik, çok belirgin bir
karakterde, coşkulu ve parlaktır. Atlıların koşusunun taklidini yapan yoğun bir eşlik
partisinin nota metni eserin kolay olmadığını göstermektedir. Kırık akorların fonu üzerinde
atlıların kısa replikleri duyulmakta, onların seslerinin, tokuşmalarının resmi müzik ile çok
canlı çizilmektedir. Sol elde ikili aralık entonasyonlarının keskinliği bir anlık bile
yumuşamamalıdır, çünkü gerilim artmaktadır. Esas ezgi ve onun eşliği iki el arasında
sürekli değişim halindedir, bu ise parçaya teknik güç, zorluk yaratmaktadır. İkinci bölümün
başında parçanın zirvesine ulaşılmaktadır. Yoğun ve zor bir bileşim şeklinde verilen oktav
ve akor tekniği isteyen müzik dili anlatımında bir tempo tutmak çok önemlidir. İkinci bölüm
yoğun imitasyon ve sekvensler üzerinde kurulmuştur ve icracıdan çok ustalık ister. Parçanın
sonuna doğru neredeyse savaş karakterine varan anlatım yavaş yavaş sönmektedir. Eserde
sanki çarpışan kılıçların, at nallarının tıkırtısı duyulmaktadır. Bütün parça boyunca atlılar
sanki

seyircilerin

önünden

hızlıca

geçmektedirler

ve

sonunda

uzaklaşarak

kaybolmaktadırlar. Eserin son kısmında uzaklaşan atlılar hissinin diminuendo yaparak
sağlanması istenmektedir. Parça çok parlak bir FF pasajla biter. Bu beste yöntemi süitte sık
sık kullanılmakta, sanki besteci eserin noktasını koymaktadır. Bölüm çok enerjik ve hızlı
çalınmalıdır. Tokkata karakteri parçaya belirli bir keskinlik vermektedir. Eserin bütün zor
yerleri kolay, zarif ve hafif çalınır.
Üçüncü parça “Balerin’in Dansı”dır. Melodi bu eserde emprovizasyon/doğaçlama
şeklinde verilmiştir. Parçanın oyuncak havasında kaprisli karakter gösterilmektedir.
Balerinin zarif, cilveli küçük bir dansçı kızın olduğunu hissedebiliriz. Zarif ve ışıklı bir ezgi
ile balerinin ince karakteri verilmektedir. Parça üç bölümlüdür. Hafif ve şeffaf eşliğin
olması çok kısa pedal kullanmasını ister. İleride parçanın karakteri değişmektedir,
heyecanlanma, coşku hissedilmektedir. Orta bölümün zıtlığı point‟d‟orgue ile ve staccato
çalınan akorlarla belirlenir. Birinci akor çok tutumlu ikincisi ise aksanlı çalınmalıdır. İkinci
bölüm birinciye göre daha yoğunlaşmıştır, ama birinci bölümün entonasyonu üzerinde
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kurulmuştur. Orta bölümün sonunda her yeni ölçünün başlangıcı biraz geciktirilerek,
“çekerek” çalınmalıdır. Rubato kullanımı dansın karakterine çok uygundur: bale
hareketlerinin esnekliği, hoplamalar, dönüşler, pauze/suslar ve diğer bale pozisyonları vs.
Bölümün temposu yorumcunun icracılık imkânlarına bağlıdır. Doğru ayar, denge, iyi bir
sanatsal yaklaşım, tuşeye hâkimiyet bu parçada esas şartlardır.
Bir sonraki parça “Ninni”dir. Çocuk kendi kuklasına çok hafif ve zarif bir ninni
söylemektedir. Şarkı karakterinde olan parça melankolik, kederli bir hava yaratmaktadır.
Şarkı söylerken çocuğun ara sıra kesilen nefesini, sonra ise zaman zaman fısıltıya dönüşen
ses taklitlerini duyabiliriz. Sakin, yumuşak sallantı taklidini, hissiyatını uyandıran eşlik
partisinde küçük beşik sallantısını hissedebiliriz. Sol elin eşliğinde üç nota üzerinde sesin
artırılmasını ve azalmasını oluşturan bir yöntem uygulanmaktadır. “Ninni”nin ikinci
bölümünde bas partisindeki ezgiyi viyolonsel sesinin taklidi olarak duyurmak gerekir. Doğal
ve ifadeli, serbest bir çello partisinin akışı sağ eldeki ritmik deseni engellememeli ve
etkilememelidir. Bitişi “İyi Geceler” duygusu ile ifade edebiliriz. Sade ve basit gözüken
parçanın aslında ses ayarı konusunda zorlukları vardır. Frazların ifadesine özellikle çok
dikkat etmek gerekmektedir.
Beşinci parça “Yelpaze ile Dans” (Çin Dansı) dır. Dans çok parlak, coşkuludur.
Parça “çin dizisi” pentatonik ezgiler üzerinde kurulmuştur. Biraz keskin ve köşeli, ama aynı
zamanda çok dengeli, coşkulu bir giriş oyuncu kuklaların sahneye çıkmasını, gösterinin
başlamasını ifade eder. Parça üç bölümlüdür, kenar bölümleri coşkulu ritmik bir dans
havasındadır. Dans, yelpazelerin sallanmasını, küçük çan seslerini göz önünde
canlandırmaktadır. Dansçıların ayak sesleri, hoplamaları duyulmaktadır. Sağ elin partisi
dansın ritmini vermektedir, aksanlı ikili aralıklar keskin vurguları ile küçük davul sesini
taklit etmektedir. Eşliğe göre bu bölümde çok dikkatli özel kısa pedal kullanılması
gerekmektedir. Orta bölüm çok zıt karakterdedir: çok melodik, adagio bölümüdür. Burada
egzotik müzik resmi canlanmaktadır. İcracı burada ses çeşitliliğini kullanabilir, keman ve
viyolonsel ses renginin benzerliğini oluşturabilir. Eserin sonunda yine canlı bir bölüm
verilmektedir ve fanfarların sesinin eşliğinde dansçı kuklalar sahneden ayrılmaktadırlar.
Tempoların ve ritmin sık sık değişmesi parçanın icrasında zor gözüken özelliklerdir.
“Sihirbaz” altıncı parçadır. Bu fantastik resim, mucizeler yaratan bir şark
sihirbazının resmidir. Parça benzeri olmayan bir karakteri, armonik zenginliği ve özel
ifadesi ile çok farklıdır. İfade yöntemi makamsal ve doğaçlama üzerinde kurulmuştur. İlk
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akorlardan seyircilerin heyecanı ve merakla beklentisi hissedilmektedir. Sihirbazdan
mucizeler beklenmektedir. Parçanın birinci bölümünde dinamik gelişme ritmik desene zarar
vermeden temanın, esas ezginin hızını değiştirmemelidir. Bölümün sonunda pasaj tüm
olarak bir pedalla çalınmalıdır. Daha ileride küçük seyircileri büyüleyen düdük/flüt sesi
duyulmaktadır. Çok zarif, hoş bir ezgi duyulur. Çocuklar burada harikalar diyarına sihirli bir
dünyaya varmaktadırlar. Nefeslerini tutarak gelişimi izlemektedirler. Eşliğin zengin akışları
bir nefeste, akıcı ve bir bütün olarak çalınmalıdır. Pasajların yukarı ve aşağı hareketi
sürecinde sesi azaltmak ve yükseltmek gereklidir. Orta bölümün icrasında olağanüstü
esneklik, doğru cümle akışı, dinamiklerin yerleşimi en önde gelen şartlardan biridir. Son
bölümün kadansında doğaçlama havası yaratarak verilen pasajlar sihirbazın kendisinin
kaybolmasını gösterir. Parça çok virtüözce, parlaklıkla, bir nefeste çalınmalıdır. En sonda
tema çok temiz duyulur, sanki sihirbazın bütün sırlarını açıklamaktadır ve son akor çok
parlak duyulmalıdır.
Süitin son parçası “Yürüyüş”tür. Parça küçük bir girişle başlar, çalgıların akort
yapılmasının taklidini yapar. Bu parçada tantanalı veda seremonisi gösterilmektedir. Marş
eşliğinde sahneye sıra ile gösteride yer alan oyuncu kuklalar çıkar ve sahneyi dolaşarak arka
arkaya geçerler. Burada ahşap nefesli çalgıların sesi eşliğinde balerin geçer. Bu bölüm sade
ve doğal bir icra ister. Sekizlik notaların kısa çalınması ile balerinin küçük adımlarının
taklidi hissedilir. Sonra atlılar geçer; burada müzik değişir, daha koyulaşır. Daha sonra çin
dansının oyuncuları geçer, arkada çin melodisinin esintileri duyulur. Sabit bir tempo
tutularak her bir farklı oyuncunun yürüyüşü bir arada gösterilmektedir. Defalarca sahneden
yürüyüş yaparak geçen kukla oyuncular seyircileri selamlamaktadırlar. Burada palyaçolar
da vardır, piyano partisinde kuklaların zıplamalarını taklit eden atlamalar duyulmaktadır. Bu
bölüm teknik açıdan kolay değildir ve özel teknik çalışma ister. En son marş duyulur ve
kuklalar sahneyi terk ederler.
Piyanistik olarak süitin parçaları çok uyumlu ve çalınması çok rahattır. Süiti
dinlerken zarif, minyatür kuklaların görüntüsü göz önünde canlanmaktadır. Genç
piyanistlerin bu süiti icra edebilmesi için belli bir teknik düzeye erişmeleri gerekmektedir.
Süitin müzikal ve piyanistlik değerleri çok derindir ve her bir piyanistin konser
repertuarında yer alabilir.
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Eğitim Amacı Ġle Değerlendirme
Çocuk albümleri ve süitleri piyano icracılığında yetişme ve olgunlaşmaya, piyanistik
kişiliğin oluşmasına, hayal ve duygu gelişimine katkı sağlamaktadır. Anlaşılabilir, çocuk
algılamasına uygun eserler ciddi, büyükler için yazılmış müziği anlamakta çocuğa yardımcı
olmakta, yol göstermektedir.
Eserlerin canlı ritmi, armoni dili, dinlendirici havası, canlılığı kolay hafızada kalan
ezgileri, kontrast/zıt renkleri, parlak pasajları bu eserlerin artık müzik tarihinde kalıcı
olduğunu göstermiştir.
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KONSERVATUAR VE MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ PĠYANO
ÖĞRENCĠLERĠNĠN TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE
YÖNELĠK KARġILAġTIRILMASI1
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Doç. Dr. M. Kayhan KURTULDU**

GĠRĠġ
Günümüzde müzik eğitiminin insanların sosyalleĢmesinde ve kiĢilik geliĢimlerine
katkıda bulunduğu gerçeği giderek daha çok kabul görmektedir. Müzik eğitimi bireyin yakın
çevresi ile müzik yoluyla iliĢki kurabilmesini, toplumsallaĢmasını, müziği bilinçli olarak
üreten ve tüketen bir birey olmasını sağlar. “Müzik eğitimi yaparken öğretmenler müzik
eğitiminin kiĢilik geliĢimi, sosyal geliĢim ve duygusal geliĢim üzerindeki etkilerini
değerlendirmektedirler” (Çilden, 2001).
Müzik eğitiminin boyutlarından biri olan “çalgı eğitimi” ister örgün ister yaygın
eğitimde olsun, deviniĢsel, duyuĢsal ve biliĢsel davranıĢları aynı önemle kapsayan bir eğitim
boyutudur. Müzik öğretmeninin en önemli araçlarından birisi çalgıdır. “Fizik öğretiminde
laboratuar araçları, tarım öğretiminde tarım araçları ne kadar gerekliyse, müzik eğitiminde ve
öğretiminde de çalgıların kullanılması o kadar gereklidir (Sun,1969:234; Akt: Tufan, Güdek,
2008). BiliĢsel deviniĢsel ve duyuĢsal alanların üçüyle de iç içe olan çalgı eğitimi, kiĢinin
müziği sevmesinde, öğrenmesinde ve uygulayabilmesinde, en önemli araçlardan birisidir.
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Piyano Eğitimi
Eğitim tanımlamasından yola çıkılarak piyano eğitimi, “çalgıyı seslendirmek için
bireyin davranıĢlarında müzikal, teknik ve estetik nitelikli yeni davranıĢlar kazandırmak
amacıyla uygulanan süreçlerin tümü olarak nitelenebilir” (Yılmaz, 2006).
Temel bir çalgı olarak piyano müzik alanında hemen herkesin baĢvurduğu ve
kullandığı bir çalgıdır. Müzik eğitimi verilen her programın kimi zaman baĢ çalgı, kimi
zaman yardımcı çalgı olarak baĢvurduğu piyano, geniĢ bir literatüre sahiptir (Kurtuldu, 2010).
Piyano eğitimi ile birey, müziğin önemli unsurlarından olan deĢifre, müziksel iĢitme,
armoni, form yönünden bilgi sahibi olarak kendini geliĢtirir. Piyano hem solo çalgıdır hem de
eĢlik çalgısıdır. Piyano, tek baĢına çoksesliliği elde edebilen çalgıdır. Aynı zamanda da müzik
öğretiminde araç olarak kullanılmaya en uygun çalgıdır. çünkü piyano; sabit perdeli,
entonasyon sorunu olmayan bir çalgıdır. Kulak eğitimine en uygun çalgı olan piyanonun ses
sınırı ise geniĢtir. Armonik eĢlikçalgısı olup, büyük eserlerin analizine de elveriĢlidir
(Yönetken, 1995: 69; Akt: Çevik, 2007).
Doğru tekniğe sahip olunabilmesi için gerekli olan kazanımlar aĢağıda verilmiĢtir.

Piyano Eğitiminde Kazanılması Ġstenilen DavranıĢlar
Teknik yönden geliĢimi sağlayacak temel davranıĢlar (Pamir, 1986:91-129; Akt Çevik, 2007);
1 Doğru oturuĢ, duruĢa dikkat etmek,
2 Piyanoda otururken sandalyenin yüksekliğine - alçaklığına dikkat ederek oturmak,
3 Parmak geçiĢlerine, parmak numaralarının doğru olarak kullanılmasına dikkat etmek,
4 Teknik açıdan (legato, staccatto) uygularken bileğin esnekliğine dikkat etmek,
5 Ġki elde aynı anda farklı teknikleri uygulayabilme becerilerine (bir elde staccatto tekniği
uygularken diğer elinde legato tekniği uygulamak) önem vermek,
6 Bilek hareketlerini bileği kasmadan uygulamak,
7 Akorları basarken her akor sesini eĢit olarak (omuzdan ele kadar olan kol serbest, rahat
olacak Ģekilde) duyurabilmek için gerekli olan teknik rahatlığı sağlamak,
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8 Oktav çalıĢta gerekli olan teknik rahatlığı sağlayabilmek (kol rahatlığı içinde bilekten
çalınmalı),
9 Arpej çalıĢta gerekli olan teknik rahatlığı sağlamak,
10 Trilleri, mordanları, grupettoları doğru teknikle uygulamak,
11 Pedal kullanımı için gerekli olan vücut bedenin rahatlığını sağlamak (ayak topuğu yerden
ayrılmamalı ve pedal kullanımı ayak bileğinden yapılmalıdır),
12 Çapraz el tekniğine gereken önemi vermek,
13 Doğru ses üretmek için kol ve bileğin hareketinde elin esnek ve rahat olmasına dikkat
etmek,
14 Eller piyano tuĢlan üzerindeyken kolların rahat, omuzların serbest olmasına dikkat etmek

Tutum
Bireylerin çevrelerine ne Ģekilde tepkide bulunacağı büyük ölçüde sahip oldukları
tutumları tarafından Ģekillenmektedir. Bir birey için, tutum nesnesi bir madde, bir grup
olabileceği gibi, bir meslek de olabilmektedir. Bireyin bir mesleğe iliĢkin tutumu o meslekteki
baĢarısı ve doyumunu etkilemektedir (Çakır, ErkuĢ ve Kılıç, 2004; Akt: Çapri, Çelikkaleli,
2008).
Tolan‟a göre tutum “en geniĢ anlamıyla, bireyin psikolojik bir değer içeren nesne veya
konular karĢısında vaziyet alma biçimidir” (Tolan, 1983: 383-384; Akt: Gömleksiz, 2003).
Tutum, biliĢsel, duyuĢsal ve davranıĢsal boyutlarıyla birey davranıĢlarının önemli ve
kritik bir yordayıcısı olarak görülen psikolojik bir yapıdır (Anderson 1988; Akt: Kan, AkbaĢ
2005). EtkileĢimin doğal sonucu olarak geliĢtirilen tutumların bireyin baĢarısını büyük oranda
etkilediği birçok araĢtırma bulgusuyla kanıtlanmıĢtır (Canakay, 2006).
Tutumlar, bireyin kiĢilik yapısı içinde önemli iĢlevlere sahiptir. Bu iĢlevler (Tolan,
Ġsen, Batmaz, 1985:263-266; Akt: Güdek, 2007);
1. Tutumların yararcı iĢlevleri: Tutumlar, birey için bir araç görevi görürler; bireylere yarar
sağlayan, onlara içinde yaĢadıkları toplumsal koĢullar ile bir uyum kazandıran biliĢsel
özelliklere sahiptirler.
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2. Tutumların benliği koruma iĢlevi: Tutum, bir savunma mekanizması gibi benliği
koruyucu bir iĢlev görür. Bireyin kiĢiliğini koruyan ve temel değerlerine yönelik her türlü
tehdidi önlemeye yarayan bir yapıya sahiptir. Birey, doğal olarak, benliğini koruyan tutumlar
geliĢtirme eğilimi içindedir.
3. Tutumların benlik açıklayıcı iĢlevi: Tutumlar, psikolojik kimliğe iliĢkin değerleri
açıklayıcı özelliklere de sahiptir. Birey, kendisini öz değerleri açısından ifade etmesini ve
görmek istediği biçimde algılamasını sağlayan tutumlar da geliĢtirmektedir. Bu iĢlevi gören
tutumlar, bireyin benlik kimliğini tamamlar ve güçlendirirler.
4. Tutumların bilgi kazandırma iĢlevi: Tutumlar, bireylerin dünyayı algılamalarında bazı
temel ölçütler geliĢtirebilmelerini sağlayan bir bilgilenme gereksinmesi yaratma iĢlevine de
sahiptirler. Birey, karmaĢık bir nitelik taĢıyan evreni, insan iliĢkilerini ve dıĢındaki dünyayı,
ancak zihninde düzenli bir biçime sokarak anlayabilir.

Öğrencinin Tutumu
Öğrencilerin müziğe iliĢkin olumlu 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 (Akt: ÖzmenteĢ, ÖzmenteĢ, 2009). Bir derse karĢı olumlu tutum geliĢtirme;
derse katılma isteği, karĢılık vermekten tatmin olma, bir değeri olduğunu kabullenme ve bir
değer olarak kabulüne taraftar olma Ģeklindeki davranıĢları içerir (Özçelik 1998; Akt: Kan,
AkbaĢ 2005).
Öğrencilerin piyano çalgısına yönelik gösterdiği olumsuz tutumlar, çalıĢtıkları ortam,
çaldıkları eserler ya da içerisinde bulundukları günlük yaĢamsal etkenler nedeniyle kendini
gösterebilir. Diğer bazı nedenlere göre daha geçici olan bu gibi durumlar, öğrencilerde kısa
süreli yada belli dönemlik motivasyon kayıplarına veya olumsuz yaklaĢımlara sebep olabilir.
Öğrencilerin bu ve benzeri durumlar karĢısında doğru yönlendirilmesi, piyano çalgısının
zorluğu karĢısında peĢin bir yenilgiye kapılmamaları açısından önemlidir. Piyanoya yönelik
olumlu tutumların geliĢtirilmesi ve sürdürülmesi için, öğrencilerin piyano çalgısının önemi ve
gerekliliği ile birlikte nasıl verimli çalıĢabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri gerekir.
Öğrencilerin piyano dersinde öğrendikleri teknik ve müzikal bilgileri, nasıl kendilerine
yönelik kazanca dönüĢtürebilecekleri konusunda bilinç sahibi olmaları, onların piyano
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çalgısına yönelik bakıĢlarını ve tutumlarını da etkileyecektir (Kurtuldu, 2011). Tutumların
biliĢsel, duyuĢsal ve deviniĢsel olarak birbirinden etkilendiğini göz önünde bulundurursak;
öğrencilerin piyanoda baĢarısız olduklarına iliĢkin bir tutum geliĢtirmeleri halinde, bu durum
piyano çalabilme ve çalıĢmalarını, piyanoya olan duygusal bağlarını ve sevmelerini, ayrıca
biliĢsel ve kavramsal öğrenmelerini olumsuz etkileyecektir.

Problem Durumu
Bilgin‟e göre tutumlar, belli bir sosyal obje konusunda bireylerde var olan ve biliĢsel,
duyuĢsal, davranıĢsal yanlar taĢıyan gizil eğilimleri ifade etmektedir (Bilgin, 1985; Akt:
Çapri, Çelikkaleli, 2008). Piyano eğitiminde bu üç boyutunda (biliĢsel, duyuĢsal ve
davranıĢsal) kullanılmasından dolayı, öğrencinin piyanoya olan tutumu oldukça önemlidir.
Bireylerin herhangi bir duruma yönelik tutumlarının baĢarı üzerindeki etkisi dikkate
alındığında piyano eğitimi sürecinde de tutum kavramının önemi anlaĢılmaktadır. Bu sebeple
günümüz piyano eğitimi sürecinde tutumların ölçülmesi, bilinmesi ve elde edilen sonuçlar
doğrultusunda hareket edilmesi ihtiyacı doğmuĢtur.

Amaç
Yapılan çalıĢmanın amacı, konservatuarda piyano öğrenimi gören öğrenciler ile eğitim
fakültesi müzik öğretmenliği programında piyano dersi alan öğrencilerin tutumlarının çeĢitli
değiĢkenler yardımıyla karĢılaĢtırılmasıdır.

YÖNTEM
Evren Örneklem
ÇalıĢmanın

evrenini,

Türkiye‟deki

Eğitim

Fakülteleri

Müzik

Öğretmenliği

Programında öğrenim gören piyano öğrencileri ve Devlet Konservatuarı Müzik Bölümlerinde
piyano dersi alan öğrenciler oluĢturmaktadır. Örneklem gurubu 9 Eğitim Fakültesi ve 14
Devlet Konservatuarından toplam 954 öğrenciden oluĢmaktadır.

480

Verilerin Toplanması
Yapılan çalıĢmada tarama modeli yöntemi tercih edilmiĢ, bu doğrultuda Bakıoğlu
(2011) tarafından geliĢtirilmiĢ olan tutum ölçeği uygulanmıĢtır. Ġlgi, yargı ve kararlılık
biçiminde üç faktörlü bir yapıya sahip olan tutum ölçeği yardımıyla veriler toplanmıĢtır.
Toplam 39 maddeden oluĢan ölçek yardımıyla örneklem grubunu oluĢturan öğrencilerin
piyanoya yönelik tutumları ilgi yargı ve kararlılık baĢlıkları altında belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
Ölçekte maddeler öncesinde sınıf, cinsiyet, mezun olunan lise gibi çeĢitli değiĢkenlere de yer
verilmiĢtir.

Verilerin Çözümlenmesi
Toplanan veriler cinsiyet ve mezun olunan lise değiĢkeni kapsamında değerlendirilmiĢ
ve veriler için normallik dağılım testi yapılmıĢtır. Test sonucunda verilerin normal dağılıma
uygun olmadığı tespit edilmiĢ ve non-parametrik istatistik ölçüm teknikleri (Mann Whitney
U, Kruskal Wallis H) yardımıyla veriler değerlendirilmiĢtir. Yapılan ölçümlerde anlamlılık
düzeyi .05 olarak kabul edilmiĢtir.

BULGULAR ve YORUM
Örneklem Gurubuna Yönelik Tanımlayıcı Ġstatistik Sonuçları
Örneklem gurubunu oluĢturan 954 öğrencinin cinsiyet ve mezun olunan liseye yönelik
frekans ve yüzde dağılım sonuçları aĢağıdaki tablolarda belirtilmiĢtir. Mezun olunan lise
değiĢkeninde liseler Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (Agsl), Konservatuar Lise Bölümü ve
diğer liseler olarak guruplandırılmıĢtır. Diğer liseler seçeneğinde Anadolu Lisesi, Meslek
Lisesi ve normal lise gibi liseler yer almıĢ fakat istatistik ölçümlerde bu liseler diğer liseler
olarak guruplandırılmıĢtır.
Tablo 1: Cinsiyete Yönelik Frekans Dağılım Sonuçları
Cinsiyet

f

%

Kadın

550

58,1

Erkek

397

41,9
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Ölçeğe katılan öğrencilerin %58‟e yakını kadın, %42‟ye yakını ise erkek olduğu tespit
edilmiĢtir.
Tablo 2: Cinsiyete Yönelik Mann-Whitney Test Ölçüm Sonuçları
Faktörler

Guruplar

N

İlgi

Kadın

954

437,03

Erkek
Yargı

Kadın

Kadın

p

10,23

,000

8,44

,000

5,54

,035

525,21
954

422,47

Erkek
Kararlılık

SS

545,39
954

458,10

Erkek

496,03

Tablo 2‟deki verilere bakıldığında, p<,05 değerine göre, ilgi, yargı ve kararlılık
basamaklarında anlamlı fark olduğu görülmüĢtür. Ortalama değerlerine bakıldığında tüm
faktörlerde erkeklerin kadınlara oranla daha önde olduğu görülmektedir. Bu duruma göre
erkek öğrenciler kadın öğrencilere göre ilgi, yargı ve kararlılık baĢlıkları altındaki faktörlere
daha olumlu yönde yakın oldular söylenebilir.

Tablo 3: Mezun Olunan Liseye Yönelik Frekans Dağılım Sonuçları
Mez.ol.lis

f

%

Agsl

508

53,8

Kons.lise böl.

42

4,4

Diğer

394

41,7

“Mezun olduğunuz lise” maddesine verilen cevaplarda konservatuar öğrencilerinin
%4,4 oranıyla çok küçük bir paya sahip oldukları görülmektedir.
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Tablo 4: Mezun Olunan Liseye Yönelik Kruskal-Wallis Test Ölçüm Sonuçları
Faktörler

Guruplar

N

İlgi

Agsl

508

467,38

Kons. Lis.böl.

42

298,02

Diğer

394

497,70

Agsl

508

451,22

Kons. Lis.böl.

42

422,30

Diğer

394

505,28

Agsl

508

449,73

Kons. Lis.böl.

42

381,90

Diğer

394

511,51

Yargı

Kararlılık

SS

p

10,23

,000

8,44

,006

5,54

,000

p<,05 düzeyine göre anlamlı farklılıkların olduğu tablo 4 de, öğrencilerin mezun
oldukları liselere göre, faktör dağılımlarına bakıldığında, üç faktörde de „Diğer‟ liselerin önde
olduğu görülmektedir. Diğer liselerden mezun olan öğrenciler, genelde piyano eğitimine
üniversitede baĢlamalarına rağmen ilgi, yargı ve kararlılık alanlarında diğer öğrencilerden
daha ağırlıkta oldukları görülmektedir. Tutumların daha sonradan da oluĢabileceğine örnek
olan bu tabloda ilgi, yargı ve kararlılık faktörlerinin piyanoya üniversiteden önce
baĢlayanlarda, sonradan baĢlayanlara göre biraz daha düĢüĢ gösterdiği söylenebilir.

SONUÇ ve ÖNERĠLER
Yapılan çalıĢmada konservatuar ve müzik öğretmenliği öğrencilerinin genel tutum
düzeylerinin yükse düzeyli olduğu, cinsiyet değiĢkeninde eğilimin erkek öğrenciler, mezun
olunan lise değiĢkeninde ise diğer liselerden mezun öğrenciler yönünde olduğu görülmüĢtür.
Piyano tutumlarının ağırlıklı olarak erkek öğrenciler yönünde gerçekleĢmesinin sebebi, kadın
öğrencilerin sayı olarak fazla olmalarına karĢın ilgilerinin daha farklı çalgılara yönelik
olabileceği ihtimali doğrultusunda düĢünülebilir. Diğer yandan piyanoya yönelik tutumların
diğer liselerden mezun öğrenciler yönünde olmasının sebebi olarak, daha önce piyano eğitimi
almayan ya da kısmen almıĢ olan öğrencilerin çalgı ile geç tanıĢmaları, çalgıya olan merakları
ve onunla ilgili söylenen Ģeyleri dikkate almaları gibi olgular olduğu söylenebilir.
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Tüm bu eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin karakteristik özellikleri ve tutumları da
etkili özellikler arasındadır. Herhangi bir Ģeyin hayatımızda ne Ģekilde var olacağını
belirlememize en büyük etkiyi yapan tutumlarımız, bu süreç içerisinde değinilmeden
geçilemez. Tutumların oluĢmasında en önemli etkilerden biri de karakteristik özelliklerdir.
KiĢisel olarak öğrencilerin ilgileri, yargıları ve kararlılıklarının çok önemli yer tuttuğu bu
karakteristik özellikler, piyano eğitimi sürecini de oldukça etkilemektedir.
Belli bir bilinç düzeyinde olan öğrencilerin öğrenmeye hazır hale gelmesine en büyük
etkiyi öğretmenin yaklaĢımı sağlayacağından, bu konuda öğretmenin oldukça bilinçli olması
gerekmektedir. Bu bilincin yanı sıra birde öğretmenin mesleki donanım konusunda iyi
özelliklere sahip olması gerekir. Öğretmenin akademik donanımı, öğrencinin derse olan
tutumunu etkileyeceğinden dolayı, öğretmenin çalgısına olan hâkimiyeti, teknik becerisi,
çalgısını sevmesi ve gerekli görmesi, çalgısı hakkında gerekli olan bilgilere sahip olması ve
bunun yanında öğretmenlik mesleği ile ilgili olan; öğrenciyi tanıma, eğitim öğretim yöntem
ve yaklaĢımlarını bilme, kendini iyi ifade edebilme ve öğrencinin gerekli olan tüm sorularına
cevap verebilme gibi belli baĢlı donanımlara da sahip olması gerekmektedir.
ÇalıĢma sonucunda tutumların ölçülmesinin gerekliliği ve bu tip çalıĢmaların daha
geniĢ örneklem grupları ile tekrarlanması gerektiği kanısına varılmıĢtır. Öğrencilerin
piyanonun önemi ve gerekliği konusunda doğru bilgilendirilmesi ve bu yolla piyanoya
yönelik tutumlarının yüksek olmasının sağlanması da önemli bir ihtiyaçtır.
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MÜZĠK EĞĠTĠMCĠSĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ EĞĠTĠM
MÜZĠĞĠ BESTELEME DERSĠNE ĠLĠġKĠN TANIM VE KAVRAMLARA
YENĠ YAKLAġIMLAR

Öğr. Gör. Şener DEMİR*

GİRİŞ

Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde, ders programlarına yeni
dersler ilâve edilmiştir. Bu derslerden biri de “Eğitim Müziği Besteleme” dersidir. Bu dersin
kapsamı; Türk okul müziği dağarcığının geliştirilmesi amacıyla ses ve çalgı için yeni eserler
üretme, tonal, modal, makamsal besteleme yöntemleri ile teksesli okul müzikleri besteleme,
bu besteleri armonize etme konularını kapsamaktadır.
Müzik oluşturma, insanın müziksel eylemlerinin temelidir. Müzik oluşturma sürecinin
bir türü olan “Besteleme” (bağdama) sesleri belli bir güzellik anlayışına göre, belli bir amaç
ve yöntemle ardı ardına ve/ya da üst üste bir araya getirerek anlamlı bir bütün oluşturma
sürecidir. Çeşitleme, eşlikleme, çalgılama, orkestralama, korolama, uyarlama, düzenleme vb.
birer besteleme biçimidir (Uçan, 1987; Akt: Bilgin, 2004).
Müzik eğitimi genel olarak üç boyutta ele alınıp incelenir. Bunlar; en temelde “Müzik
Kuramları Eğitimi”,”Müziksel Çalma Eğitimi” ve “Müziksel Söyleme Eğitimi” olarak
sıralanabilir. Fakat bu boyutlar içerisinde “Müzik kuramları(Teorisi)” eğitimi diğer boyutlara
göre bir öncelik / ön koşul görünümünde olması bakımından, diğer boyutlara göre daha büyük
önem arz eder. Zira bu alandaki eksiklik, başarısızlık, bilgisizlik ve tutarsızlık; direkt olarak

*
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müziğin öğrenim görülen diğer alanlarına da doğrudan yansır. Bu bağlamda, müzik teorisi
bilgisi ile müziksel başarı arasında doğrudan bir ilişkiden bahsetmek de yanlış
olmayacaktır.(Sağer, Albuz,2008)
Eğitim Müziği Besteleme dersi müziksel yaratıcılığın gelişimini teşvik edebilecek
tanımlanmış tek derstir (Kalyoncu, 2005).
Dinlediğimiz bir eser iki aşamada oluşur. İlk aşamada bestecinin nota yazımına
aktararak okuyabilir kıldığı bestesidir. İkinci aşamada yazılı notaları bir çalgıyla çalarak veya
söyleyerek müzik seslerine dönüştüren icracı gelir. Yorumuyla yapıtın dinleyiciye ulaşmasını
ve onunla bütünleşmesini sağlayan icracı eserle dinleyici arasında bir köprü kurar. Bu nedenle
yorumcuda en az besteci kadar temel müzik bilgileriyle donanımlı olmalıdır (Feridunoğlu,
2004).
Müziği üreten, oluşturan, yapan kişiye besteci, ortaya konulan, yapılan işe de beste
diyoruz. Bestelemek bir gönül işi, bir aşk, bir sevgi işidir. Diğer mesleklerde gönülsüz
yapılan işlerin belki telâfisi mümkün olabilir ama eğitimde bunun telafisi mümkün değildir.
Beste yapmak teorik bilgi gerektirir. Neyi, nasıl yapacağını bilmek satranç oynar gibi
kuralları bilmek, hangi taşı ne zaman nerede nasıl oynatacağına karar vermek gibi... Bu
bakımdan bestecilikte teorik bilgi çok önemlidir. Beste yapacak olan kişi eğitimin her
düzeyinde teorik bilgileri mutlaka doğru bilmelidir.
Besteci adayı sözgelimi, bir uzun hava veya emprovizasyon (doğaçlama) bir esere
ritimsiz dememelidir. Çünkü hayat ritimsiz olmaz. Senkop’u tanımlarken vurgudan
bahsetmeden “yandaki iki notanın toplamı ortadaki nota kadardır” dememelidir. Eksik
ölçüyü tanımlarken “bazı parçalar eksik başlar, sonunda tamamlanır” dememelidir. “Beş
Sekizlik Usûl”ün adı “Türk Aksağı” olduğu halde, niçin karma bir ölçü olduğu
sorgulanmalıdır. Bunun gibi birçok kavramın eksik veya hatalı kullanıldığını bilmeli ve
doğrusunu öğrenmelidir.
Bu durumda Türk müzik eğitimci ve bestecilerine ciddi bir görev düşmektedir. Bu
görev, çocuk ve gençlerimizin ruhsal yönden gelişmelerini destekleyici, ses sınırlarına uygun,
mümkün olduğu kadar prozodi hataları olmayan; doğayı, insanı, vatanı, bayrağı, önemli
günleri konu alan eserler üretmektir. Ayrıca tanım ve kavramları doğru kullanmayı görev
edinmelidir.
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EĞĠTĠM MÜZĠĞĠ BESTELEMEYE ĠLĠġKĠN TANIM
VE KAVRAMLARA YENĠ YAKLAġIMLAR

Motif (Nakış)
Motif, Latincede harekete elverişli ve hareket eden anlamında “motivus” sözcüğünden
gelmektedir. En az iki sesi ve bir kuvvetli vurgusu bulunan, ritimsel (çoksesli ise uygusal
açıdan), kendine özgü bir karakteri olan, gelişmeye-işlemeye elverişli en küçük müzik fikrine
Motif (nakış) denir.
Motif kelimesi, Türkçe bir kelime değildir. Motif kelimesi yerine,”okul öncesi
eğitiminde müzik” adlı kitapta “örgen” kelimesi üç değişik anlamda kullanılmıştır (SunSeyrek, 2000, sf. 72–74–79). Bu kaynakta örgen, motif, bölümcük ve ses organı olarak
verilmektedir. Ancak Türk Dil Kurumu’nun büyük Türkçe Sözlüğü’nde “örgen” kelimesi
“urgan, ip, öksürük, uzuv”…gibi birçok anlama gelmektedir, ancak motif anlamına
gelmemektedir. Şayet motif kelimesine Türkçe bir karşılık verilecekse bu “nakış” olabilir.
Çünkü “nakıĢ” işlemek anlamına gelir. Ancak günümüzde müzik terimlerinin çoğu Avrupa
kaynaklıdır. Kelimeler konusunda fazla ısrarcı olmamak gerekir.

İbâre (Phrase – Fraz )
Müzikte ibâre (fraz) aynı hacimli ve birbiriyle uyuşan (cevaplaşan) iki motifin
(nakışın) birleşmesinden meydana gelen yapıya denir. İbâreler en az iki ölçüden oluşurlar.
Motif iki ölçüden oluşuyorsa ibâre dört ölçüden oluşur. Yani ibâreler genellikle motifin iki
katıdır. İbâreyi oluşturan motifler, birbirinden farklı, birbirinin aynı veya benzeri yapılardan
oluşabilir (Hidayetoğlu, 1999, sf.185).Bu kavram batı ve doğu ülkelerinde kullanılan bir
kavram olduğu halde ,bizde niçin kullanılmamaktadır?. Bendeniz kitabımda bu kavramı
kullandım. Bu kavram müziğin kuruluş formunu (biçimini) tamamen değiştirmektedir.” iki
motifin birleşmesinden bir cümle oluşur ”ifadesiyle,”iki motifin birleşmesinden bir ibâre, iki
ibârenin birleşmesinden ise bir cümle oluşur ”ifadesi müziğin kuruluş formunu tamamen
değiştirmektedir.
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Cümle
Birbiriyle uyuşan (cevaplaşan) iki ibârenin birleşmesinden oluşan müzik yapısına
cümle denir. (Hidayetoğlu,1999,sf.185) Cümleyi oluşturan bu ibârelerden birincisi soru
ibâresi, ikincisi cevap ibâresi olabilir. Burada önemli olan iki ibârenin anlam bakımından
birbirini tamamlamasıdır. İkinci ibâre genellikle birinci ibârenin bir devamıdır. Çoğu zaman
bir düşünceyi, bir duyguyu tam anlatmak için motif ve ibâre yeterli olmamaktadır. Bundan
dolayı motifleri birleştirerek ibâreyi, ibâreleri birleştirerek cümleyi oluşturmaktayız. İki ibâre
arasında bir durak veya bir nefes yeri olabilir. Veya hiç durak veya nefes yer olmadan
da bir bütün oluşturulabilir.
İki cümlenin birleşmesinden ise periyot-devir-dönem oluşur.
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Müzikte Alla Breve -Yarımlama
Müzikte Alla Breve “Sebare” olarak kullandığımız işaret nota değerlerini küçülterek
yazarak değil de Alla Breve “

“ işareti görüldüğünde nota değerlerinin küçültülerek

okunması anlamına gelir ki bu da bir anlamda küçültme-yarımlama işaretidir (Hidayetoğlu,
1999). İtalyan dilinde Alla “-e dogru”, Breve kelimesi ise “kısa” anlamındadır. Türk dilinde
ise, “uzun olan nota değerlerinin kısa olarak okunması” anlamına gelir Bir başka deyişle; eser
ölçü açısından “yarımlama” anlamında iken, tempo açısından; “katlama” anlamına gelir.
Sebare kelimesine batılı (yabancı) kaynaklarda rastlanmamaktadır.“Alla breve” kelimesi ile
de birlikte kullanılmamaktadır. Kaynaklarda böyle bir bilgi geçmemektedir. Sebare kelimesi
Türkçe bir kelime de değildir. Ancak Türkçe kaynaklarda kullanılmaktadır. Nereden geldiği
malûm değildir. Şayet Alla Breve kavramına Türkçe bir isim vermek gerekirse
bu,”Yarımlama - katlama” olabilir.

Ölçü (Fr. Mesure)
Bir eşyanın ağırlığını ölçmek için gram, kilogram veya ton dediğimiz birimler
kullanılır. Günlük hayatta en çok kullanılan birim kilogramdır. Müzikte de seslerin sürelerini
ölçmek için değişik nota şekilleri bulunmuş ve katlı sayma dediğimiz (1–2--4--8–16–32–
64’lük) nota birimleri kullanılmış. Ancak bu nota birimlerinden günlük hayatta en çok
kullanılan birim nota 4’lüktür. Sonra 8’lik, 16’lık, az da olsa 2’lik birim kullanılmıştır. 1’lik,
32’lik, 64’lük birimler çok nadir kullanılmıştır. Birim 4’lük ise dörtlüğe bir vurulur, birim
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8’lik ise sekizliğe bir vurulur. Bu bilgiler ışığında ölçüyü şöyle tanımlayabiliriz; Ölçü: Bir
müzik eserinin kuvvetli “>” zamanla başlayıp, zayıf “-“ zamanla biten ve vuruş sayıları
birbirine eşit olan bölümlerden her birine ölçü denir.

Eksik Ölçü (Alm. Auftakt, İt. Anakrus, Azerice. Hane Harici)
Eksik ölçünün ne olduğunu anlatmadan önce şu sorunun cevabını veremiz gerekir. Bir
eser niçin eksik ölçü ile yazılır? Bu sorunun cevabını doğru vermek için ölçünün tanımını
hatırlayalım O zaman soruya şöyle cevap verebiliriz. Bir eser, kuvvetli vurgunun ölçü başına
gelmesi için, eksik ölçüyle yazılır. Bu bilgiler ışığında eksik ölçüyü şöyle tanımlayabiliriz;
Eksik Ölçü: Kuvvetli vurgunun (zamanın) ölçü başına gelmesi için eserin zayıf zamanla
başlamasıdır. Parçanın bu eksikliği her müzik cümlesi sonunda tamamlanır. Cümle sonları
virgül (,) ile belirtilir. Nihayet son cümle de eksik başlar ve eser tamamlanır.

Bazı

kaynaklarda “Bazı eserler eksik başlar ve sonunda tamamlanır” tanımı yapılmaktadır. Böyle
bir tanım, doğru bir tanım değildir. Eksik bir tanımdır. Aşağıdaki eser analiz edildiğinde;
eserin zayıf ve kuvvetli vurguları, eksik ölçünün tamamlandığı yerler açık bir şekilde
görülecektir.

VuruĢ
Seslerin sürelerini ölçmek için yapılan düzenli hareketlerden her birine vuruş denir. Bu
hareketler el çırparak, parmak şaklatarak, içten sayarak, davula tokmakla vurarak, notayı göz
hareketleri ile başımızı öne arkaya hareket ettirerek, yere ayağımızla vurarak, kalemle masaya
vurarak, birçok şekilde yapabiliriz. Bu yaptığımız fiziksel bir harekettir. Burada önemli olan
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vuruşun ne ile ve nasıl yapıldığı değil, kulağımıza gelen sesin kaç sefer duyulduğudur.
Aşağıda ölçü çizgisiz verilen örneği, kuvvetli ve zayıf vuruşlarını dikkate alarak inceleyiniz.

Usûl
En az iki veya daha fazla vuruşun kalıp halinde bulunması- vurulmasıdır. Genellikle
“düm” hecesi kuvvetli vuruşu, “tek” hecesi zayıf (sakin) vuruşu gösterir. Usûl Batı
müziğindeki “ölçü” karşılığı kullanılmıştır.

Usûl Vurmak
Elin aşağı - yukarı, sağa - sola hareket ederek ölçü rakamlarında belirtilen değer kadar
uygulanmasıdır. Türk müziğinde usûl; sağ eli sağ dize, sol eli sol dize vurarak uygulanır. Batı
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müziğinde ise sözgelimi 2/4’lük usûlde 1. vuruş aşağıya, 2. vuruş yukarıya uygulanır. Vuruş
ile karıştırılmamalıdır (Ün, 1979).

Vuruş konusu anlatılırken verilen iki örnekte ve usûl konusu anlatılırken verilen iki
örnekte de görüldüğü gibi vuruş yapmak ile usûl vurmak kesinlikle birbirine
karıştırılmamalıdır. Vuruş yaparken yukarıda da açıklandığı gibi bir cisimle başka bir cisme
vurmak suretiyle çıkan sese vuruş denilir. Usûl vururken bir cisme vurmak söz konusu
değildir. Sadece elin hareketleri söz konusudur. Çalgı ve ses topluluklarını yöneten kişinin
(şefin) yaptığı el hareketleri usûl vurmaktır.

ĠkiĢerli Ana Usûller ve Üçerli biçimleri Ģöyle sıralanır;
 İki vuruşlu (zamanlı) ana usûl (Ör. 2/4)
 İki vuruşlu ana usûlün üçerli şekli (Ör. 6/8)
 Üç vuruşlu (zamanlı) ana usûl (Ör. 3/4)
 Üç vuruşlu ana usûlün üçerli şekli (Ör. 9/8)
 Dört vuruşlu (zamanlı) ana usûl (Ör. 4/4)
 Dört vuruşlu ana usûlün üçerli şekli (Ör. 12/8)
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Ġki VuruĢlu Ana Usûlün Üçerli ġekli (Ör. 6/8):
Birinci vuruş kuvvetli (k), ikinci vuruş zayıftır (z). Nota birimleri noktalı notadır.
Vuruşlar eşit olarak üçe bölünür. İki vuruşlu bir usûldür. Bazı kaynaklarda 6/8’lik ana usûlün
üçerli şekli için 3/8 +3/8= 6/8 birleşik usûl ifadesi kullanılmaktadır. 3/8’lik ölçü basit (ana)
ölçüdür. Birinci vuruş kuvvetli, iki ve üçüncü vuruşlar zayıftır (k z z) , 3/8’lik + 3/8’lik
birleştiğinde (kzz + kzz) olmaktadır. Yani 3/8 likte değişen bir durum söz konusu değildir.
Hâlbuki 6/8’lik ölçüde birinci zaman kuvvetli, ikinci zaman zayıftır. Yani iki vuruşludur (k z)

Sarı Seyran Barı’nda da 6/8’lik ölçü, 2/4’lük ölçünün üçerli şeklidir.2 vuruşludur

BirleĢik Usûller
İkişerli ve üçerli ana usûllerin farklı ritmik yapıda ölçüler oluşturmasından meydana
gelir. Birleşik usûlleri açıklamadan önce bir konuyu açıklığa kavuşturmakta yarar vardır. Türk
müziğinde “usûl” denilince bir eserin sadece nota değeri yönünden değil, ayı zamanda kalıp
ritim denilen ezgilerin akış şekli bakımından da sınırlayan eşit bölümler anlaşılır. Sözgelimi
7/8’lik ölçüde sadece 7 tane sekizlik bulunduğunu değil, aynı zamanda o ölçü boyunca devam
eden “kalıp ritim” özelliği taşıdığını da bilmeliyiz. Bu yedi tane sekizlikler bir ölçüde 2+2+3,
3+2+2, 2+3+2 şeklinde ritim kalıplarıyla bulunurlar. Yani Türk müziğinde ölçü sadece ölçü
içerisindeki toplam nota sayısı ile değil, aynı zamanda ölçü içindeki ritim kalıplarına göre de
oluşturulur.
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BirleĢik usûllerin çeĢitleri:
 Beş birimlik usûller (birleşik - aksak)
 Altı birimlik usûller (birleşik)
 Yedi birimlik usûller (birleşik - aksak)
 Sekiz birimlik usûller (birleşik - aksak)
 Dokuz birimlik usûller (birleşik - aksak)

Beş Birimlik Birleşik Aksak Usûller
Bir tane ikişerli ve bir tane üçerli ana usûlün birleşmesinden meydana gelir. Birim
notası genellikle dörtlük ve sekizliktir. Her ölçüde birim notadan toplam beş tane vardır.
Bunun için bu usûle beş birimlik usûl denir. Üçerlide bir sekizlik fazlalık, vuruşların
aksamasına yol açar. Bunun için bu usûle aynı zamanda aksak usûl de denilir. Bize özgü bir
usûl olması dolayısıyla “Türk Aksağı” ismini almıştır, iki şekli vardır bunlar 3+2=5 ya da
2+3=5 biçiminde gösterilir. Bu usûl bazı kaynaklarda karma ölçü olarak verilmektedir,
ancak neden karma olduğu açıklanmamaktadır.

Altı Birimlik Birleşik Usûller
İki şekli vardır. 4+2=6 ya da 3+3=6 biçimi Sengin Semai (6/4) ve Yürük Semai (6/8)
olarak adlandırılmaktadır. Bu usûllerde birim nota 4’lüktür. (6/4)
a) 4+2=6 usûlü: Bir tane 4/4’lük ile bir tane 2/4’lük ana usûlün birleşmesinden meydana
gelir.
Türk müziğinde ana usûllerin oluşmasında (şarkı- türkü) söz mısralarının büyük önemi
vardır. Türk müziğinde ölçü ile ritim beraber yürüdüğü gibi söz mısralarında çok defa bu iki
unsurla paralel gittiğini görmekteyiz. Aşağıda örneğinde de göreceğimiz gibi “Gıydıvan’ın
kızları” sözü 4/4’lük ölçüyü oluştururken “Huriyem” eklentisi de 2/4’ lük ölçü kısmını
oluşturarak 6/4’lük birleşik ölçü olmasını sağlamıştır.
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b) 3+3=6 usûlü: 3 vuruşlu iki ana usûlün birleşmesinden meydana gelir. Bu örneğe çok
az rastlanır. Üç vuruşlu iki ana usûlü vurgularını değiştirmeden birleştirmenin tek
nedeni sözdeki prozodi hatalarını gidermektir. Yoksa üç vuruşlu iki ana usûlü
birleştirmenin anlamlı bir tarafı yoktur. Tespit edilen iki örnek türküde prozodi
hatalarının oluşmaması için türkü 3+3=6 olarak notaya alınmıştır.

Örnek: “Çay içinde adalar” türküsü başta bir vuruşluk “sus” ile başlıyor. 3/4’lük
olarak yazılırsa ilk ölçü “çay - i” , ikinci ölçü ise “çin - de” olarak yazılması gerekirdi.
Hâlbuki 6/4’lük olarak yazılınca birinci ölçü “ çay - içinde” olmaktadır. Yani prozodi hatası
giderilmiş olur. Bu yüzden 3/4’ lük bir türkü 6/4’ lük olarak yazılır.
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Müzikte Ağır – orta - hızlı Tempoların vuruluĢuna örnekler
Müzikte ölçü sayısında belirtilen değerde, her usûlün dolayısıyla her eserin bir
yönetim şekli vardır. Örneğin 9/2’lik bir usûl ile 9/16’lik usûlün yönetimleri farklıdır.

ġekil … Dokuz Birimlik Usûllerin VuruĢ ġekli

Ör. İzmir zeybeği

ör.sürüverin cezveler ör.Ak koyunum yüz olsa

Karma Usûller
Birleşik usûllerin diğer birleşik usûllerle veya birleşik usûllerin ana usûllerin ikişerli
ve üçerli şekilleriyle farklı ritmik yapıda ölçüler oluşturmasıyla karma usûller (ölçüler)
meydana gelir. Karma usûllerin birim notası genellikle 8’ liktir (15/8 ,18/8 vs.) 16’lık birim
az da olsa kullanılmaktadır. Türk müziğinde karma usûller karma 10’ludan başlayıp çok girift
bir yapıda 120 zamanlıya kadar gitmektedir.
Senkop – Vurgu Kayması (Ġt. Sincopa)
Müzikte kuvvetli zamanın zayıf zamana geçirilmesidir; kuvvetli vurgunun ikinci
zamana kaymasıdır. Senkop çeşitli şekillerde meydana gelir. Senkobu bir şekli ile açıklamak
doğru olmaz. Bazı kaynaklarda “yandaki iki notanın toplamı ortadaki nota kadardır.” ibaresi
senkobu tanımlamaya yetmez. Ancak göz ile görülen ölçü içindeki senkobun bir çeşidini
açıklayabilir. Senkopta esas olan kuvvetli vurgunun yer değiştirmesidir ve vurgunun kulak
yolu ile hissedilmesidir. Senkopta aksama söz konusu değildir; esas olan vurgunun yer
değiştirmesi, kaymasıdır.
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Fazlalama -Eksikleme ve Tahmini nota durumları
İkişerli ölçülerde esas (birim) notanın eşit olarak ikiye bölündüğünü, üçerli ölçülerde
ise esas (birim) nota olan noktalı notanın üçe bölündüğünü önceki konulardan biliyoruz.
Müzikte bazen, ikişerli ölçüde üçerli kalıp, üçerli ölçüde de ikişerli kalıp kullanılır. O zaman
bu ölçülerde bir fazlalık veya eksiklik söz konusu olur. Bu fazlalık ve eksiklik esas (birim)
nota değeri süresi içerisinde, süreye sığdırılarak, eşit sürelere bölünerek çalınır-okunur. Bu
kalıpların özel isimleri vardır. İkileme, üçleme, dörtleme, beşleme, altılama, yedileme,
dokuzlama, onlama gibi. Ayrıca bunların dışında özel isimleri olmayan tahmini nota
değerleri de kullanılır.

Atlama İşareti (

):

İki işaret arası ikinci okuyuşta atlanır demektir. Önce eser normal seyrinde okunur;
ikinci tekrarda, İki işaret arası okunmadan atlanır, ikinci atlama işaretinden sonra eser
okunmaya devam edilir, burası da kodadır (bitirmelik). Bu işarete,Fener işareti de
denilmektedir.

Geçici Alterasyon (DeğiĢtirici) ĠĢaretleri
Nota önü alterasyon ( değiştirici) işareti de denir (Hidayetoğlu,1999). Günümüzde
kullanılan “Geçici arıza” kavramı bence hatalı bir kavramdır, çünkü Türkçede arıza kelimesi
hatalı, kusurlu, bozuk, vs. nesneler için kullanılır. Elektrik arıza, su arıza, gibi… Müzikte
geçici arıza yerine “geçici alterasyon iĢareti” veya “nota önü alterasyon iĢareti” demek
daha bilimsel ve doğru bir yaklaşım olacaktır.
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A. Geçici alterasyon işareti bir sonraki ölçüye etki etmez.

B. Geçici diyez veya bemol portenin hangi çizgi ya da aralığına yazılmış ise sadece o
çizgi veya o aralıktaki kendisinden sonra gelen notaları etkiler.

Farklı olarak, notalar birbirine uzatma bağı ile bağlanmış ise diğer ölçülerdeki
notalarda değiştirici işaret varmış gibi seslenir.

C. Geçici alterasyon işareti aynı ölçüde kendinden önce gelen notayı etkilemez.

Geçici alterasyon işareti bir oktav aşağı veya yukarıdaki sesi etkilemez. Çünkü oktav
seslerin frekansları (yükseklikleri) farklıdır. Bir oktav yukarıdaki veya aşağıdaki ses
değiştirilmek isteniyorsa o sesin önüne de değiştirici işareti koymak gerekir.
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Tempo: Bir müzik eserinin hareket derecesine denir. Bir eserin yavaş (adagio), orta(
moderato) veya hızlı ( presto) icra edileceğini gösteren belirteçlerdir.

Tempo mu ?, yoksa Hız mı?
Fizikte hız kelimesi her ne kadar “bir cismin bir birim zamanda yer değiştirmesidir”
olarak tanımlanıyorsa da Türkçe de olağandan daha çok hareketliliği belirtmek için hız
kelimesi kullanılmaktadır. Sözgelimi: “Araba hızlı gidiyordu.” veya

“ Çocuk yanımdan

hızlı geçti.” cümlelerinde de olduğu gibi hız kelimesi bir taksi için şehir içi ve şehirlerarası
yolda farklılık göstermektedir. Şehir içinde 60 km çok hızlı olurken, şehirlerarasında bu hız
bir taksi için çok yavaştır. Bu anlamda hız göreceli bir kavramdır. Bu anlamda hız kelimesini
müzikte “hızlı”, “süratli”, “çabuk” kavramları için kullanmamızda yarar vardır. Müzikte
hareketi belirleyen terimler için genel bir kavram olarak “tempo” ve tempo terimlerini
kullanmak gerekir. Yukarıda açıklandığı gibi hız ile ilgili terimleri, hızlı (allegro, presto,
vivace vs.)tempo terimleri için kullanmalıyız.

Ayırtı mı ? –Nüans mı?, yoksa Gürlük mü?
Ayırtı-Nüans Kavramı (Dinamik ses iĢaretleri)
Müzikte sesler statik (durağan) değildir. Müzikte dinamik “karşılıklı etkileşim halinde
olan” sesler kullanılır.
Nüans: Ayırtı demektir. İki şey arasındaki ince fark anlamındadır. Müzikte de seslerin
hafif veya kuvvetli seslenmelerine nüans denir. Bu sesler karşılıklı etkileşim halindedirler,
yani dinamik seslerdir. Diğer yandan “Ayırtı” terimi, Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe
Sözlüğü ve Güncel Türkçe Sözlüğünde (TDK, 2012) “Aynı cinsten olan şeyler arasındaki
ince fark, çalar, nüans” biçiminde ifade edilmektedir.
Bazı kaynaklarda ayırtı-nüans terimleri kavramı yerine gürlük terimleri kavramı
kullanılmaktadır. Gür

kelimesi

bir nesnenin

fazlalığını, çokluğunu, büyüklüğünü,

kuvvetliliğini (gürlüğünü) ifade eder. Sözgelimi “Dere gürül gürül akıyordu” cümlesinde,
derenin suyunun çok kuvvetli aktığını anlarız. Bu cümleden derenin suyu damla damla akıyor
sonucunu çıkaramayız. Bu durumda gür kavramı nüans terimlerinden f (forte-kuvvetli)
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kelimesini ifade eder. Ancak gür kavramı nüans terimlerinden p (piyano-hafif) kelimesini
ifade etmez. Çünkü hafif, gür değildir.
Özetle “gür” kelimesi çokluğu, fazlalığı, kuvvetliliği ifade eder. “hafif” kavramını
gürlük terimleri adı altında izah etmek doğru değildir. Nüans-Ayırtı terimleri demek daha
doğru bir yaklaşımdır.
Sesin Hacmi - Volümü
Müzikte, sesin özelliklerinden “sesin şiddeti” tanımlaması,”sesin kuvvetli” oluşunu
anlatır. Sesin hafif hâlini şiddet kelimesi ile açıklamamız doğru değildir. Çünkü şiddet
kelimesi bir hareketin, bir eylemin fazlalığını, çokluğunu, büyüklüğünü, hacmini açıklar.
Sözgelimi “yağmur şiddetli yağıyordu” cümlesinden yağmurun bardaktan boşalırcasına
şiddetli yağdığını anlarız. Bu cümleden yağmurun çiselediğini anlamayız. Şiddetin dereceleri
vardır. Sözgelimi “Bugün rüzgâr 4 şiddetinde, 6 şiddetinde, 8 şiddetinde esecek” denildiğinde
rüzgârın esiş kuvvetinin 4 şiddeti f (forte-kuvvetli), rüzgârın 6 şiddeti ff (fortissimo-daha
kuvvetli), rüzgârın 8 şiddeti ise fff (fortefortissimo-son derece kuvvetli) olacağını gösterir.
Şiddet kavramı içerisinde p (piyano-hafif), pp (piyanissimo-çok hafif) yer almaz. Bu yüzden
sesin hacmi-volümü(yoğunluğu) yerine sesin şiddeti kavramını kullanmak doğru bir yaklaşım
değildir.
Armonik Majör Dizi
Doğal majör dizisinin VI. Tuşunun (la) yarım ses pestleşmesinden oluşan diziye denir.
Armonik majör kalıbı: B2+B2+K2+B2+K2+Art2+K2. Armonik majör dizisi Azerbaycan
müziğinde, Avusturya klasik bestecilerinin müziklerinde, Batı Avrupa romantik bestecilerinin
müziklerinde ve klasik Rus bestecilerinin müziklerinde geniş şekilde kullanılmıştır
(Hidayetoğlu, 1999; Uçan, 1997–1998).

501

Melodik Majör Dizi:
Doğal majör dizisinin inici durumunda 7. ve 6. (si, la) seslerinin yarım ses
pestleşmesiyle (si bemol, la bemol) melodik majör oluşur. Bu tür majörlere çok az rastlanır.
Melodik majör aşağıdaki dizide de görüldüğü gibi, çıkıcı dizi doğaldır. Melodik majör dizi,
genellikle melodinin inici durumunda kullanılır. İnici dizinin tını doğal minör dizisini andırır
(Hidayetoğlu, 1999; Uçan, 1982–1983).

Eski çağ Anadolu Uygarlıkları ve Mod –Ton – Makam Kavramlarına Genel Bakış
Dünya insanlık tarihine baktığımızda Anadolu topraklarının M.Ö. Paleolitik kültür
aşamasından günümüze kadar birçok uygarlığın beşiği olduğu görülmektedir. Bu uygarlıklar
tarihi miraslarını Anadolu’da bırakarak devirlerini tamamlamışlardır. Bugün Anadolu’da
tarihi eser olarak hâlâ o medeniyetlerden kalan yapıları görmekteyiz.
Hititlerin M.Ö. 1200’lü yıllarda boğazlar üzerinden gelen Frygialılar (Frigyalılar)
tarafından yıkılmasıyla, Anadolu’nun değişik bölgelerinde yeni siyasi oluşumlar ortaya çıkar.
Sakarya havzasında Frigyalılar, Van çevresinde Urartular, Gediz-Menderes havzasında Lydia
(lidyalılar), güney batı ege’de İonyalılar (İyonyalılar) devlet olarak ortaya çıkarlar.
Dorlar M.Ö 1200’lü yıllarda Orta Avrupa’dan Yunanistan’a gelip yerleşen, Akaları
Ege adalarına ve Türkiye’nin Ege sahillerine süren, Akalara göre daha barbar bir topluluktur.
Zamanla Aka kültürünün etkisinde kalarak yumuşayan ve Helenizm uygarlığının ortaya
çıkmasını sağlayan toplumlardan bir tanesidir. Dorlar Anadolu’da uygarlık kurmamışlardır.
Anadolu M.Ö. 300’lü yıllardan sonra Makedonya egemenliğinde girer. Bu durum
Roma’nın bölgeye egemen olduğu M.Ö. 30’lu yıllara kadar sürer. Roma M.S. 395’te ikiye
ayrılınca Anadolu toprakları doğu Roma’ya kalır. Bu durum Malazgirt’ten (1071) sonra
Selçukluların Anadolu’ya yerleşmesiyle Bizans peyderpey Anadolu’yu kaybeder. M.S.
1453’te İstanbul’un Fatih tarafından alınmasıyla Doğu Roma sona erer. Anadolu’da Osmanlı
siyasi ve kültür uygarlığı başlar. 1923’te de Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüşür. Atatürk:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür”. Diyerek Anadolu’daki kültüre vurgu yapmıştır
(Akurgal, 1990).
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Hatti Uygarlığı M.Ö. 2500- 2000. Hitit Uygarlığı M.Ö. 2000- 650. Troya Uygarlığı
M.Ö. 2000- 1200. Dor Uygarlığı M.Ö 1200-.……Helen Uygarlığı M.Ö. 1050–30. Urartu
Uygarlığı M.Ö. 860- 580 Frygia Uygarlığı M.Ö. 750- 300. Lydia Uygarlığı M.Ö. 700- 300.
Ġon Uygarlığı M.Ö. 600- 545 . Pers Uygarlığı M.Ö. 525- 330. Roma Çağı M.Ö. 30 -M.S. 395.
Bizans Uygarlığı M.S. 395- 1453. Selçuklu Uygarlığı M.S. 1070- 1300. Osmanlı Uygarlığı
M.S.1299–1923. Türkiye Cumhuriyeti M.S. 1923……. (Akurgal, 1990).
Belçika’lı müzikolog ve besteci J. F. Fetis’in verdiği bilgiye göre Lidya’lıların ve
Frigya’lıların Pelasgus ismiyle tanınan İran göçmenlerinin soyundan geldikleri ve Eski
Yunanistan’a kadar ulaştıkları bilinmektedir (Kutluğ, 2000).
Bugün kullanmakta olduğumuz Batı’nın (Avrupa’nın) Majör ve Minör dizileri ve Türk
makamlarının dışında hâlâ kullanılmakta olan Lidyen. Frigyen, İonyen diziler, modlar vardır.
Bu modların çok derin bir tarihsel kökeni ve muhtemelen kendilerine ait bir aralık, ses
sistemleri vardır. Bu modlar yukarıda verilen listede de görüleceği gibi Hristiyanlık’tan çok
daha önce Anadolu’da var olan modlardır. M.Ö. ki bu dönem Politaizm (çok tanrıcılık)
dönemine ait ürünlerdir. Bu bakımdan Lidyen, Frigyen, İonyen modlarını kilise modları
olarak isimlendirmek doğru değildir. Çünkü o dönemlerde hristiyanlık, dolayısıyla kilise
yoktur. Bu diziler eski çağlarda hüküm sürerken, bugün kullanılmakta olan tampere sistem
zaten yoktu. M.S. 9. y.y.dan itibaren 12 yarım ses sisteminin yerleşmesi uzun yıllar almıştır.
Köklü araştırmalar sonucu 18. yy.dan itibaren tuşlu çalgı aletlerinin yeni sistem ile akort etme
sistemi icat edilmiş, bu sisteme “muntazam tampereli sistem” denilmiştir (Hidayetoğlu, 1999,
sf. 7).
Durum böyle iken sözgelimi ionik (iyonyen) dizinin ses aralıkları gerçekten bugün
majör olarak bildiğimiz dizi ile bire bir aynı mıydı? Bunu bilemiyoruz, bilemeyiz, çünkü kanıt
yoktur. Çünkü arada yüzyıllar vardır. Ve o zaman majör denilen ses sistemi yoktur. İyonyen
dizi belki de kendine özgü aralıkları olan bir dizi idi, mod’du. Ancak bugün iyonyen diziyi Do
majör kabul etmekteyiz. Aynısıdır demek çok doğru bir yaklaşım değildir.
Yüzyıllar içerisinde makamlar, diziler şekil değiştirmektedir. Mesela Türk müziğinde
Uşşak makamı 13. yüzyılda bugünkü uşşak makamı gibi değildir. Çok değişiklikler geçirerek
günümüze gelmiştir. Safiyyuddin’de (13.yy.),
farklılıklar göstermektedir (Kutluğ, 2000. sf.164).
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Meragi’de (14-15.yy.) Uşşak makamı

Batı müziğinin temel esin kaynağı olan bu mod ezgileri başlıca teknik özelikleri tek
sesli bir ezgi çizgisinde Latince sözlere dayalı eşliksiz erkek korosu için belli bir ritmik
düzeni olmayan bugünkü majör, minör dizilerden farklı, makamsal bir yapıda oluşlarıdır
(İlyasoğlu, 1999).

Re Doryen Dizinin Özellikleri
 Re minör değildir. Çünkü Re minör olması için dizinin “Si bemol” alması gerekir.
 Re Majör değildir. Çünkü Re majör olması için Fa ve Do diyez alması gerekir.
 Hüseyni makamı değildir. Çünkü Hüseyni makamı olması için Mi sesinin “bir koma
bemol” alması gerekir. Bu koma bemol yok ise bu dizi transpoze (göçürüm)de olsa
hüseyni makamı olmaz, kalıp bozulur. Ayrıca Hüseyni makamı La kararlıdır.
Sonuç olarak baktığımızda modları, tonları, makamları kendi kültür değerleri ve
dönemleri içerisinde ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü bu sistemler birbirinden
çok farklı olan ses sistemleridir. Tampere sistem içerisinde makamları açıklamak doğru
değildir. Piyanoda sol majöre rast makamı demek ve tampere sistemde sol majörü rast
makamı diye açıklamak bilimsel bir yaklaşım değildir. Yine tampere sistemde yani piyanoda
hüzzam, hüseyni, sabâ gibi makamların çalınması mümkün değildir. Böyle bir yaklaşım Türk
müziği ses sistemini yok saymaktır ki bunun da bilimsel bir dayanağı yoktur.
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Yukarıdaki örnekler bilimsel anlamda dikkatlice incelendiğinde, hüseyni makamının
tonal- modal bir sitemle açıklanması ve aynı şeymiş gibi gösterilmesi mümkün
görünmemektedir.
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y
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Şekil 10.

y

arş armonik yürüyüş
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Ü
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•
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y
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:
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y

y
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biriyle bitirilmelidir (Tutu ve Tutu, s. 29, 1999).

Ş
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Şekil 11. st üçlülerle marş armonik yürüyüş
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y

Şekil 12. lt üçlülerle marş armonik yürüyüş

Türk

üziğinde okseslilik Denemeleri
y
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py

y

y

K

y
y

y

y y
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p

Piyano çin Düzenleme

y
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y
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y

y
Ş

y
O

Ş

M

py

:

1. Ezgiye uygun akor derecelerinin belirlenmesi
2.

f

y y

3. Akorla
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py

Şekil 13. baro türküsünün akor dereceleri

Ş
y
y

ekil 14 e

Şekil 14. baro türküsünün akorlarının ezgiye yerleştirilmesi

Ü

p

y

y

y

f

py
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Şekil 15. baro türküsünün piyano için düzenlenmiş hali
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Koro çin Düzenleme
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Şekil 16. enice yolları türküsünün akor dereceleri

K

y

K

p
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Şekil 17. enice yolları türküsünün koro düzenlemesi
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Öneriler
•
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PİYANO İCRASINDA HOMOFONİK VE POLİFONİK YAZIM
STİLLERİNİN DEŞİFRE EDİLEBİLME BECERİLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI

Turgay TUNÇ*

Özet
Bu araştırma, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin piyanoda homofonik
ve polifonik yazım stillerini deşifre edebilme becerilerini ortaya koymayı amaçladığından,
gözlem tekniğine dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2008 – 2009
eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 15 üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
Problemin çözümü doğrultusunda, öğrencilerin piyanoda seslendirme sürecine ilişkin deşifre
edebilme becerisini ölçmeye yönelik olarak üç farklı zorluk düzeyinde, 2‟şer ezgisel çalışma
hazırlanmıştır. Bu ezgisel çalışmalar 15 öğrenciye çaldırılmış ve video kayıtları alınmıştır. Bu
kayıtlar, araştırma kapsamında hazırlanmış olan ölçme aracı kullanılarak uzman jüri
tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler göz önünde bulundurulduğunda;
hazırlanan çalışmaların zorluk düzeyleri artıkça öğrencilerin başarı oranlarının düştüğü
gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Piyano, armoni/polifonik, kontrpuan/homofonik.

*

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devlet Konsevatuvarı
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1. GİRİŞ
Piyano, müzik öğretmenliği eğitiminin temel çalgısı, piyano öğretimi ise müzik
öğretmenliği programının odak noktalarından birini oluşturur.

Piyano eğitimi; müzik

öğretmeni yetiştirme işinin başlangıcından itibaren, müzik öğretmenliği alanında önemli bir
yere sahiptir. Nitekim 1924‟te kurulan Musikî Muallim Mektebi‟nin 1925‟te yayınlanan
talimatnamesinden 1998‟de yürürlüğe girip günümüzde de uygulanmakta olan „Müzik
Öğretmenliği Lisans Programı‟na değin, piyano eğitimi kesintisiz sürdürülen „temel bir çalgı‟
konumundadır (Aydıner, 2008: 1-2). Kasap‟a göre ise piyano (2004, 160) müzik eğitimcileri
tarafından, müziği çalma, dinleme ve okuma becerilerini kazanma, müziği anlama, müzik
bilgisi oluşturma ve diğer müzik çalışmalarına temel oluşturma bakımından, en evrensel ve en
temel çalgı olarak kabul edilmektedir.
Piyano, ses sınırı genişliği sunması, ses tutarlılığı zorluğu ve bozukluğu bulunmaması
nedeniyle çalgı eğitimi kapsamında ön plana çıkan bir çalgıdır. Bu çalgı müzik öğretmeninin
yetiştirilmesinde alan derslerinde etkili araç niteliğindeki tek çalgıdır ( Kıvrak, 2003: 209).
“Müzik eğitiminin, en temel alanlarından olan armoni, kompozisyon, şan, işitime ve solfej
eğitiminin sağlıklı bir biçimde yürümesinin kullanılması son derece gerekli olan bir çalgıdır.
Piyano, solo bir çalgı olmasının yanında en çok tercih edilen bir eşlik çalgısıdır. Çoksesli
eğitimin yapılabilmesini kolaylaştıran yapısı ile müzik eğitimi içinde piyano eğitimi süreci,
çok titiz ve eksiksiz yapılması gereken bir süreçtir” (Petenkaya, 2006: 3).
Müzik öğretmenliği eğitimi kapsamında yer alan “piyano eğitiminin kendisiyle ilişkili
alan derslerinin eğitiminden kopuk programlarla yürütülmesi düşünülemez. Bu derslerle
eşgüdümlü bir anlayışın oluşması zorunluluktur. Örneğin özellikle solfej eğitiminin
hazırlayıcılığı göz önüne alındığında her iki alanda da etkili, zaman kazandırıcı, pekiştirici
veya tamamlayıcı ilkeler benimsenmesi ve eş zamanlı programların uygulanması zamana
karşı olumlu sonuçlar yaratacaktır. Armoni dersinin uygulama alanı olan piyanonun aktif
olarak bu derste kullanımı zorunlu ve gereklidir. Böylece doğal olarak armoni dersinin piyano
dersine aktarımı söz konusudur” (Kıvrak, 2003: 210).
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında uygulanan “Armoni-Kontrpuan ve Eşlik”
dersi ihtiyaca cevap verecek biçimde bu alanda bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik olarak
düzenlenmiş kuramsal ve uygulamalı yönü bulunan en önemli derslerin başında gelmektedir.
Bu bakımdan bu dersin müzik eğitimcisinin mesleki yaşantısındaki yeri tartışılamaz. Öte
yandan, bir müzik eğitimcisinin her zaman kullanması gereken temel çalgısı ise hiç kuşkusuz
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ki çoksesli müziğin bel kemiği sayılan piyanodur. Dolayısıyla piyano kendi alan özelliği yanı
sıra öteki diğer alan derslerinde de destekleyici ve tamamlayıcı rolünü mutlaka yerine
getirmelidir. İşte bu alanlardan birisi de Armoni-Kontrpuan ve Eşlik dersidir. Bu dersteki
başarı göstergeleri incelenirse piyanonun kullanılabilirlik düzeyi, öğrencinin başarısına da
doğrudan etki etmektedir. Yukarıda belirtilen önem doğrultusunda bu çalışmanın amacı;
Müzik Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin Armoni-Kontrpuan ve Eşlik dersinde, homofonik
ve polifonik yazım stillerini piyano ile deşifre edebilme durumlarını ortaya koymaktır. Bu
amaç doğrultusunda şu araştırma problemine cevap aranacaktır:
Öğrencilerin çözümlemesi yapılmış bir armonik ve polifonik çalışmayı deşifre edebilme
becerisi düzeyi nasıldır?

2. YÖNTEM
Araştırma, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin piyanoda homofonik ve
polifonik yazım stillerini deşifre edebilme becerilerini ortaya koymayı amaçladığından,
gözlem tekniğine dayalı betimsel bir çalışmadır (Kaptan, Tarihsiz). Araştırmanın çalışma
grubunu 2008 – 2009 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 15 üçüncü sınıf
öğrencisi oluşturmaktadır.
Problemin çözümü doğrultusunda, öğrencilerin piyanoda seslendirme sürecine ilişkin
deşifre edebilme becerisini ölçmeye yönelik olarak Çalışma1, Çalışma 2, Çalışma 3, Çalışma
4, Çalışma 5 ve Çalışma 6 olmak üzere üç farklı zorluk düzeyinde, 2‟şer ezgisel çalışma
hazırlanmıştır.

Çalışma 1. Kolay düzey (Cangal, 2008: 108)
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Çalışma 2. Orta düzey (Cangal, 2008: 178)

Çalışma 3. İleri düzey

Çalışma 4. Kolay düzey (Albuz, 2005: 36)

Çalışma 5. Orta düzey (Albuz, 2005: 35)

Çalışma 6. İleri düzey (Albuz, 2005: 37)
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Bu ezgisel çalışmalar 15 öğrenciye çaldırılmış ve video kayıtları alınmıştır. Bu
kayıtlar, araştırma kapsamında hazırlanmış olan ölçme aracı kullanılarak uzman jüri
tarafından değerlendirilmiştir.

Tablo 1. Öğrencilerin deşifre edebilme performasının değerlendirilmesinde kullanılan ölçme aracı

Çalışma

2. Örnek

Çalışma

1. Örnek

İleri Düzey
Çalışma

2. Örnek

Çalışma

1. Örnek

Orta Düzey
Çalışma

2. Örnek

Çalışma

Ölçüt Beceriler (Kriterler)

1. Örnek

Basit Düzey

1.Sesleri doğru çalabilme
2.Süreleri doğru çalabilme
3.Kabul edilebilir bir tempoda çalabilme
4.Duraksamadan çalabilme
Toplam Ölçüm Puanı

Araştırmada öğrencilerin deşifre edebilme becerilerini ölçmeye yönelik olarak
tasarlanan ölçme aracı, uzman öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda hazırlanmış ve
geliştirilmiştir. Öğrencilerin deşifre edebilme performasının değerlendirilmesinde kullanılan
ölçme aracı, dört ölçütten oluşmaktadır. Her ölçüt 25 puan üzerinden değerlendirilmiştir.
Öğrencilerin başarı düzeylerine ilişkin yorumlar aşağıdaki ölçek göz önünde kullanılarak
yapılmıştır.

Ölçek:
Tamamen

: 80 – 100

Büyük Ölçüde : 60 – 79
Kısmen

: 40 – 59

Çok Az

: 20 – 39

Yetersiz

: 0 – 19
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Değerlendirme sonuçları bulgular bölümünde tablolar halinde yer almıştır. Bulgular
ışığında öğrencilerin piyanoda homofonik yazım stili seslendirilme performansı, polifonik
yazım stili seslendirilme performansı ortaya konmuş ve ikisi arasında karşılaştırma yapılarak
gerekli önerilerde bulunulmuştur.

3. BULGULAR
Bu bölümde, araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgular tablolar halinde
sunulmuş ve değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin piyanoda basit, orta ve ileri
düzeyde deşifre edebilme beceri düzeyi ortalamaları tablolar halinde sunulmuş ve
değerlendirilmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin piyanoda basit düzeyde homofonik yazım stilini
deşifre edebilme beceri düzeylerinin frekans ve yüzde değerleri Tablo 2‟de verilmiştir.

Yetersiz

Çok Az

Kısmen

Seslendirme

Ölçüde

Ezgi Özellikleri /

Büyük

Çalışmalar

Tamamen

Tablo 2. Piyanoda Basit Düzeyde Homofonik Yazım Stilini Deşifre Edebilme Beceri Düzeyleri

Toplam
f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

11

73,33

3

20

1

6,66

-

-

-

-

15

100

Homofonik Yazım Stilindeki
Basit
Düzeyde

Bir Çalışmayı
Deşifre Edebilme

Tablo 2 incelendiğinde; araştırmaya katılan 11 öğrencinin (% 73,33) basit düzeyde
homofonik yazım stilindeki bir çalışmayı deşifre edebilme becerisi durumu tamamen başarılı,
3 öğrencinin (% 20) deşifre edebilme becerisi durumu büyük ölçüde başarılı, 1 öğrencinin (%
6,66) kısmen başarılı olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin piyanoda basit düzeyde polifonik yazım stilini deşifre
edebilme beceri düzeylerinin frekans ve yüzde değerleri Tablo 3‟de verilmiştir.
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Yetersiz

Çok Az

Kısmen

Seslendirme

Ölçüde

Ezgi Özellikleri /

Büyük

Çalışmalar

Tamamen

Tablo 3. Piyanoda Basit Düzeyde Polifonik Yazım Stilini Deşifre Edebilme Beceri Düzeyleri

Toplam
f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

13

86,66

1

6,66

1

6,66

-

-

-

-

15

100

Polifonik Yazım Stilindeki
Basit

Bir Çalışmayı

Düzeyde

Deşifre Edebilme

Tablo 3 incelendiğinde; araştırmaya katılan 13 öğrencinin (% 86,66) basit düzeyde
polifonik yazım stilindeki bir çalışmayı deşifre edebilme becerisi durumu tamamen başarılı, 1
öğrencinin (% 6,66) deşifre edebilme becerisi durumu büyük ölçüde başarılı, 1 öğrencinin (%
6,66) kısmen başarılı olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin piyanoda orta düzeyde homofonik yazım stilini deşifre
edebilme beceri düzeylerinin frekans ve yüzde değerleri Tablo 4‟de verilmiştir.

Yetersiz

Çok Az

Kısmen

Seslendirme

Ölçüde

Ezgi Özellikleri /

Büyük

Çalışmalar

Tamamen

Tablo 4. Piyanoda Orta Düzeyde Homofonik Yazım Stilini Deşifre Edebilme Beceri Düzeyleri

Toplam
f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

9

60

6

40

-

-

-

-

-

-

15

100

Homofonik Yazım Stilindeki
Orta
Düzeyde

Bir Çalışmayı
Deşifre Edebilme

Tablo 4 incelendiğinde; araştırmaya katılan 9 öğrencinin (% 60) orta düzeyde
homofonik yazım stilindeki bir çalışmayı deşifre edebilme becerisi durumu tamamen başarılı,
6 öğrencinin (% 40) deşifre edebilme becerisi durumu büyük ölçüde başarılı olduğu
görülmektedir.
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Araştırmaya katılan öğrencilerin piyanoda orta düzeyde polifonik yazım stilini deşifre
edebilme beceri düzeylerinin frekans ve yüzde değerleri Tablo 5‟de verilmiştir.

Yetersiz

Çok Az

Kısmen

Seslendirme

Ölçüde

Ezgi Özellikleri /

Büyük

Çalışmalar

Tamamen

Tablo 5. Piyanoda Orta Düzeyde Polifonik Yazım Stilini Deşifre Edebilme Beceri Düzeyleri

Toplam
f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

13

86,66

1

6,66

1

6,66

-

-

-

-

15

100

Polifonik Yazım Stilindeki
Orta

Bir Çalışmayı

Düzeyde

Deşifre Edebilme

Tablo 5 incelendiğinde; araştırmaya katılan 13 öğrencinin (% 86,66) orta düzeyde
polifonik yazım stilindeki bir çalışmayı deşifre edebilme becerisi durumu tamamen başarılı, 1
öğrencinin (% 6,66) deşifre edebilme becerisi durumu büyük ölçüde başarılı, 1 öğrencinin (%
6,66) kısmen başarılı olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin piyanoda ileri düzeyde homofonik yazım stilini deşifre
edebilme beceri düzeylerinin frekans ve yüzde değerleri Tablo 6‟de verilmiştir.

Yetersiz

Çok Az

Kısmen

Seslendirme

Ölçüde

Ezgi Özellikleri /

Büyük

Çalışmalar

Tamamen

Tablo 6. Piyanoda İleri Düzeyde Homofonik Yazım Stilini Deşifre Edebilme Beceri Düzeyleri

Toplam
f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

7

46,66

5

33,33

3

20

-

-

-

-

15

100

Homofonik Yazım Stilindeki
İleri
Düzeyde

Bir Çalışmayı
Deşifre Edebilme
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Tablo 6 incelendiğinde; araştırmaya katılan 7 öğrencinin (% 46,66) ileri düzeyde
homofonik yazım stilindeki bir çalışmayı deşifre edebilme becerisi durumu tamamen başarılı,
5 öğrencinin (% 3,33) deşifre edebilme becerisi durumu büyük ölçüde başarılı, 3 öğrencinin
(% 20) kısmen başarılı olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin piyanoda ileri düzeyde polifonik yazım stilini deşifre
edebilme beceri düzeylerinin frekans ve yüzde değerleri Tablo 7‟de verilmiştir.

Yetersiz

Çok Az

Kısmen

Seslendirme

Ölçüde

Ezgi Özellikleri /

Çalışmalar

Büyük

Tamamen

Tablo 7. Piyanoda Orta Düzeyde Polifonik Yazım Stilini Deşifre Edebilme Beceri Düzeyleri

Toplam
f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

7

46,66

4

26,66

4

26,66

-

-

-

-

15

100

Polifonik Yazım Stilindeki
İleri

Bir Çalışmayı

Düzeyde

Deşifre Edebilme

Tablo 7 incelendiğinde; araştırmaya katılan 7 öğrencinin (% 46,66) ileri düzeyde
polifonik yazım stilindeki bir çalışmayı deşifre edebilme becerisi durumu tamamen başarılı, 4
öğrencinin (% 26,66) deşifre edebilme becerisi durumu büyük ölçüde başarılı, 4 öğrencinin
(% 26,66) kısmen başarılı olduğu görülmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada bulgulardan elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:
 Araştırmaya katılan öğrencinin çoğunun basit düzeyde homofonik yazım stilindeki bir
çalışmayı deşifre edebilme beceri durumlarının tamamen başarılı düzeyde olduğu
görülmüştür.
 Araştırmaya katılan öğrencinin çoğunun basit düzeyde polifonik yazım stilindeki bir
çalışmayı deşifre edebilme beceri durumlarının tamamen başarılı düzeyde olduğu
görülmüştür.
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 Araştırmaya katılan öğrencinin yarısından fazlasının orta düzeyde homofonik yazım
stilindeki bir çalışmayı deşifre edebilme beceri durumlarının tamamen başarılı
düzeyde olduğu görülmüştür.
 Araştırmaya katılan öğrencinin çoğunun orta düzeyde polifonik yazım stilindeki bir
çalışmayı deşifre edebilme beceri durumlarının tamamen başarılı düzeyde olduğu
görülmüştür.
 Araştırmaya katılan öğrencinin yarısından azının ileri düzeyde homofonik yazım
stilindeki bir çalışmayı deşifre edebilme beceri durumlarının tamamen başarılı
düzeyde olduğu görülmüştür.
 Araştırmaya katılan öğrencinin yarısından azının ileri düzeyde polifonik yazım
stilindeki bir çalışmayı deşifre edebilme beceri durumlarının tamamen başarılı
düzeyde olduğu görülmüştür.
Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda; hazırlanan çalışmaların zorluk düzeyleri
artıkça öğrencilerin başarı oranlarının düştüğü söylenebilir.
Araştırmada bulgulardan elde edilen sonuçlar ışığında şu şekilde önerilerde
bulunulmuştur:
 Armoni – Kontrpuan – Eşlikleme derslerinde homofonik ve polifonik yazım stilinde
hazırlanmış çalışmaları deşifre edebilme becerisini geliştirecek alıştırmalara ve
ödevlere yer verimeli.
 Deşifre yaparken armonik derecelerin farkında olunması ve bu farkındalığın
performansta kullanımı sağlanmalı.
 Deşifre kabiliyetinin geliştirilmesi için nota okuma çalışmaları yapılmalı.
 Öğrencilerin deşifre becerilerinin geliştirilmesi için deneysel bir çalışma yapılabilir.
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ARMONĠ EĞĠTĠMĠNDE UYGULAMALI BĠR BOYUT:
AKOR ÇÖZÜMÜ

Yrd. Doç. Dr. Ercan BAĞÇECĠ*

1) GĠRĠġ
“Armoni eğitimi, müzikle ilgili her meslek grubunu ilgilendiren, bilim ve sanatın
kesiştiği bir alandır. Bir öğretidir. Bir sistematiği vardır ve öğrenilmesi için bir sürecin
yaşanmış olması gerekir. Bir beceridir. Çünkü uygulamalı yanı vardır ve kuram aşamasını
aşarak beceriye dönüşmüş olması beklenir” (Sevgi 2005:200).
Armoni eğitimi teorik ve uygulamalı boyutlarıyla bir bütündür. Teori tüm yazılı
etkinlikleri, uygulama ise piyanoda akor sırasının icrası, piyanoda sekvens çalma, piyanoda
akor çözümü ve piyanoda soprano/bas partilerinin armonizasyonu boyutlarını kapsar.
Uygulamadan tamamen eksik ya da kısmen eksik bir armoni eğitiminin hedefine
ulaşması beklenemez. Bu doğrultuda, çalışmamıza konu olan akor çözümü klasik armoninin
tüm olanaklarını (diyatonizm, kromatizm ve enarmonizm) içinde barındırdığı için armoni
eğitiminde vazgeçilmez bir öneme sahiptir.
Armoni eğitimine ilişkin ülkemizde yayınlanan kaynaklarda akor çözümü’ne yer
verilmesine rağmen, tüm tonları kapsayacak teorik veya uygulamalı bir boyut olarak
düşünülmemiştir.
Armoni eğitimine ilişkin Rus kaynaklar incelendiğinde akor çözümü’nün armoni
eğitiminin en önemli uygulamalı boyutlarından birisi olduğu anlaşılır.
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2) YEDĠLĠ AKORLAR VE ÇÖZÜMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖRNEKLER
Klasik müzikte en çok kullanılan yedili akorlar II., V., VII. derece yedili akorlardır.
Bunlara esas yedili akorlar denir. Ancak, besteciler eserlerinde II., V., VII. derece yedililerle
birlikte azda olsa I., III., IV., VI. derece yedililerde kullanmışlardır. Bunlara da ikincil yedili
akorlar denir (Бағыров 1989:223). Ġkincil yedili akorlar ülkemizde yardımcı yedili akorlar
olarak da adlandırılmaktadır.
Örnek 1: Diyatonik majör ve minör dizilerde ikincil/yardımcı yedili akorlar

Ġkincil yedili akorlar daha çok sekvens kuralıyla kullanıldıkları için bu akorlar sekvens
akorlar olarak da bilinir (Бағыров 1989:223; Bakihanova 2003:59). Ancak besteciler, ikincil
yedili akorları bazen sekvens olarak bazen de bağımsız fonksiyon gibi başka akorlarla
birleştirerek kullanmışlardır (Бағыров 1989:223).
2.1) Akor Çözümünde Yedili Akorların Sınıflandırılması
Yedili akorlar kuruluşlarına göre şöyle sınıflandırılır:
1) B7’liler (B3 + k3 + B3)
2) k7’liler (k3 + B3 + k3)
3) D7’liler (B3 + k3 + k3)
4) VII7 = Yarı eksiltilmiş yedinci derece yedililer (k3 + k3 + B3)
5) e.VII7 = Eksiltilmiş yedinci derece yedililer (k3 + k3 + k3)
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Örnek 2: Yedili akorların sınıflandırılması

2.2) Örnek Akor Çözümleri
Örnek-3’de

akorunun sadece diyatonik (tonal/fonksiyonel) çözümleri, örnek-4’de

ise D7 akorunun tüm çözümleri sergilenmektedir.
Örnek 3:

Örnek 3’de görüldüğü gibi herhangi bir
Bu çerçevede

akoru 6 tonda

olarak işlev görmektedir.

akorunun çözümlerine ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir.
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Örnek 4: D7’nin çözümleri

1

D7’nin çözümü hem diyatonizm hem de kromatizm ve enarmonizmin olanaklarından
yararlanmamızı gerektirir.
Enarmonizm; seslerin tampere sistemde üst üste düşmesidir (Дубовский et al.,
1965:393). Akor seslerinden birinin ya da birkaçının enarmonik değişime uğraması, o
akorun fonksiyonunun da değişmesine sebep olur

(Bakihanova 2003:124).

Aşağıdaki tablo (Алексеев 1976:153) D7’nin çözüldüğü tonları göstermektedir.
(Алексеев, 1976:153)

 D7 hiçbir enarmonik değiĢime uğramıyor ise;

a) D7’li tonun gerçek D7’lisi ise;

b)

ise

1

D7’linin çözümlerinde Алексеев, Б. "Задачи по гармонии" Издательство Музыка · Москва – 1976. adlı
kaynaktan yararlanılmıştır.
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c)

ise

 D7’nin yedilisini enarmonik değiĢime uğratabiliriz;

a)

ise

b)
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ise

c)

ise

 D7’nin yedilisini ve beĢlisini enarmonik değiĢime uğratabiliriz;

a)

ise

b)

ise

3) SONUÇ
Akor çözümü; verilen herhangi bir akorun farklı tonlardaki işlevlerinin belirlenerek,
bu tonlardaki işlevi doğrultusunda doğru bir akor ardıllığı vasıtasıyla dominanta ulaşıp toniğe
çözme esasına dayanır. Ancak bu çözüm diyatonik (tonal/fonksiyonel) bir çözümdür. Akor
çözümünde

diyatonizmle

birlikte

kromatizm

yararlanmamız gerekir.
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ve

enarmonizmin

olanaklarından

da

Akor çözümü, teorik bir boyut gibi görünmesine rağmen esasen uygulamalı bir
boyuttur. Ayrıca, klasik armoninin tüm olanaklarını (diyatonizm, kromatizm ve enarmonizm)
içinde barındırdığı için armoni eğitimi açısından son derece önemlidir.
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TÜRKĠYE’DE KOMPOZĠSYON EĞĠTĠMĠNĠN PROBLEMLERĠ

Yrd. Doç. Dr. Murat YAKIN*

DÜNYADA KOMPOZĠSYON ALANINDAKĠ MEVCUT YAKLAġIMLAR
Bugün algıladığımız anlamda kompozitör olarak görülen, tarihteki ilk kompozitörler Leonin
ve Perotin‟in zamanından beri batı müziği çeşitli evrim aşamalarından geçmiş, her aşamada
bir önceki müzikal zeminin üzerine bir parça daha koyarak günümüze ulaşmıştır. Müzik
tarihine yüzeysel bir tarama yapan bir gözlemcinin bu değişim hızının özellikle XX. yüzyılda,
önceki yüzyıllara kıyasla, arttığını tespit etmesi zor olmayacaktır. Bu anlamda XX. yüzyılda
ortaya konan müzikal örnekler müzikal deyiş ve estetik yaklaşım açısından, belki de daha
önce hiç bir dönemde görünmeyen nitelikte, çeşitlilik gösterir. Bu bakımdan, kompozisyon
alanında çalışan biri için, genel olarak “alanındaki gelişmeleri takip etmek” şeklinde
adlandırılan, her bilim ve meslek dalında o bilim ya da meslek dalı uygulayıcılarının
benimsemesi beklenen eylemin kompozisyon alanındaki uygulamasında XX. yüzyılı anlamak
önemli bir yer tutmaktadır.
XX. yüzyıl müzik tarihine yüzeysel bir bakış ile bahsettiğimiz evrimin hızının
özellikle 1950‟den sonra dramatik bir oranla arttığını görmek zor olmayacaktır. Yüzyılın
başından itibaren yazılan müzik eserleri, İngilizce‟de “common practice” olarak anılan,
Türkçe‟de

aynı

anlamı

verebilmek

için

“ortak-bilinen

uygulamalar”

olarak

isimlendirebileceğimiz uygulamaların giderek dışına çıkan, özellikle II. Viyana Okulu ve
sonrasındaki uygulamalarla, kişiselleşen bir anlayışla yazılmaya başlanmıştır. Öyle ki Bartok,
Mikrokozmos‟undaki parçaların çoğunda, o parçayı hangi kuralla ele aldığını parçanın
başlığında belirtir (örneğin, “Küçük İkililer ve Büyük Yedililer” olarak Türkçe‟ye
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çevirebileceğimiz “Minor Seconds and Major Sevenths” başlıklı 144 numaralı parça). Hemen
hemen aynı tarihlerde gelişmeye başlayan elektronik müzik estetiğinin de oldukça
olgunlaştığı 1950‟lere gelindiğinde kompozitörlerin önünde XIX. yüzyıldakine benzer
kalıplardan kurtulmuş bir miras vardı; tek bir farkla: Elektronik müzik, doğası gereği, zaten
belli bir kalıba giremeyen bir olguydu, ancak akustik müzik önceki yüzyıldan kalma düşünüş
biçimlerini esnetmeye çalışırken, özellikle serialistlerin yaklaşımlarıyla, kendine yeni kalıpsal
yaklaşımlar icat etmişti.
İşte 1950„lere gelindiğinde besteciler, kendini yeniden kalıplara sokmaya başlayan bir
müziğin problemleriyle uğraşmaktaydılar. Özellikle bu bestecilerle başlayıp günümüze kadar
uzanan bir dizi yaklaşımın sonucu olarak daha önce tarihte hiç görülmemiş deyiş şekilleri ve
estetik anlayışlar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla kompozisyon alanında özellikle de bu
dönemdeki gelişmeleri anlamak büyük önem taşımaktadır.
Bu bağlamda, dünyada, kompozisyon alanında, 1950‟den sonra ortaya çıkan temel
anlayışları 4 farklı estetik kategoride toplamak mümkündür:
1. Geleneksel yaklaşım,
2. Genişletilmiş enstrumantal yaklaşımlar,
3. Tekstürel yaklaşımlar,
4. Tekrara dayalı yaklaşımlar.

Geleneksel YaklaĢımlar
Geleneksel yaklaşım, batı müziğinin geleneklerinde var olan melodi ve eşlik ya da
kontrpuantik anlayışlar ile yazılmış kompozisyonlarda görülen yaklaşımlardır.

Müzik

tarihinin çok büyük bir bölümünde ortaya konan eserler bu kategoride düşünülmektedir.
Bunun nedeni Türkçe‟de “ses” dediğimiz, İngilizce‟de “pitch” olarak anılan kavramın bu
eserlerde birinci dereceden önemli bir yapıtaşı olarak kullanılmasıdır. Kontrpuantik dönem,
bir melodiyi beşli ve oktav uzaklığındaki paralel melodilerle polifonik bir estetiğe
büründürerek başlamış, zamanla, günümüzde fonksiyonel armoni olarak isimlendirilen
kurallar keşfedilmeye başlanmış, ve bu kurallarla çeşitli dönemlerde homofonik müzikler
yazılmış, böylece tekstür (yazı şekli, doku; İng.: “texture”) kavramı ortaya çıkmaya
başlamıştır. Fakat, XVI. yüzyıl birinci dönem madrigalleri ile aynı dönem dini müziğinin
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karşılaştırması yapılırsa, bu tekstürel farklılığın (yani birinin homofonik, diğerinin ise
polifonik yapıda olmasının) temel olarak kontrpuantik yapıyı değil, armonik yapıyı ön plana
çıkarmak isteğinden kaynaklandığı görülür.
Armonik yapıyı ön plana çıkarmaya çalışan bestecinin düşünüş tarzı bir akordan sonra
gelecek diğer akorun ne olacağını tayin etmek şeklindedir. Akorların seslerden (İngilizce
“pitch” anlamındaki ses) oluştuğu düşünülürse, bestecinin bu tür bir müziği, örneğin, do‟nun
üzerine ya da re‟nin üzerine kurulacak akorlar arasından seçim yapmak düşüncesi üzerinde
yoğunlaşarak yazdığı sonucuna varırız. Benzer şekilde, kontrpuantik bir eserde de bir sese
karşılık olarak gelecek diğer sesin düzenlenmesinin, yani bu iki sesin ilişkisinin konsonans ya
da disonans olması durumunun belirlenmesinin, bestecinin düşünce şeklinin merkezinde
olduğu ortadadır. Armonik dilin oldukça olgunlaştığı klasik ve romantik dönemler boyunca,
ya da XX. yüzyılın başında empresyonistlerin müzikal aktivitelerinde fonksiyonel armoniyi
bir kenara bırakıp egzotik modlar ve orkestrasyon tekniği üzerine yoğunlaşılmasında, ya da II.
Viyana Okulu bestecilerinin bir oktav içerisindeki 12 tonu birbirine eşitlemeye çalışmasında,
ya da Bartok‟un etnik müzikleri ele alış tarzında hep bir ses (İngilizce “pitch” anlamındaki
ses) düşüncesinin baskınlığı hissedilmektedir. Çünkü, tüm bu yaklaşımlarda sesleri (İngilizce
“pitch” anlamındaki ses) belli bir hiyerarşik düzene oturtmaya çalışma düşüncesi ya da bir
hiyerarşiye izin vermeme düşüncesi sözkonusudur; ve yaklaşım ister olumlama, ister
olumsuzlama yönünde olsun önemsenen temel şey yine seslerdir (İngilizce “pitch”
anlamındaki ses). Bu yüzden bu estetik kategoriye “nota tabanlı yaklaşım” da denilebilir
(İng.: “pitch based approach”).
Sonuç olarak, geleneksel yaklaşım, başka bir deyişle nota tabanlı yaklaşım, kullanılan
materyal ister tonalite olsun, ister 12-ton dizisi olsun, ister makam olsun; ya da düşünce yapısı
melodi ve armonilemeye dayalı bir yapı olsun, bestecinin ağırlıklı olarak sesleri (İngilizce
“pitch” anlamındaki ses) ve bunların temsil ettiği teknik ve estetik anlamları ele alarak yaptığı
üretim biçiminde görülen yaklaşımdır.

GeniĢletilmiĢ Enstrumantal YaklaĢımlar
Genişletilmiş enstrumantal yaklaşımlar kategorisine enstrumana vurma, köprünün ötesinde
çalma, vb. ileri çalma tekniklerinin kullanıldığı kompozisyonlar dahil edilmektedir. Bu
kategori için klasik sayılabilecek bir örnek Penderecki‟nin Threnody for the Victims of
Hiroshima adlı eseridir. Bu eserde, yukarıda saydığımız tekniklerin yoğun olarak
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kullanılmasının yanı sıra, seslerin (İngilizce “pitch” anlamındaki ses) direkt kullanımlarında
da tek tek birey olarak varoluşlarının fazla bir anlamı yoktur. Daha ziyade, bir grup ses bir
araya gelerek cluster olarak anılan bir tınıyı oluşturur ve bu bakımdan sesler (İngilizce “pitch”
anlamındaki ses) bireysel kimliklerinden sıyrılarak hep beraberce yeni ve tek bir ses (İngilizce
“sound” anlamındaki ses) kimliği kazanmışlardır. Bu anlamda, bahsedilen eser bir nota
tabanlı estetik olarak görülmemektedir. Daha ziyade İngilizce “sound-based” tabiriyle
nitelendirilebilecek bir yaklaşım söz konusudur; bunu Türkçe olarak ifade ederken, net
olabilmek adına, “ses olayı tabanlı” deyişini kullanacağız.
Sözünü ettiğimiz eserde tüm bu ses (İngilizce “pitch” anlamındaki ses) kullanımları
bir ses (İngilizce “sound” anlamındaki ses) olayı haline gelmekte, ve buna zaten başlı başına
bir ses olayı olan enstrumana vurma, köprünün ötesinde çalma gibi genişletilmiş çalma
teknikleri eşlik etmektedir. Eser, tümüyle, ses olaylarından oluşan bir bütünü yansıtmaktadır.
Elbette “genişletilmiş enstrumantal yaklaşımlar” derken kastedilen genişletilmiş çalma
teknikleridir. Bununla beraber, genişletilmiş çalma teknikleri ile seslerin (İngilizce “pitch”
anlamında ses) bir arada kullanılması durumunda, seslerin diğer yapının yanında geleneksel
bir görünüm kazanmaması için bestecinin ses olayı kavramını seslere (İngilizce “pitch”
anlamındaki ses; bu kısım için, düşünüşümüzü rahatlatacaksa, “notalara” da diyebiliriz) nasıl
uyarladığından da bahsederek ses olayı tabanlı bir bestenin genişletilmiş enstrumantal
olanakları kullanma eğilimini de ortaya koymuş oluyoruz.
Gerçekten de, bu eserden sonraki pek çok eserde, besteciler her bir enstrumanın
olanaklarını zorlama konusunda daha da ileri gitmişler ve buldukları yöntemleri müzikal
deyişlerinin bir parçası olarak kullanmanın yollarını aramışlardır. Hatta, bu arayış o kadar ileri
gitmiştir ki, dudak basıncı, nefesi üfleme hızı gibi bir takım parametreleri araştıran bazı
besteciler, normalde tek ses çıkarabilecek üflemeli enstrumanlardan 5-6 sese kadar varan
tınılar elde etmeyi başarmışlar ve bu teknikleri kompozisyonlarında kullanmışlardır (bkz.
multifonikler (İng.: “multiphonics”)).
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Tekstürel YaklaĢımlar
Tekstürel yaklaşımlar, tekstürel kurgularla belirlenmiş bir hedefe yönelik tekstürel
dönüşümleri kompozisyonun odağına yerleştiren yaklaşımlardır. Bu tür bir eserde
kompozisyonun ana materyali basit müzikal birimlerin belirlenmiş bir toplu sistem içerisinde,
arzulanan toplam efekti oluşturacak biçimde kullanılması düşüncesinden ibarettir. Klasik bir
armoni ya da melodi anlayışından bahsetmek zordur, hatta kimi zaman mümkün değildir.
Müzik çoğu zaman bir tekstürel yapıdan diğerine dönüşme eylemi ile ilgilidir. Bu tekstürel
yapı başka müzikal değerler içerse bile bunlar hedefe endeksli düşünme biçiminin bir
göstergesi olarak fonksiyon kazanırlar.
Bu kategorinin en belirgin bestecisi Ligeti‟dir. Ligeti, bir anlamda, Penderecki‟nin
statik cluster yapılarına iç hareket kazandırmak istemiş ve bunun için literatürde mikro-kanon
olarak bilinen, biribiri arkasından çok kısa zaman aralıklarıyla taklitsel girişlerden oluşan,
geleneksel anlamda kanon olarak algılanamayıp ancak tüm sistem içinde anlam kazanan bir
müzikal stili geliştirmiştir. Müzik, böylelikle, güneşli bir havada dalgasız bir deniz
yüzeyinden güneş ışığının rastgele yansılarının deniz yüzeyine kattığı harekete benzer bir
görsel efekte dönüşür; burada deniz yüzeyi Penderecki‟nin statik cluster kullanımı ise, güneş
ışınlarının rastgele yansıması, deniz yüzeyinin kendisiyle beraber, Ligeti‟nin cluster
kullanımını genişletme biçimidir.
Hal böyle olunca, ortaya, tekstürel bir bütünlük oluşturan, yapı taşlarına ayrılamayan
bir kütle ortaya çıkar. Bu noktada sorun kompozisyonun nasıl ilerletileceğidir. Ligeti‟de en
sık görülen yöntemlerden biri bir tekstürel kütleden diğerine yapılan uzun ve aşamalı
değişimlerdir (örneğin, Ramifications adlı eserinde başlangıçtaki karmaşık ritmik bütünün
eserin ortasında yerini düz, uzun seslere bırakacak kadar sadeleşmesi). Bir başka yöntem
diğer müzikal değerleri tekstürün bir parçası haline getirerek bu şekilde çeşitli hedefler
oluşturmak ve tekstürel kurguları bu hedeflere adapte olacak şekilde evrime tabi tutmaktır
(örneğin, Atmospheres adlı eserinde 3 oktava yayılmış bir cluster fikrini, eserin ilk bölmesinin
sonunda oldukça tiz ses bölgesindeki bir ünison yapıya dönüştürmesi).
Ligeti gibi Berio‟nun da tekstürel manipülasyon uygulayarak statik akor yapılarını iç
hareketi olan kütlelere çevirdiğini görmek mümkündür. Bunun yanı sıra Berio, örneğin Six
Encores for Piano adlı yapıtının Erdenklavier adlı parçasında değişik gürlük seviyelerinde
yapılar kurarak melodinin en gür sesler ile ses yığınının içinden çıkmasını ve tekrar o yığının
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içine dönmesini, ayrıca bunun da rastgele bir metrik duyguyla duyulmasını amaçlamış ve
bunu özel bir notasyonla gösterme ihtiyacı hissetmiştir.
Özetle, tekstürel yaklaşımlar diye sınıflandırdığımız grupta tekstüre dayalı müzikal
efektler birinci planda önemlidir. Diğer her şey ikincil derecede önemli materyal olarak kalır.
O tekstür planı olmadan diğer materyallerle aynı müzkal sonuç elde edilemez.

Tekrara Dayalı YaklaĢımlar
Tekrara dayalı yaklaşımlardan kastımız minimalizm ve post-minimalizmdir. Bu yaklaşımlar
temel olarak melodi, armoni, gibi geleneksel materyalleri kullanırlar; fakat bunları ele alış
şekilleri itibarıyla geleneksel kompozisyon yaklaşımlarından oldukça farklıdırlar.
Minimalizm serializme tepki olarak Amerika Birleşik Devletleri‟nde ortaya çıkan bir
akımdır. 4 temel öğesi vardır: Tonal materyal kullanımı, nabız atımı, tekrar, proses (İng.:
process). Bu 4 öğe arasından proses fikri tonal müziğe ilişkin kullanımlara yeni bir boyut
getirmektedir. Proses fikrini uygulayarak, minimalist besteciler, küçük bir motifi adım adım
ve uzun süre boyunca istikrarlı olarak değişime uğratarak, örneğin, eserin sonunda orijinal
motifle ilgisi bulunmayan bir hale getirmeye yönelik teknikler geliştirmişlerdir. Dolayısıyla
proses olarak adlandırdığımız kavram küçük ve tekrarlayan değişimlerle müzikal
evrimleşmeyi temsil etmektedir (örneğin, Steve Reich‟ın Music for 18 Musicians adlı eseri).
Proses fikrinin yanı sıra nabız ve tekrar olgularını da, minimalist besteciler, müziklerinin yapı
taşı olarak kullanmışlardır. Bu yönleriyle kendilerinden önceki tonal materyallerle yapılan
müziği yeni bir boyuta taşımışlardır.
Post-minimalizm ise bir nevi minimalizmin eleştirisi gibidir. Post-minimalistler proses
öğesini müziklerinden çıkarmışlar, geriye kalan diğer 3 öğeyi korumuşlardır. Bu, onlara
kontrast kavramını minimalizmin olanaklarına, formun bir parçası olarak, adapte etme
imkanını sağlamıştır. Bu sayede minimalizme göre dinleyiciye daha direkt gelen bir deyiş
elde etmişlerdir. Tekrar, nabız, ve tonal materyallerin kullanımı hala odak noktadır.
Michael Torke, Kamran İnce, Michael Gordon gibi bestecilerin müzikleri bazıları
tarafından post-minimalist anlayış içerisinde değerlendirilmektedir. Adlarını verdiğimiz
bestecilerin her birinin kendine özgü yaklaşımları vardır. Michael Torke proses düşüncesinin
sadece izlerini barındırırken, Kamran İnce, estetiğini dramatik kontrastları ön plana çıkararak
statik müzik kısımlarının oluşturduğu psikolojik etki üzerine kurmaktadır. Her iki bestecinin
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de tonal materyelleri, nabız kullanımını, ve en önemlisi de, tekrar düşüncesi ön planda
tuttukları yadsınabilecek bir nokta değildir. Bu anlamda bu estetiği post-minimalist olarak
değerlendiren düşüncelerin geçerliliği ağırlık kazanmaktadır.
Amerika kıtasında başarıya ulaşan bu anlayış, göletin öte yanında, yani Avrupa
kıtasında, yankısını, kimilerinin Avrupa minimalizmi olarak isimlendirdiği, Arvo Part ve Jon
Andriessen‟in müziklerinde bulmuştur. Özellikle Arvo Part‟in müziğinde tekrar öğesi,
strüktüralizm anlayışından izler de barındırarak, oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Kategorizasyon Hakkında
Bu bölümü sonlandırmadan önce önemli bir noktaya işaret edelim: XX. yüzyılda ortaya çıkan
kompozisyon yaklaşımlarını kategorize etme eylemimiz katı bir değerlendirme anlayışıyla
ortaya konmamıştır. Burada, daha çok, bir şablonlaştırma eylemi söz konusudur. Pratikte,
herhangi bir kompozisyon bu kategorilerin birden fazlasına ait öğeler içerebilir. Dahası, aynı
bestecinin her eseri aynı kategori ya da kategorilerde özellikler göstermeyebilir. Burada
yapmaya çalıştığımız şey XX. yüzyılın özellikle de ikinci yarısının önemli yol ayrımlarına
işaret etmeye çalışmak ve böylelikle ortaya çıkan çeşitliliği ve olanakları ortaya koymaktır.
Ayrıca, başlı başına bir ilham kaynağı olan elektronik müziği ve sunduğu olanakları
burada konuya dahil etmedik. Günümüzde elektronik müzik bestecisi kavramı dünya çapında
kullanılan bir kavramdır ve bu alan inanılmaz derecede uç bölgelerde uzmanlaşma
gerektirebilmektedir. Örneğin, New York Şehri‟ndeki Columbia University Müzik
Bölümü‟ndeki elektronik bestecilerden bazıları amaçları doğrultusunda elektronik ekipman
donanımı üretmek üzerine çalışırken silikon devreleri birbirlerine bağlama biçimlerini
irdeleyebilecekleri bir bilgi birikimine sahiptirler. Bunların yanı sıra daha klasik anlamda
elektronik müzik bestecisi görebilmek mümkün olsa da alanla ilgili aktiviteler oldukça uç
noktalara varmıştır. Bu anlamda, elektronik müzik besteciliği başlı başına ayrı bir çalışma
şeklidir. Geçmişte olduğu gibi hem elektronik müzik besteciliği, hem de klasik anlamda
bestecilik yapma peşinde olan bestecilerin akustik eserlerinde, elektronik müzik alanındaki
deneyimlerinin izlerini görmek mümkündür. Zira, yukarıda bahsettiğimiz tekstürel
yaklaşımlar, zamanında, benzer bir etkileşimin de payının olması sonucu ortaya çıkmıştır.

549

Söylemeye çalıştığımız, elektronik müziğin her zaman akustik müzik ile etkileşim
içerisinde olduğu ve yukarıda bahsedilen anlayışlarda katkısı olması itibarıyla ayrıca bir
kategori olarak değerlendirilmediğidir.

TÜRKĠYE’DE KOMPOZĠSYON ALGISI, EĞĠTĠMĠ VE PROBLEMLERĠ

Kökensel Algı Problemi
Türkiye‟de kompozisyon üzerine sistematik olarak düşünülmesi aşağı yukarı Cumhuriyet ile
beraber gerçekleşmiştir. Devlet desteği ile yurt dışına öğrenciler gönderilmiş ve bu öğrenciler
ülkemizin kompozisyon alanındaki ilk adımlarını tasarlayan bir kuşağı oluşturmuştur. Bugün
Türk Beşleri olarak anılan bestecilerin ülkemizde kompozisyon işinin tarihi gelişimi açısından
önemi bu türden bir misyonla özetlenebilir. Türk Beşleri bestecilerinin öğrenim gördükleri
tarihlerde Avrupa müziğinde olup bitenleri gözönüne alırsak benimsedikleri kompozisyon
anlayışının esin kaynakları daha net ortaya çıkacaktır.
Cumhuriyet‟in ilk yıllarında Avrupa‟da, özet olarak bahsedersek, bugün II. Viyana
Okulu olarak bilinen bestecilerin aktivitelerinin yanı sıra, buna tepki olarak ortaya çıkan yeni
klasikçi anlayışlar, ve geçmiş yüzyıldaki ulusalcılık akımının geç yansıları olarak
görülebilecek anlayışlar söz konusudur.
Türk Beşleri‟nden sonraki dönemlerde (ve kısmen Türk Beşleri döneminde de),
sonuncu gruptaki Sibelius, Janacek, Pedrell gibi isimlerden ziyade Bartok - hem de diğer tüm
grupların temsil ettiği anlayışlardan daha çok - Türk bestecilerin ilgi odağı olmuştur. Bunun
nedeni açıktır:
1. Siyasi-psikolojik etken: Cumhuriyet düşüncesinin kendisi, kısmen, 19. yüzyıl
Avrupası‟nın yaşadığı siyasi ulusalcılık akımlarının balkan ülkeleri üzerinden Anadolu
topraklarına yayılmasının bir ürünüdür,
2. Müzikal etken: Bartok bestelerinde kendi ülkesinin folk müziğini kullanmıştır.
Burada müzikal etken üzerinde duracak olursak: Türkiye‟de kompozisyon algısı çok
uzun bir süre Bartok algısı üzerine odaklanmıştır. Fakat, ne ilginçtir ki, Bartok‟u müziği tüm
boyutlarıyla düşünen bir besteci olarak algılamaktansa onun sadece tek bir yanı ön plana
çıkarılmıştır. Bunun etkisiyle Bartok‟un kullandığı pek çok şeyden sadece biri olan (ve
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Schoenberg de dahil olmak üzere o dönemde pek çok besteci tarafından da kullanılan) dörtlü
dizilime sahip akorlardan yola çıkarak makamlarımızı armonize etmenin yöntemlerini arayan
teori ve kompozisyon yaklaşımları türetilmiştir. Buraya kadar her şey olumlu (çünkü bu
alanda bir birikim oluşturma çabasını anlamamak mümkün değil) ama, kompozisyon
eğitiminde, uzunca bir süre boyunca, öğrencilerden, bu yaklaşımların benimsenmesi
istenmiştir.
Bu türden bir müzik algısı bir noktaya kadar yerinde bir algıdır. Bartok‟un, müziği
algılamasının, sadece folk müziği kullanımı kavramı üzerine kurulu olmadığını anlamak için,
çok basit olarak, Mikrokozmos adlı 6 ciltten oluşan piyano parçalarına bakmak yeterlidir. Bu
yapıttaki her bir parçanın kendine özgü bir başlığı vardır ve çoğu zaman başlık, müziğin neyle
ilgili olduğuna dair doğrudan bilgi verir. Bunlar arasında Syncopation, Minor Seconds and
Major Sevenths gibi, folk müzik materyali kullanımıyla ya hiç ilgisi olmayan, ya da uzaktan
ilgisi olan, daha çok müziğin en temel öğeleriyle düşünüldüğüne işaret eden parçalar
azımsanacak çoklukta değildir. Ayrıca, batılı müzik tarihi kaynakları Bartok‟un cluster
kullanımına da önemli derecede dikkat çekerler, ki Penderecki‟nin ve Ligeti‟nin
yaklaşımlarının cluster tınılarıyla da alakalı yaklaşımlar olduğunu göz önüne alacak olursak,
Bartok‟un müziğe katkısının sadece folklör müziği materyalinin kullanımı ile sınırlı
kalmadığı ortadadır. Yani, Bartok müziğe tüm yönleriyle yaklaşan bir bestecidir. Bu sayede
folk müzik materyallerini eserlerinin diline adapte etme şekli çok boyutlu bir eylem haline
gelmektedir. Oysa, Türkiye‟de Bartok‟a dayandırılarak yapılan üretimlerin çoğunda bu çok
boyutluluğu görememekteyiz.

ÇatıĢma Ortamının Yarattığı Problemler
Birinci kısımda bahsettiğimiz üzere, 1950‟lerden sonra dünyada kompozisyon yaklaşımlarının
çeşitlendiği bir gerçektir. Türk bestecilerin bu değişimlere adaptasyonu oldukça geç ve güç
olmuştur. Çünkü, Türk bestecilerin bir kısmı az önce bahsettiğimiz tek boyutlu bir Bartok
algısına dayanarak kompozisyon yapma konusunda diretmişlerdir. Diğerleri ise dünyadaki bu
gelişmeleri takip etmeye çalışmışlardır. Böylelikle farklı düşünen iki grup oluşmuş ve bu iki
grup bir takım çatışma süreçleri yaşamaya başlamıştır. Hal böyle olunca ortaya, bir yanda
başkalaşan bir dünya, öte yanda kendi içine kapanmış, yeni bilgi girişine hazır olmayan bir
Türkiye şeklinde bir tablo ortaya çıkmıştır. Yeni kuşaklar bu çatışmalardan kaçınmanın
yollarını aramış, bazıları bunu eğitim için gitmiş olduğu yurt dışı ülkelerde kalıp yurda
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dönmeyerek çözmeye çalışmıştır. Bu şekilde, yurt dışında yaşamakta olan çok değerli
bestecilerimiz olduğunu düşünürsek, çatışma ortamının ülkemize ödettiği bedel daha iyi
anlaşılacaktır.
Dahası, günümüzde müzik okullarında Türkçe dilinde yazılmış modern yöntemler
içeren, kapsamlı ders kitabı sıkıntısı yaşandığı bir gerçektir. Bu durum, öğrencinin derse
gelmeden önce derse hazırlanmasına olanak tanımamakta, ders süresinin bir bölümü de
konunun evde yapılması gereken hazırlıkla ilgili kısımlarını kavratmaya çalışmakla
geçmektedir. Bunun sağlıklı bir ders işleyiş yöntemi olduğu söylenemez. Bunun dışında,
öğrenciler, eğer yabancı dil eğitimi zayıfsa, yabancı kaynaklardan yararlanma şansına sahip
olmaksızın, her hangi bir konuda kafalarındaki soruların cevaplarını arayacakları Türkçe
kaynaklara da ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durum yıllardır beklenen oranda akademik kaynak
üretmeyen bir çatışma ortamının sonucudur.
Bugünkü müzik öğrencilerimizin başvurabilecekleri, örneğin, sınırlı sayıda Türkçe
armoni kitabı, daha fazla sayıda ve daha kaliteli İngilizce armoni kitabı vardır. Kontrpuan,
form bilgisi gibi konularda da bu durum benzerdir. Hatta, daha da önemlisi, müzik tarihi
ve/veya XX. yüzyıl müzikleri ile ilgili akademik ciddiyeti olan Türkçe kitaplar henüz
üretilmemiştir. Bu şu anlama gelir: Bugün yabancı dili zayıf olan bir kompozisyon
öğrencisinin estetik bakış açısını geliştirmekte faydalanabileceği, onu besleyebilecek bir
Türkçe kaynak bulunmamaktadır. Dolayısıyla kompozisyona yeni başlayan bir öğrenci,
kültürel uzaklıktan dolayı, tek boyutlu olarak algıladığı müzik dönemleri hakkında bütünsel
bir bilgisi olmadan kompozisyon üretmek durumuyla baş başadır. Bu, tek başına
kompozisyon eğitmeninin düzeltemeyeceği kadar ciddi ve ağır bir tablodur.

Kompozisyon Eğitiminde Öğrencinin Algısal Problemleri
Eğitimine yeni başlamış standart bir kompozisyon öğrencisi, yukarıda bahsettiğimiz bilgi
desteğinden yoksun olduğu için kendi kompozisyon eylemi ile müzik dönemleri arasında
sağlıklı bir bağ kurmakta zorlanmaktadır. Bu noktada çoğu öğrenci, bir yandan, ya kolayca
algılayabildiği romantik dönem veya barok dönem stillerine benzer bir şekilde düşünmek
istemekte, ya da yine kolayca algılayabildiği makamsal materyellere yönlenmektedir; öte
yandan da ortaya çıkardığı deyişten tatmin olmayıp daha karmaşık tınıları elde etmenin
yollarını aramaktadır. Sağlıklı Türkçe kaynak yoksunluğu, öğrencileri taklidi arayışlara
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girmeye itmekte, fakat bu çabalar gözleri bağlı yön bulmaya çalışmak eylemine benzemeye
başlamakta ve sonunda öğrencilerin bir kısmı motivasyonunu kaybetmektedirler.
Öte yandan, değindiğimiz kompozisyon anlayışları hususunda sağlıklı bir eğitim
verilmeksizin gerek müzik tarihindeki bir döneme öykünerek yazmaya çalışan öğrenci olsun,
gerek makamsal materyallere eğilimi olanlar olsun, hemen hemen tümü, aslında ses (İngilizce
“pitch” anlamında ses) tabanlı bir düşünüşe sahip olduklarının farkında değillerdir. Oysa
bunların pek çoğu, yardımcı dersler ile takviye edilip genel olarak müzik tarihi, özel olarak da
XX. yüzyıl müziği ile ilgili bilgilendirildiklerinde, kendilerine daha farklı müzikal deyişler
arama eğiliminde olan öğrenciler haline gelmektedirler.
Özetle, batı müziğini kültürel olarak batılılar gibi algılayamadığımız için, alana ilişkin
kavramları bir batılının düşüncesinde temsil ettiği anlamlarıyla düşünememe eğilimindeyiz.
Bu eğilim o kadar yoğun görülüyor ki, kompozisyona yeni başlamış bir öğrenci genellikle
yıllar sonra bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkına varıyor, ama sonuçta zaman ve emek
kaybı durumu ile karşı karşıya kalıyor.

SONUÇ VE ÖNERĠLER

Buraya kadar bahsetmiş olduğumuz karmaşık algılama şeklinin, okullarda sistematik olarak
düzenlenerek yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu aktivite kompozisyon eğitmeninin
tavrından başlamalıdır. Kompozisyona yeni başlayan bir öğrencinin eğitmeninde olması
gereken tavır, öğrenciyi her anlayışı çalışma konusunda teşvik eden, her anlayışa dair
yüzeysel egzersizlerle öğrenciyi destekleyen, öğrenciyi eksiklerinin üzerine gitmeye iten ama
asla belli bir alanda aşırı ısrarcılığa düşmeden, öğrencinin içsel algısının canlı kalmasına
dikkat ederek, ısrar dozajını ayarlayan ve gerektiğinde öğrenciyi rahatlatacak çalışmaları
tekrar gündeme getiren bir tavır olmalıdır. Buradan yola çıkarak, öncelikle mevcut
kompozisyon eğitmenliği yaklaşımında yenilikler yapılmalıdır: Kompozisyon eğitmeni, belli
bir tür estetiği benimsetmek için herhangi bir türden baskı yapan bir merci olmaktan çıkmalı,
öğrencinin her türlü estetiği çalışmasını, ama bu arada da öğrencinin özgürce düşünebilmesini
sağlamalıdır. Bu konuda özellikle 1950‟den sonraki dünyada olup biten gelişmelerin takip
edilmesi çok önemlidir.
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Bahsettiğimiz eğitmen davranışını değiştirmek ya da disipline etmek yanında, ayrıca,
kompozisyon eğitim programlarında da bir takım yardımcı derslerin içerikli ve etkin bir
şekilde verilmesi sağlanmalıdır. Bir kompozisyon öğrencisini düşünsel anlamda besleyecek
en önemli dersler teori ve bazı müzikoloji dersleridir. Müzikoloji derslerinin içinde en
önemlisi Müzik Tarihi dersidir. Kompozisyona yeni başlamış bir öğrenci için, Müzik Tarihi
dersinde, örneğin, XIV. yüzyıl bestecisi Guillame de Machaut‟nun izo-ritmik motetlerinden
birinin detaylıca ele alınması, teorik bilgi paketlerinden hem çok daha önce hem de çok daha
etkili biçimde, ilham kaynağı olabilmektedir.
Öte yandan, teori derslerinin hazırlanış ve işleyiş şekli de literatür incelemesine
dayandırılmalıdır. Türkiye‟de çoğu okulumuzda öğretildiği şekliyle armoni, kontrpuan, form
bilgisi gibi teorik dersler, birbirleriyle ilintilendirilmemiş şablon yaklaşımlar olarak kalmakta,
öğrenci bu derslerde aldığı becerileri birleştirerek kullanmakta zorluk çekmektedir.
Dolayısıyla, bu çalışmalar ezberci bir analitik çalışma halini almaktadır. Oysa herhangi bir
teorik konuda, literatürdeki ortalama uygulamalar ve sonra bu ortalamadan sapan yaklaşımlar
ele alınsa, hem sapmaların estetik arka planı daha iyi anlaşılır, hem de öğrenci neye hizmet
ettiğini anlayamadığı şablon yaklaşımlarla vakit kaybedip kaybetmediğini sorgulamaktansa
literatüre ait gerçekleri irdeleyen bir konuma gelir. Ayrıca, temel teorik bilgi paketlerinin
yanında, yirminci yüzyıl müziklerini daha detaylı ele alan yardımcı dersler de kompozisyon
eğitimin kalitesini artıran bir başka unsurdur.
Özetle, kompozisyon programlarında etkili sonuç alabilmek için programın yapısı,
erken dönemden itibaren, literatür incelemeye dayalı teori dersleri, özellikle Müzik Tarihi
dersi, yine özellikle XX. yüzyıl müziğini incelemeye dayalı dersler, ve diğer müzikoloji (ve
etnomüzikoloji) dersleri ile desteklenmelidir.

Kompozisyona Yeni BaĢlayan Bir Öğrenci Ġçin Örnek Ders ĠĢleme Stratejisi
Kompozisyon dersleri ile ilgili olarak bahsedilenlere bir örnek teşkil etmesi açısından,
kompozisyon başlangıç dersinin 14 haftalık ders işleme süreci aşağıda tablo halinde
sunulmuştur.
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Dersin Adı Kompozisyon I
Yeterlik

Solo çalgılar için ders sorumlusunun yönlendirmeleri doğrultusunda çeşitli stillerde bir
dizi kısa parça yazmış olmak. Bununla beraber, öğrencinin kendi estetik bakış açısını
yansıtan, kendi tercihi olacak bir solo enstruman için, en az 1 adet kısa parça yazmak.
Ders sorumlusu tarafından belirlenen en az 1 eser hakkında, bir dönemde en az 1 adet
olmak üzere, 4-6 sayfalık yazı yazmak. Dönem sonunda yapılacak konser için en az bir
kısa parça bitirmiş, partisyonunu ve partilerini profesyonel şekilde bastırmış, parçayı
çalacak enstrumancı veya enstrumancıları ayarlamış ve konserde parçayı seslendirtmiş
olmak.

Hafta
1

Yapılacaklar
Dersin içeriğinin ve yeterlilik kriterlerinin anlatılması. Dönem boyunca çalışılacak stillerle
ilgili öğrencilerin isteklerinin alınması. Dönem boyunca öğrencinin dinlemesi gereken
eserlerle ilgili bir listenin öğrencilere verilmesi. Sonraki hafta için bu listeden bir eserin
seçilip, öğrencinin parça hakkındaki duygu ve düşüncelerini 1 sayfalık bir rapor halinde
sonraki hafta teslim etmek üzere yazmasının istenmesi. Temel ritm yazma tekniklerinin
anlatılması. 8-16 ölçülük ritm egzersizlerinin yapılması. Tonal bir melodi yazmakla ilgili
temel tekniklerin anlatılması. 16 ölçüyü geçmeyecek şekilde çeşitli uzunluklarda melodi
yazma egzersizlerinin yapılması. Ders sorumlusu tarafından belirlenecek miktarda ritm
yazma ve melodi yazma egzersizinin sonraki hafta için ödev olarak verilmesi.

2

Birinci hafta ödevlerinin kontrolü. Ritmik egzersizlere devam edilmesi. Gerekirse birinci
haftadaki melodi egzersizlerine devam edilmesi. Melodi çeşitleme tekniklerinin anlatılması.
Literatürden konuyla ilgili seçilen örneklerin incelenmesi. Melodi çeşitleme egzersizlerinin
derste yapılması. Ders sorumlusunun belirleyeceği miktarda melodi çeşitleme teknikleri ile
ilgili egzersizin gelecek hafta için ödev olarak verilmesi. Sonraki hafta için dinleme
listesinden bir eserin seçilip, öğrencinin parça hakkındaki duygu ve düşüncelerini 1 sayfalık
bir rapor halinde sonraki hafta teslim etmek üzere yazmasının istenmesi.
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3

İkinci hafta ödevlerinin kontrolü. Ritmik egzersizlere devam edilmesi. Gerekirse ikinci
haftanın konusu ile ilgili egzersizlere devam edilmesi. Zıtlık kavramının anlatılması. Zıt ve
benzer melodik cümlelerin kombinasyonlarının oluşturduğu temel form ve estetik
yapılarının incelenmesi. Bu yapılarda armonik dilin rolünün irdelenmesi. Literatürden
konuyla ilgili örneklerin incelenmesi. Birinci kompozisyon projesi: Sonraki haftaya
bitirilmek üzere solo bir enstruman için (tercihen armonik yetkinliği olmayan bir enstruman
için) kısa bir parça yazılmasının ödev olarak verilmesi. Sonraki hafta için dinleme
listesinden bir eserin seçilip, öğrencinin parça hakkındaki duygu ve düşüncelerini 1 sayfalık
bir rapor halinde sonraki hafta teslim etmek üzere yazmasının istenmesi.

4

Birinci kompozisyon projesi ile ilgili sunumların ve sınıf içi tartışmanın yapılması. Sunumu
yapılan çalışmaların problemli kısımları üzerinde problem çözmeye yönelik sınıf içinde
görüş alış-verişi yapılması. Ritmik egzersizlere devam edilmesi. Armoninin melodik
yapıyla ilişkisinin irdelenmesi. Literatürden konuyla ilgili örneklerin incelenmesi. İkinci
kompozisyon projesi: Armonik bir enstruman için tonal, kısa bir kompozisyon yazılmasının
sonraki hafta teslimi yapılmak üzere ödev olarak verilmesi. Sonraki hafta için dinleme
listesinden bir eserin seçilip, öğrencinin parça hakkındaki duygu ve düşüncelerini 1 sayfalık
bir rapor halinde sonraki hafta teslim etmek üzere yazmasının istenmesi.

5

İkinci kompozisyon projesi ile ilgili sunumların ve sınıf içi tartışmaların yapılması. Ritmik
egzersizlere devam edilmesi. Üçüncü kompozisyon projesi: Melodi olmaksızın, salt
armonik bir yapı ile kısa bir parça yazılması. Bu konudaki tekniklerin anlatılması.
Literatürden örneklerin incelenmesi. Sonraki hafta tamamlanmak üzere bu stilde bir parça
(melodik ya da armonik bir solo enstruman için) yazmanın ödev olarak verilmesi.
Öğrencilerin bu dönem için düşündükleri bağımsız kompozisyonlarıyla ilgili tekliflerini
sunmaları. Sonraki hafta için dinleme listesinden bir eserin seçilip, öğrencinin parça
hakkındaki duygu ve düşüncelerini 1 sayfalık bir rapor halinde sonraki hafta teslim etmek
üzere yazmasının istenmesi.

6

Üçüncü kompozisyon projesi ile ilgili sunumların ve sınıf içi tartışmaların yapılması.
Ritmik egzersizlere devam edilmesi. Armoni-melodi ilişkisi içinde ileri tonal estetiği
yansıtan tekniklerin anlatılması. Dördüncü kompozisyon projesi: Konuyla ilgili solo bir
enstruman için (melodik ya da armonik bir enstruman olabilir) kısa bir parçanın yazılması.
Bu projenin sonraki hafta tamamlanmak üzere ödev olarak verilmesi. Bağımsız
kompozisyon projesinin ders sorumlusu ile gözden geçirilmesi. Sonraki hafta için dinleme
listesinden bir eserin seçilip, öğrencinin parça hakkındaki duygu ve düşüncelerini 1 sayfalık
bir rapor halinde sonraki hafta teslim etmek üzere yazmasının istenmesi.

556

7

Dördüncü kompozisyon projesi ile ilgili sunumların ve sınıf içi tartışmaların yapılması.
Ritmik egzersizlere devam edilmesi. Ses kümesi kavramının tanıtılması. Bir ses kümesi ile
melodik ve armonik açılımların geliştirilmesi ile ilgili tekniklerin irdelenmesi. Ritmik
cümleleme kavramının anlatılması. Ses kümelerinin ritmik tekniklerle beraber kullanılışına
ilişkin egzersizlerin yapılması. Literatürden konuyla ilgili örneklerin incelenmesi. Beşinci
kompozisyon projesi: Öğrencilerin kendilerinin belirleyecekleri bir ses kümesi ile melodik
bir solo enstruman için kısa bir kompozisyon yapmaları. Bu projenin sonraki haftaya
tamamlanması için ödev olarak verilmesi. Bağımsız kompozisyon projesinin ders
sorumlusu ile gözden geçirilmesi. Sonraki hafta için dinleme listesinden bir eserin seçilip,
öğrencinin parça hakkındaki duygu ve düşüncelerini 1 sayfalık bir rapor halinde sonraki
hafta teslim etmek üzere yazmasının istenmesi.

8

Beşinci kompozisyon projesi ile ilgili sunumların ve sınıf içi tartışmaların yapılması.
Altıncı kompozisyon projesi: Bir ses kümesi ile armonik bir solo enstruman için kısa parça
yazılması. Projenin sonraki haftaya tamamlanmasının ödev olarak verilmesi. Bağımsız
kompozisyon projelerinin birinci ara sunumu ve birinci ara değerlendirmelerinin yapılması.
Bağımsız projelerde problem çözme tartışmalarının yapılması. Sonraki hafta için dinleme
listesinden bir eserin seçilip, öğrencinin parça hakkındaki duygu ve düşüncelerini 1 sayfalık
bir rapor halinde sonraki hafta teslim etmek üzere yazmasının istenmesi.

9

Altıncı kompozisyon projesi ile ilgili sunumların ve sınıf içi tartışmaların yapılması. 12-ton
sisteminin anlatılması. Çeşitli 12-ton ve serialist yaklaşımların özetlenmesi. Yedinci
kompozisyon projesi: Bir melodik enstruman ve bir armonik enstruman için kısa bir
serialist duo parçanın yazılması. Bu projenin sonraki haftaya tamamlanmasının ödev olarak
verilmesi. Bağımsız kompozisyon projesinin ders sorumlusu ile gözden geçirilmesi.
Sonraki hafta için dinleme listesinden bir eserin seçilip, öğrencinin parça hakkındaki duygu
ve düşüncelerini 1 sayfalık bir rapor halinde sonraki hafta teslim etmek üzere yazmasının
istenmesi.

10

Yedinci kompozisyon projesi ile ilgili sunumların ve sınıf içi tartışmaların yapılması.
Müzikte tekrarın ve tekrarlayan öğelerin irdelenmesi. “Cluster” kavramının anlatılması ve
değişik uygulama yöntemlerinin irdelenmesi. Piyanoda genişletilmiş çalma tekniklerinin,
buna bağlı olarak değişik notasyon tekniklerinin anlatılması. Literatürden örneklerin
incelenmesi. Notasyonun performansa etkisinin irdelenmesi. Sekizinci kompozisyon
projesi: Genişletilmiş çalma teknikleri ile tonal, ileri tonal ya da atonal, 12-ton ya da
serialist tekniklerden biri ya da birden fazlası kullanılarak piyano için kısa bir parça
yazılması. Bağımsız kompozisyon projelerinin ikinci ara sunumu ve ikinci ara
değerlendirmelerinin yapılması. Bağımsız projelerde problem çözme tartışmalarının
yapılması. Sonraki hafta için dinleme listesinden bir eserin seçilip, öğrencinin parça
hakkındaki duygu ve düşüncelerini 1 sayfalık bir rapor halinde sonraki hafta teslim etmek
üzere yazmasının istenmesi.
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11

Sekizinci kompozisyon projesi ile ilgili sunumların ve sınıf içi tartışmaların yapılması.
Modalite

kavramının irdelenmesi.

Modal

ve

etnik

materyellerin

farklılıklarının

açıklanması. Her iki gruptaki materyallerin daha önce anlatılan teknikler ile olası
etkileşimlerinin irdelenmesi. Dokuzuncu kompozisyon projesi: Modalite kavramının daha
önce anlatılan tekniklerle etkileşime girdiği kısa bir piyano parçasının yazılması. Bağımsız
kompozisyon projesinin ders sorumlusu ile gözden geçirilmesi. Sonraki hafta için dinleme
listesinden bir eserin seçilip, öğrencinin parça hakkındaki duygu ve düşüncelerini 1 sayfalık
bir rapor halinde sonraki hafta teslim etmek üzere yazmasının istenmesi.
12

Dokuzuncu kompozisyon projesi ile ilgili sunumların ve sınıf içi tartışmaların yapılması.
Bağımsız

kompozisyon

projelerinin

üçüncü

ara

sunumu

ve

üçüncü

ara

değerlendirmelerinin yapılması. Bağımsız projelerde problem çözme tartışmalarının
yapılması.
13

Bağımsız kompozisyon projelerinin son sunumunun yapılması. Profesyonel bir anlayışla
hazırlanmış partisyon ve partilerin incelenmesi. Notasyona ilişkin eksiklerin tartışılması.
Konser ile ilgili olarak program notlarının tartışılması.

14

Konser performanslarının kayıtlarının dinlenilmesi. Kayıt, partisyon, ve öğrencinin
düşündüğü tınılar arasındaki olası farklılıkların irdelenmesi. Farklılıkların azaltılmasına
yönelik önerilerin tartışılması. Dinleme listesinden öğrencinin seçeceği bir parça ile ilgili,
final sınavında teslim edilmek üzere, parçanın teknik detaylarının, estetik anlayışının, form
anlayışının, ve tüm bu konularla ilgili öğrencinin düşüncelerinin ve parça ile ilgili
duygulanımlarının işlendiği 4-6 sayfalık bir düz yazının yazılması ile ilgili final ödevinin
anlatılması.
Tablo 1 - Kompozisyon’da birinci dönem dersi için bir ders programı önerisi.

Dikkat edileceği üzere, buradaki ana felsefe, öğrencinin her türlü yaklaşımı deneyimlemesi
için küçük ödev çalışmaları yapmasını sağlamak ve bunu yaparken, öğrencinin, bu çalışmaları
eser niteliğinde görerek stres ve baskı altına girmesini engellemektir. Bunun için ödev
projeleri genellikle 1‟er dakikalık ya da 1‟er sayfalık çok küçük şablon çalışmalar olarak
sunulmaktadır. Böylelikle, öğrencinin ilgili konu üzerinde, en azından hayatında bir kez,
düşünmüş olması amaçlanmaktadır. Ayrıca bir bağımsız projenin varlığı öğrencinin,
kompozisyon çalışmalarına olan konsantrasyonunun korunmasını sağlamaktadır.
Programda yer verilen literatür analizleri ise hem kısa ödevlerle ilgili, hem de
öğrencinin bağımsız projesindeki eğilimler düşünülerek seçilen destekleyici çalışmalardır.
Örneğin, romantik dönemi kendisine yakın bulan bir öğrenci için Brahms‟ın kompozisyon
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teknolojisini, Mahler‟in kompozisyon teknolojisini, ve sonra XX. yüzyıldaki benzer
uygulamaları içeren; teorik detaylara fazla girmeden, eser içindeki kompozisyonel karakterleri
ele alan, yüzeysel literatür taraması karakterinde çalışmalar kastedilmektedir.
Son olarak, sunulan programın bir başka felsefesi de öğrenciye somut bir hedef
koymaktır. Bu hedef eserini belli bir tarihte tamamlamak ve belli bir tarihte düzenlenecek
konserde çaldırmaktır. Bu konserlerin sıklığının, tüm seviye sınıflar için, her ders dönemi
sonunda bir konser olarak belirlenmesinde, öğrencinin çalışma ritminin yüksek tutulması
açısından, fayda vardır. Sonuçta başlangıç şubesindeki öğrenci hemen ilk dönem sonundaki
konsere çalışmasını yetiştiremeyebilir, ama böyle bir öğrenciye okuldaki diğer öğrencilerin
eserlerinin seslendirildiğini göstermek, onun için sağlanabilecek en büyük motivasyondur.

Anahtar Sözcükler: Kompozisyon eğitimi, estetik tartışmalar, yirmi birinci yüzyıl.
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TÜRKİYE’DE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN GİTAR KONULU
TEZLERİN ANALİZİ
Yrd. Doç. Dr. Gökhan YALÇIN*
1.

Giriş

Müzik üzerine araştırmalar yapan araştırmacı kendi alanı ile ilgili bir amaca ve bir
soruna çözüm üretmek üzere yoğun bir çalışma sürecine girer. Araştırma konusunu doğru
seçerek problemi iyi belirlediğini düşünen, probleme objektif bakışı ve doğru yöntemle
çözüm getirmek isteyen araştırmacı, bu süreç sonrasında çalışmasını sonlandırır ve
sonuçlarına önerilerini de ekleyerek yeni bir bilgi ortaya koymuş olur. Somut halde ortaya
çıkarılan bu araştırmalardan ister yayınlanmış ister yayımlanmış olsun, en kapsamlısı
lisansüstü tezlerdir diyebiliriz.
Lisansüstü tez hazırlamak isteyen bir araştırmacının yüksek lisans için lisans mezunu,
doktora ve sanatta yeterlik için yüksek lisans mezunu olmasının yanı sıra ALES puanı ve
yabancı dil puanı gibi bir takım şartları da sağlaması gerekmektedir. Bilindiği gibi, şartları
sağlayan aday lisansüstü eğitimi alır ve mezun olmak için, yeni bir bilgi ortaya koyabildiğini,
alanı ile ilgili bir probleme çözüm getirebildiğini ve gerekli araştırma yöntem ve tekniklerine
ilişkin bilgi ve birikime sahip olduğunu lisansüstü tezi ile ortaya koyar. Bunların yanı sıra,
yayımlanan tezin bilimsel değere sahip, özellikle konu itibari ile benzer ya da ilişkili
olanlarını tamamlayıcı, destekleyici olması beklenmektedir. Başka bir deyişle, bilim alanında
yapılan her bir çalışma gibi müzik alanında da yeni hazırlanacak tezlerin, önceki çalışmaları
tamamlayıcı ve destekleyici olması gerekir diyebiliriz.
Araştırma konusunu belirleyen araştırmacının araştırma konusu ile benzer ya da ilişkili
araştırmaları tamamlayıcı ve destekleyici olması için tüm araştırmaları incelemesi ve analiz
*
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etmesi gerekmektedir. Hızla artan bilimsel araştırmalara paralel olarak lisansüstü tezlerde de
artış görülmesinden dolayı bu analizlerin zorlaştığını, başlı başına bir çalışma konusu haline
geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca, birbirinden bağımsız olarak hızla artan bu bilimsel
çalışmalarda sıklıkla birbirinden farklı sonuçlara ulaşılmakta, bu bilgi yığınını yorumlamak ve
yeni çalışmalara yol açmak için, kapsayıcı ve güvenilir nitelikte yeni üst çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır (Akgöz, Ercan ve Kan, 2004:3).
Yükseköğretim Kurulu ulusal tez merkezi internet adresinden (http://tez2.yok.gov.tr/)
müzik konulu tüm tezler tarandığında 2413 tez olduğu, bu tezlerin % 81’inin yüksek lisans
(1955 tez), % 12’sinin doktora (291 tez) ve % 7’sinin sanatta yeterlik (167 tez) tezi olduğu
(Tablo 1) ve yıllara göre artan bir grafik çizdiği görülmektedir. Bu durum, müzik konulu
lisansüstü tezlerin tamamının incelenmesinin gittikçe güçleştiğini ve bu tezlerin analizinde
konu başlıklarına göre incelenmesinin daha doğru olacağını göstermektedir. Araştırmacılara
yardımcı olacak, onları doğru analizlerle yönlendirecek, yeni araştırma konularına ilham
olacak şekilde tezler konularına göre ayrılarak incelenip ortaya konulacak araştırmalar
yapılması bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 1. Türkiye’deki Müzik Konulu Tezlerin Türüne Göre Dağılımı
Tez Sayısı
Tez Türü

f

%

Doktora

291

12

Y. Lisans

1955

81

Sanatta Yeterlik
TOPLAM

167
2413

7
100

Bu araştırmada da, Türkiye’de gitar konulu lisans üstü tezlerin ortaya konulması ve bu
tezlerin analizinin yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca, gitar konulu tezlerin bibliyometrik
özelliklerini incelemek ve tezlerde en çok hangi kaynaklara atıf yapıldığını belirlemek de
araştırmanın alt amaçları olarak belirlenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmada şu
sorulara cevap aranmıştır;
1. Gitar konulu tezlerin türüne ve yıllara göre dağılımı nedir?
2. Üniversitelere göre dağılımı nedir?
3. Araştırmacıların cinsiyeti, danışmanların unvan dağılımları nedir?
4. Tezlerde atıfların kaynak türüne göre dağılımı nedir?
5. Tezlere yapılan atıfların dağılımı nasıldır?
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6. En sık atıf yapılan dergiler, kitaplar ve tezler hangileridir?

2.

Yöntem

Bu araştırma, verilerin doküman incelemesi ile oluşturulduğu betimsel bir çalışmadır.
Bilindiği gibi doküman incelemesi veya analizi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2008:187).
Bu araştırmada ilk veriler 1990-2011 yılları arasında yayımlanan gitar konulu 87
lisansüstü tezden elde edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu ulusal tez merkezi internet
adresinden (http://tez2.yok.gov.tr/) gitar konulu tüm tezlere ulaşılmış ve bu tezler yıl,
üniversite, araştırmacılar, danışmanlar, çalışma alanı, tez konularının anabilim dalı ile olan
ilişkisi, kullanılan yöntemler gibi belirlenen ölçütler doğrultusunda sınıflandırılmış ve
istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın son verileri 1990-2011 yılları arasında
tamamlanan, yazarları tarafından izin verilerek erişime açık olan ve araştırmacı tarafından
ulaşılan 64 gitar konulu lisansüstü tezden elde edilmiştir. Bu tezlerin de kaynakçaları
(bibliyografyaları) araştırmanın verilerini oluşturmuştur. Araştırmanın evrenini gitar konulu
lisansüstü tezler, örneklemini ise 64 gitar konulu lisansüstü tez oluşturmaktadır.

3.

Bulgular ve Yorum

1990-2011 yıllarında tamamlanan gitar konulu 87 lisansüstü tezin 13’ü doktora (%15),
72’si yüksek lisans (% 83) ve 2’si sanatta yeterlik (% 2) tezidir (Tablo 2).
Tablo 2. Tezlerin Türüne Göre Dağılımı
Gitar Konulu Tezler
Tez Türü

Müzik Konulu Tezler

f

%

f

%

Doktora

13

15

291

12

Y. Lisans

72

83

1955

81

Sanatta Yeterlik
TOPLAM

2
87

2
100

167
2413

7
100

Gitar konulu

lisansüstü

tez dağılımı

ile müzik konulu tezlerin dağılımı

karşılaştırıldığında, gitar konulu lisansüstü tezlerin türüne göre yüzdelik dağılımının yakın
olduğu görülmektedir. Ayrıca, elde edilen bulgular ile benzer konulu yapılan araştırmalardan
(Ataman, 2009:347; Ömür ve Gültek, 2011:467; Karkın, 2011:114; Ece ve Çeşit, 2011:604)
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elde edilen bulgular kıyaslandığında gitar konulu araştırmaların türüne göre yüzdelik
dağılımının müzik konulu tezlerin dağılımına daha yakın olduğu görülecektir. Türkiye’de
1990-2011 yılları arasında üniversitelerde lisansüstü düzeyde gitar konulu araştırmalara
yeterince yer verildiğini söyleyebiliriz.
Tablo 3. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
Y. Lisans

Doktora

1990

f
1

%
1

f
-

%
-

Sanatta
Yeterlik
f
%
-

Toplam

1991
1992
1993

1
2
-

1
3
-

-

-

-

-

1
2
0

1
2
0

1994

1

1

-

-

-

-

1

1

1995

2

3

-

-

-

-

2

2

1996
1997

2
1

3
1

-

-

-

-

2
1

2
1

1998
1999
2000

1
-

1
-

1
1
-

8
8
-

-

-

2
1
0

2
1
0

2001

4

6

-

-

-

-

4

5

2002

-

-

-

-

-

-

0

0

2003

3

4

1

8

-

-

4

5

2004

2

3

-

-

-

-

2

2

2005

5

7

1

8

-

-

6

7

2006

11

15

-

-

-

-

11

13

2007

5

7

1

8

-

-

6

7

2008

9

13

1

8

-

-

10

11

2009
2010

6
13

8
18

3
3

23
23

2
-

100
-

11
16

13
18

2011
Toplam

3
72

4
100

1
13

8
100

2

-

4
87

5
100

f
1

%
1

Tablo 3’de görüldüğü gibi, 2000 yılına kadar ilk on yıllık dilimde toplam lisansüstü
tez 13 olmasına karşın 2000 yılından sonra tezlerde artış olduğu (74 tez) görülmektedir. Son
beş yıllık dilimde ise dikkat çekici bir artışın olduğu, son beş yılda toplam 58 tez yapıldığı
görülmektedir (Şekil 1). Yüzdelik dağılıma göre en çok tez 2010 yılında yapılmış (% 18) ve
1993, 2000 ve 2002 yıllarında ise gitar konulu tez yapılmamıştır.

564

Şekil 1. Yıllara Göre Tezlerin Dağılımı
Tablo 4. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı
Üniversite

Y. Lisans

Doktora

Sanatta
Yeterlik
f
%
-

Toplam

Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Bolu
Afyon Kocatepe Üniversitesi/Afyon

f
5
2

%
7
3

f
2
-

%
15
-

f
7
2

Atatürk Üniversitesi/Erzurum
Cumhuriyet Üniversitesi/Sivas

1
1

1
1

-

-

-

-

1
1

Dokuz Eylül Üniversitesi/İzmir

2

3

-

-

-

-

2

Gazi Üniversitesi/Ankara

13

18

5

38

-

-

18

Haliç Üniversitesi/İstanbul

1

1

-

-

-

-

1

İnönü Üniversitesi/Malatya

2

3

-

-

-

-

2

İstanbul Üniversitesi/İstanbul

9

13

-

-

1

50

10

İstanbul Teknik Üniversitesi/İstanbul
Kafkas Üniversitesi/Kars

1
1

1
1

1
-

8
-

-

-

2
1

Kocaeli Üniversitesi/Kocaeli

2

3

-

-

-

-

2

Marmara Üniversitesi/İstanbul

9

13

4

31

-

-

13

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/

2

3

-

-

-

-

2

Mersin Üniversitesi/Mersin

1

1

-

-

-

-

1

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi/İstanbul
Niğde Üniversitesi/Niğde

12

17

-

-

1

50

13

2

3

-

-

-

-

2

Selçuk Üniversitesi/Konya

3

4

-

-

-

-

3

Uludağ Üniversitesi/Bursa

2

3

-

-

-

-

2

Yıldız Teknik Üniversitesi/İstanbul

-

0

1

8

-

-

1

Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Van

1

1

-

-

-

-

1

TOPLAM

72

100

13

100

2

100

87

Tablo 4’de görüldüğü gibi en fazla gitar konulu lisansüstü tez, müzik eğitiminde ve
lisansüstü eğitimde köklü bir geçmişe sahip olan Gazi Üniversitesinde (18) ve Marmara
Üniversitesinde (13) yapılmıştır. Elde edilen bulgularda dikkat çeken en önemli unsur, Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 2006-2011 yılları arasında toplam 13 gitar konulu tez
yapılmış olmasıdır. Tezlerin yıllara göre dağılımında son beş yıllık dilimdeki artışın en
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önemli sebebinin de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yapılan gitar konulu tezler
olduğu söylenebilir.
Tablo 5. Araştırmacıların Cinsiyet Dağılımı
Y. Lisans

Gitar

Doktora

Sanatta
Yeterlik

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

Bay

56

78

11

85

2

100

69

79

Bayan

16

22

2

15

-

-

18

21

Toplam

72

100

13

100

2

100

87

100

konulu

lisansüstü

tezleri

yapan

araştırmacıların

cinsiyet

durumları

incelendiğinde (Tablo 5), % 22 oranında yüksek lisans tezi tamamlayan bayan
araştırmacıların ve % 78 oranında bay araştırmacının olduğu görülmektedir. Doktora tezi
tamamlayan araştırmacıların % 18’i bayan, % 69’u erkek araştırmacıdır. Sanatta yeterlik
tezinde ise bayan araştırmacı yoktur. Toplam dağılıma göre, erkek araştırmacıların bayan
araştırmacılara oranla daha fazla olduğu görülmektedir.
Tablo 6. Danışmanların Unvan Dağılımı
Prof. Dr.

Prof.

Doç Dr.

Doç.

f

%

f

%

f

%

f

%

Yrd.
Doç.Dr.
f
%

Yrd.
Doç.
f %

Öğr.
Gör.Dr.
f
%

Öğr.Gör.

Toplam

f

%

f

%

Y.Lisans

9

12.5

9

12.5

10

14

2

3

23

32

8

11

1

1

10

14

72

100

Doktora

6

46

2

15

1

8

1

8

3

23

-

-

-

-

-

-

13

100

Sanatta
Yeterlik

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

50

-

-

1

50

2

100

Toplam

16

17

11

13

11

13

3

3

26

30

9

10

1

1

11

13

87

100

Tablo 6’da görüldüğü gibi, yüksek lisans tez danışmanlarının % 32’si Yrd. Doç. Dr.,
% 14’ü Doç. Dr. ve Öğr. Gör., %12,5’i Prof. Dr. ve Prof. olduğu görülmektedir. Doktora tez
danışmalarının unvan dağılımları ise, % 46’sı Prof. Dr, % 23’ü Yrd. Doç. Dr., % 15’i Prof.
olduğu görülmektedir. Sanatta yeterlik tezi 2 danışmandan 1’i Yrd. Doç ve diğeri Öğr.
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Gör.’dür. Toplamda gitar konulu tezlerin danışman unvan dağılımlarında % 30 oranla Yrd.
Doç. Dr. ve % 17 oranla Prof. Dr., % 13 oranla Prof. ve Doç. Dr. olduğu görülmektedir.
Tablo 7. Tezlerin Çalışma Alanları ve Tez Türlerine Göre Dağılımı
KONU

Y. Lisans

Doktora

%
24

f
5

%
39

Sanatta
Yeterlik
f
%
-

Toplam
f
%
22
25

1
2
3

Gitar Eğitimi

f
17

Okul şarkılarına Eşlik

7

10

1

8

-

-

8

9

Repertuar

2

3

-

-

-

-

2

3

4

Türk Müziğine yönelik

4

5

2

15

-

-

6

7

5

Öğretmen ve Öğrenci
görüşleri
Gitar tarihi

6

8

-

-

-

-

6

7

7

10

-

-

-

-

7

8

Lisans derslerinde
kullanılması
Gitar metotları
Gitar türleri

1

1

1

8

-

-

2

2

7
5

10
7

2

15

1

50

7
8

8
9

16
72

22
100

2
13

15
100

1
2

50
100

19
87

22
100

6
7

8
9
10 Eser Analizi
TOPLAM

Tablo 7’de gitar konulu tezlerin çalışma alanlarına göre 10 kategoride toplandığı
görülmektedir. Buna göre % 25’i “gitar eğitimi”, % 22’si “eser analizi”, % 9’u “eşlik” ve
“gitar türleri”, % 8’i “gitar tarihi” ve “gitar metotları”, % 7’si “Türk müziği” ve “öğretmen ve
öğrenci görüşleri”, % 3’ü “repertuar” ve % 2’si “lisans derslerinde kullanılması” üzerine
olduğu belirlenmiştir.
Tez konularının enstitülere göre dağılımını belirlemek için 10 kategori de toplanan
çalışma alanları “gitar eğitimi alanı” ve “gitar alanı” olarak iki şekilde sınıflandırılmıştır.
“gitar tarihi”, “repertuar”, “gitar türleri”, “eser analizi” kategorileri “gitar alanı” olarak ve
“gitar eğitimi”, “okul şarkılarına eşlik”, “Türk müziği”, “öğretmen ve öğrenci görüşleri”,
“lisans derslerinde kullanılması” kategorileri ise “gitar eğitimi alanı” olarak sınıflandırılmıştır.
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Tablo 8. Gitar - Gitar Eğitimi Alanları ve Tez Türüne Göre Dağılımı
Tez Çalışma
Alanı

Y.Lisans

Doktora

Sanatta Yeterlik

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

Gitar Eğitimi

42

58

9

69

-

-

51

59

Gitar

30

42

4

31

2

100

36

41

Toplam

72

100

13

100

2

100

87

100

Tablo 8’de gitar ve gitar eğitimi alanlarında yapılan lisansüstü tezlerin tez türlerine
göre dağılımı görülmektedir. Tüm tezlerin % 59’u “gitar eğitimi”, % 41’i “gitar” alanı
üzerinedir.
Tablo 9. Gitar ve Gitar Eğitimi Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Üniversitelere Göre
Dağılımı
Gitar Eğitimi
ÜNİVERSİTE

Gitar Alanı

Toplam

Y.Lisans

Doktora

Y.Lisans

Doktora

Sanatta
Yeterlik

f
12
7
4
1
1

%
29
17
10
2
2

f
4
4
1
.
.

%
44
44
11
.
.

f
1
2
1
1
1

%
3
7
3
3
3

f
1
.
1
.
.

%
25
.
25
.
.

f

Gazi
Marmara
Abant İzzet Baysal
Uludağ
Kocaeli
İnönü

2

5

.

.

.

.

.

Mehmet Akif Ersoy

2

5

.

.

.

.

.

Niğde

2

5

.

.

.

.

Selçuk

3

7

.

.

.

.

İstanbul

4

10

.

5

17

Afyon Kocatepe

1

2

.

.

1

3

.

Dokuz eylül
Cumhuriyet
Mimar Sinan

1
1
.

2
2
.

.
.

.
.
.

1
.
12

3
.
40

.
.

Kafkas
Mersin
Atatürk

.
1
.

.
2
.

.
.
.

.
.
.

1
.
1

3
.
3

.
.
.

Yüzüncü yıl

.

.

.

.

1

3

İstanbul teknik

.

.

.

.

1

.
.
42

.
.
100

.
.
9

.
.
100

1
.
30

Haliç
Yıldız teknik
TOPLAM

568

%
.
.
.
.
.

f
18
13
7
2
2

%
21
15
8
2
2

.

.

2

2

.

.

2

2

.

.

.

2

2

.

.

.

3

3

50

10

11

.

.

2

2

.
.
.

.
.
50

2
1
13

2
1
15

.
.
.

.
.
.

1
1
1

1
1
1

.

.

.

1

1

3

1

25

.

2

2

3
.
100

.
1
4

.
25
100

.
.
100

1
1
87

1
1
100

.

1

1

2

Tablo 9’da görüldüğü gibi, “gitar eğitimi” alanlarında yapılan yüksek lisans tezlerinin
% 29’u Gazi Üniversitesinde, % 17’si Marmara Üniversitesinde, % 10’u Abant İzzet Baysal
ve İstanbul Üniversitesinde yapılmıştır. Doktora tezlerinin ise % 44’ü Gazi ve Marmara
Üniversitesinde, % 11’i Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yapılmıştır. “Gitar” alanında
yapılan yüksek lisans tezlerinin % 40’ı Mimar Sinan Üniversitesinde, % 17’si İstanbul
Üniversitesinde, % 7’si Marmara Üniversitesinde yapılmıştır. “Gitar” alanında yapılan
doktora tezlerinin % 25’i Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Abant İzzet Baysal ve Gazi
Üniversitesinde yapılmıştır. Sanatta Yeterlik tezlerinin ikisi de “gitar” alanında yapılmıştır,
üniversiteler ise Mimar Sinan ve İstanbul Üniversitesidir.
Tablo 10. Araştırma Yöntemlerinin Dağılımı
BETİMSEL

DENEYSEL

f

%

f

%

57

89

7

11

TOP
64

Tablo 10’da görüldüğü gibi, toplam 64 tezde kullanılan en çok yöntem betimseldir (%
89). Tez türlerine göre dağılımına bakıldığında, doktora tezlerinin % 56’sı deneysel, % 41’i
betimsel olduğu, yüksek lisans tezlerinin % 96’sı betimsel ve % 4’ü deneysel ve Sanatta
Yeterlik tezlerinin ise tamamı betimsel olduğu görülmüştür.
Tablo 11. Atıf Yapılan Kaynakların Dağılımı

f
%

Kitap

Tez

Bildiri

Makale

Web

Diğer

toplam

982

354

66

220

154

43

1819

54

19

4

12

9

2

100

Tablo 11’de görüldüğü gibi, kaynakçalarda yer alan toplam 1819 atıf’ın % 54’ü
kitaplara, % 19’u tezlere, % 12’si makalelere, % 9’u Web sitelerine, % 4’ü sempozyum
bildirilerine ve % 2’si diğer (yayınlanmamış eser notaları, görüşmeler, arşiv belgeleri vs.)
yayınlara yapılmıştır.
Atıf yapılan kitapların % 86’sı Türkçe, % 14’ü yabancı dilde yazılmıştır. Atıf yapılan
makalelerin ise % 57’si yabancı dilde, % 43’ü Türkçe yazılmıştır.
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Tablo 12. Tez Türüne Göre Atıf Yapılan Kaynakların Dağılımı
Kitap

Tez

Bildiri

Makale

Diğer

Web

Top.

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Doktora

284

29

135

38

24

36

79

36

22

14

5

12

549

30

Sanatta
Yeterlik

29

3

-

5

3

-

-

34

2

Yüksek
Lisans

669

68

219

62

42

64

141

64

127

83

38

88

1236

68

Toplam

982

100

354

100

66

100

220

100

154

100

43

100

1819

100

-

Tablo 12’de kaynakçalarda yer alan 1819 atıf’ın % 68’i yüksek lisans tezlerinde, %
30’u doktora tezlerinde ve % 2’si sanatta yeterlik tezlerinde yapıldığı görülmektedir.
Kaynakların dağılımı ise, kitaplara atıf % 68 oranında yüksek lisans tezlerinde, % 29 doktora
ve % 3 oranında sanatta yeterlik tezlerinde yapılmıştır. Tezlere yapılan atıf % 62 oranında
yüksek lisans, % 38 doktora tezlerinde yapılmıştır. Sanatta yeterlik tezlerinde tezlere atıf
yapılmamıştır. Sempozyum bildirilerine atıf % 64 yüksek lisans, % 36 doktora tezlerinde
yapılmış, sanatta yeterlik tezlerinde bildirilere atıf yapılmamıştır. Makalelere atıf % 64
oranında yüksek lisans, % 36 doktora tezlerinde yapılmış, sanatta yeterlik tezlerinde
makalelere atıf yapılmamıştır. Web sitelerine atıf % 83 oranında yüksek lisans, % 14 doktora
ve % 3 oranında sanatta yeterlik tezlerinde yapılmıştır. Diğer kaynaklara atıf ise % 88
oranında yüksek lisans, % 12 doktora tezlerinde yapılmıştır.
Tablo 13. Tez Türüne Göre Atıf ve Sayfa Sayısının Dağılımı
Tez Türü

Tez
Sayısı

Atıf Sayısı
f

Sayfa sayısı
s

f

s

Doktora

9

549

61

30,13

2188

168,3

74,74

Y. Lisans

53

1236

24,23

18,37

7422

103,08

45,18

Sanatta
Yeterlik

2

34

17

2,82

187

93,5

41,71

Gitar konulu lisansüstü tezlerin sayfa ve atıf sayısı dağılımı tablo 13’de görülmektedir.
Buna göre, doktora tezlerinde atıf sayılarının ortalaması 61, yüksek lisans tezlerinde atıf
sayılarının ortalaması 24,23 ve sanatta yeterlik tezlerindeki atıf sayısının ortalaması 17’dir.
Tezlerin sayfa sayısının ortalaması ise, doktora tezleri ortalama 168, yüksek lisans tezleri 103
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ve sanatta yeterlik tezleri ortalama 93 sayfadır. Sayfa sayısı ortalaması ile atıf sayısı
ortalamasının birbiri ile ilişkili olduğu görülmektedir. Tezlerdeki atıf sayısı arttıkça sayfa
sayısı da artmaktadır diyebiliriz.
Tablo 14. Tez Türüne Göre Atıf ve Sayfa Sayısının Dağılımı
TEZLER

SAYFA

EN AZ SAYFA

EN FAZLA SAYFA

Y. lisans

toplam
7568

Ort.
103,67

41

250

Doktora

2188

168,30

92

324

Sanatta Yeterlik

187

93,5

64

123

TOPLAM

9943

Tablo 14’de tezlerin sayfa dağılımları ile tez türüne göre en az ve en fazla sayfa sayısı
görülmektedir. Buna göre, en az sayfa sayısı yüksek lisans tezinde (41) ve en fazla sayfa
sayılı tez doktora tezindedir (324).
Tablo 15. En Çok Atıf Yapılan Kaynaklar
Kitap
Müzik
f
Araştırma
Tez
f

1

2

Gitar için beste
yapmış Türk
bestecilerinin
eğitimi ve
yapıtlarının
uluslararası
gitar
repertuarındaki
yeri
Ülkemiz müzik
eğitiminde klasik
gitar

21

12

Müzik eğitimi
temel
kavramlarİlkelerYaklaşımlar

Sorularla
Gitar

23

Bilimsel
Araştırma
Yöntemleri

f

Dergi

f

Web

f

10

Gazi
Üniversitesi
Gazi Eğitim
Fakültesi
Dergisi

12

www.
muzikegitimcileri.
net

7

Ankara
Üniversitesi
Eğitim
Fakültesi
Dergisi

7

22

Tablo 15’de en çok atıf yapılan tez, kitap, dergi ve internet adresi görülmektedir. En
çok atıf Uçan’a (1994) ait “Müzik eğitimi temel kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar” ve Elmas’a
(2003) ait “Sorularla Gitar” adlı kitaptır. En çok atıf yapılan tez Kanneci’ye (2001) ait “Gitar
için beste yapmış Türk bestecilerinin eğitimi ve yapıtlarının uluslararası gitar repertuarındaki
yeri” adlı yüksek lisans tezidir. En çok atıf yapılan dergi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi ve en
çok atıf yapılan Web sitesi muzikegitimcileri.net adresidir.
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Tablo 16. Tez Türüne Göre Atıf Dağılımı ve Literatür Eskimesi
TEZLER

ATIF

EN AZ ATIF

EN FAZLA ATIF

Y. lisans

Toplam Atıf
Sayısı
549

Yarı Yaşam
Yılı
9

8

61

Doktora

1236

8

41

103

Sanatta Yeterlik

34

12

15

19

TOPLAM

1819

Tablo 16’da tez türlerine göre atıfların yarı yaşam yılları ve en az ve en fazla atıf sayısı
görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre (Uçak ve Al, 2009), “bilimsel yayınlarda güncel
yayınlara daha fazla atıf yapıldığı gözlenmektedir. Bir başka ifadeyle yayınlar yaşlandıkça
giderek daha az atıf almaktadırlar. “Literatür eskimesi” (obsolescence) ya da “literatür
yaşlanması” (aging) olarak da adlandırılan bu durumu göstermek için “yarı yaşam” (half-life)
ya da “eskime” adı verilen bir ölçü kullanılmaktadır. Yarı yaşam, “atıf ya da istek yapılan
kaynakların ortanca yaşı” olarak tanımlanmakta ve yarı yaşam rakamları disiplinden disipline
farklılık göstermektedir” (Uçak ve Al, 2009).
1994-2011 yılları arasında atıf yılı bilgisini elde ettiğimiz toplam 1819 atıf, atıf
yapılan kaynağın yayımlandığı yıla göre sıralanmıştır. Atıf yapılan kaynakların yayın yılları
1538 ile 2011 arasında değişmektedir. Tezlerde atıf yapılan kaynakların yarı yaşamını bulmak
için atıf yapılan tüm kaynakların yayın yılları, atıfların yapıldığı tezlerin yayın yılından
çıkarılmış ve atıf yapılan kaynakların ortancası bulunmuştur. Buna göre, gitar konulu lisans
üstü tezlerde atıf yapılan kaynakların yarı yaşamı 9 yıl olarak bulunmuştur. Yani atıf yapılan
yayınların yarısı son 9 yılda yayımlanmıştır. Tez türlerine göre bakıldığında en hızlı eskime
doktora tezlerinde (8), daha sonra yüksek lisans tezlerinde (9) gerçekleştiği görülmektedir
(Tablo 16). 1994-2004 yılları arasında eskime 12 iken, 2005-2011 yılları arasında eskime 9
olarak bulunmuştur. On yıllık dilimlere göre kaynakların yarı yaşamı incelendiğinde, tezlerin
artışına paralel olarak kaynakların yarı yaşamı da azalmaktadır diyebiliriz.
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4. Sonuç ve Öneriler
Lisansüstü düzeyde yapılan gitar konulu tezlerin oranları ile müzik alanında yapılan
tezlerin oralarının yakın olması gitar konusunda yeterli sayıda araştırma yapıldığını
göstermektedir. Gazi, Marmara ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bu oranın ve son
beş yıldaki olumlu artışı sağlayan üniversitelerin başında gelmektedir. Araştırmacıların
yaklaşık olarak dörtte üçünün erkek olması lisansüstü eğitimi tercih eden araştırmacıların
oranını da vermektedir. Yüksek lisans tez danışmanlarının ağırlıklı olarak Yrd. Doç. ve
doktora tez danışmanlarının ise Prof. Dr. unvanına sahip olması öğrenim düzeylerine göre
uygun dağılım olduğunu göstermektedir.
Tezlerin konularına göre dağılımına bakıldığında “gitar eğitimi” ve “gitar” alanında
yapılan araştırmaların yaklaşık olarak birbirine yakın olduğu görülmektedir. “Gitar eğitimi”
üzerine en fazla tezin Gazi Üniversitesinde, “gitar” alanı üzerine en fazla tezin Mimar Sinan
Güzel

Sanatlar

Üniversitesinde

yapılması

enstitülere

göre

konuların

seçildiğini

göstermektedir. Tezlerin çalışma alanlarına göre bakıldığında en az çalışmanın “gitarın diğer
lisans derslerinde kullanılabilirliğine” yönelik olduğu görülmüştür. Gitarın işitme eğitiminde,
gitarın armoni eğitiminde kullanılabilirliğine yönelik araştırmaların yapıldığı fakat diğer alan
derslerinde kullanılabilirliğine yönelik çalışmaların ve gitar metotlarına yönelik deneysel
yöntem kullanılarak bir araştırmanın olmaması eksiklik olarak görülmektedir. En çok
kullanılan araştırma yönteminin betimsel olduğu ve doktora tezlerinin yanı sıra yüksek lisans
tezlerinde de deneysel yöntemler kullanıldığı görülmüştür.
Tezlerin kaynakçaları incelendiğinde toplam 1819 atıftan % 54’ünün kitaplara
yapıldığı görülmüştür. Müzik tezlerindeki atıflar üzerine yapılan bir araştırmada da kitaplara
olan atıf % 41 olarak elde edilmiştir (Kuyper-Rushing, 1999:160). Atıf yapılan kitapların %
86’sı Türkçe, % 14’ü yabancı dilde yazılmıştır. Doktora tezlerindeki atıf sayısı ortalaması
(61) diğer tez türlerinden daha fazladır. Aynı şekilde doktora tezlerinin sayfa sayısı ortalaması
da (168) daha fazladır. Sayfa sayısının atıf sayısı ile paralellik gösterdiği görülmektedir. En
çok atıf yapılan kitabın müzik eğitimi üzerine olduğu, en çok atıf yapılan tezin “gitar” alanı
ile ilgili olduğu ve en çok atıf yapılan derginin eğitim fakültesi dergisi olduğu ve en çok atıf
yapılan Web sitesinin müzik eğitimcileri üzerine olduğu görülmüştür.
Literatür eskimesi incelendiğinde, gitar konulu lisans üstü tezlerde atıf yapılan
kaynakların yarı yaşamı 9 yıl olduğu görülmüştür. Yani atıf yapılan yayınların yarısı son 9
yılda yayımlanmıştır. Uçak ve Al (2009) farklı disiplinlere yönelik yaptığı atıf analizi
çalışmasında, sanat ve beşeri bilimler tezlerinde atıf yapılan kaynaklar için yarı yaşamı 10 yıl,
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temel bilimlerdeki tezler için 11 yıl, sosyal bilimlerdeki tezler için ise 14 yıl olarak
saptamıştır.
Bu sonuçlara göre gitar konusunda yeni araştırmalar yapacak olan araştırmacılara ve
tez danışmanlarına şu önerilerde bulunulabilinir;
1.

Gitar konulu lisansüstü düzeyde araştırmaların artması Türkiye’de genel,

mesleki ve özengen müzik eğitiminde gitar eğitiminin sağlıklı ve dengeli gelişmesini
sağlayacaktır. Gitar eğitimcilerinin gitar öğrencilerini lisansüstü eğitime yönlendirmeleri için
lisansüstü yapılan çalışmalardan ve katkılarından gitar eğitimi sürecinde yer vermeleri gerekli
görünmektedir.
2.

“Gitar eğitimi” alanında lisansüstü eğitime yönelik, lisans derslerinde

kullanılabilirliğine yönelik yeni araştırmalar yapılmalıdır. Disiplinler arası çalışmaların hızla
artmasının yanı sıra, “gitar” ve “gitar eğitimi” alanına yönelik disiplinler arası çalışmaların,
meta analiz çalışmalarının olmaması büyük bir eksiklik olarak görülmektedir.
3.

Yapılan araştırmalarda yeterince yabancı dilde kaynaklara yer verilmediği

görülmüştür. Bu da, yapılan araştırmaların Türkiye ile sınırlı kaldığını göstermektedir.
Araştırmaların daha kapsamlı olması için yabancı kaynaklı yayınlara da yer verilmesi
gerekmektedir.
4.

Yapılan tez çalışmalarının, özellikle deneysel modellerle etkililiği sınanan

çalışmaların, gitar eğitimine katkı sağlaması için kitap olarak yayınlanması gerekmektedir.
5.

Atıf analizi, literatür eskimesi gibi yöntemlerin, araştırmacılar ve danışmanlar

için müzik alanının diğer konularında da kullanılabilecek önemli bir araştırma konusu olduğu
söylenebilir.
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FLÜT VE FLÜT EĞĠTĠMĠ ALANLARINDA YAPILMIġ LĠSANSÜSTÜ
TEZLERĠN KONULARI YÖNÜNDEN ĠNCELENMESĠ
Yrd. Doç. Dr. Gülten CÜCEOĞLU ÖNDER*

1. GĠRĠġ
Lisansüstü tezler, belirli bir lisansüstü eğitimi programı bitiminde hazırlanan, bir
probleme çözüm arayan, alana yönelik yeni geliĢmeleri, teknikleri ve uygulamaları ortaya
koyan, yeni modeller, kuramlar geliĢtiren, farklı disiplinleri bir araya getiren bilimsel
araĢtırmalardır. AraĢtırma, temelde bir arama öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma, bilgide,
teknolojide ilerleme, sorunlara çözüm bulma kısaca bir aydınlanma sürecidir (Karasar,
2003,22; Kaptan,1998:13). Bilimsel araĢtırma ise, problemlere güvenilir çözümler aramak
amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanarak
değerlendirilmesi ve rapor edilmesi Ģeklinde birbirini izleyen adım ya da etkinliklerden oluĢan
sistematik bir süreçtir (Karasar, 2003:22; Büyüköztürk, 2005:1).
Bilimsel araĢtırmalar çoğunlukla üniversitelerde gerçekleĢir. Üniversiteler, en önemli
toplumsal iĢlevlerinden birisi olan araĢtırma yapma ve yeni teknolojiler üretme görevlerinin
önemli bir bölümünü, lisansüstü eğitim sürecinde yapılan bilimsel araĢtırmalar ile yerine
getirir (Kılıç, 2010:478).
Bilimsel araĢtırmalar arasında lisansüstü tezlerin odaklandığı konular, alanın tarihsel
geliĢimine ve ilerlemesine katkı sağlamada önemli rol oynamaktadır. Bu bakımdan lisansüstü
tez hazırlayacak araĢtırmacıların, konu seçiminde çok dikkatli olmaları gerekir. Alanlarıyla
ilgili yapılmıĢ çalıĢmaları (tez, makale, bildiri vb.) inceleyerek, kendi araĢtırmaları ile
paralellik kurmak ve böylece alana katkı sağlayacak yeni çalıĢmalar yapmak hedeflenmelidir.
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AraĢtırmacılar ve danıĢmanlar çoğu zaman tez konusu seçiminde zorlanabilmektedir.
Ancak çalıĢılmak istenen alanla ilgili yapılmıĢ tezlerin konu bakımından sistematik bir
dökümünün

yapılması,

hangi

konulara

ağırlık

verildiğini

hangi

konuların

fazla

irdelenmediğini ya da hangi konuda eksiklerin olduğunu tespit etmek bu zorluğu en aza
indirebilir. Bu noktadan hareketle, müzik alanının önemli bir boyutu olan flüt ve flüt eğitimi
alanlarında yapılmıĢ lisansüstü tezlerin hangi konuları ele aldığına iliĢkin bir analize ihtiyaç
duyulmuĢtur. Yapılacak analizlerin, alandaki güncel eğilimleri ortaya çıkarmada yol gösterici
olacağı düĢünülmektedir.
1.1. Amaç
AraĢtırmanın amacı, flüt ve flüt eğitimi alanlarında yapılmıĢ lisansüstü tezlerin
odaklandığı konuları belirlemek, tezlerde hangi konuların doygunluğa ulaĢtığını, hangi
konularda araĢtırmalara gereksinim duyulduğunu ortaya koymaktır.
1.2. Önem
AraĢtırma, flüt ve flüt eğitimi alanlarında tez hazırlamayı düĢünen araĢtırmacılara ve
tez yürütücülerine kaynaklık ve rehberlik etmesi, yapılacak yeni tezlerin bilimsel anlamda
alana katkı sağlayacak olması bakımından önemlidir.
2. YÖNTEM
Bu araĢtırma betimsel bir çalıĢma olup tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın
çalıĢma grubu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi arĢivinde yer alan, flüt ve
flüt eğitimi alanlarında yapılmıĢ toplam 57 lisansüstü tezdir. Belirtilen arĢivdeki en eski tez
1987 yılında, en güncel tez ise 2011 yılında yapılmıĢtır. Dolayısıyla incelenen tezler son 24
yıldan bu yana yapılan araĢtırmalara ıĢık tutmaktadır. YÖK Ulusal Tez Merkezi arĢivi
kullanılarak ulaĢılan tezler; konularına ve türlerine göre incelenmiĢ, verilere iliĢkin
dağılımlara yer verilmiĢtir. Tezlerde ele alınan konular, tez baĢlıklarına göre irdelenerek,
araĢtırmacı tarafından hazırlanan veri iĢleme formlarına iĢlenmiĢ ve tablolar halinde
sunulmuĢtur. AraĢtırmada elde edilen verilerin sayısal dağılımları için SPSS paket
programından

yararlanılmıĢ,

frekans

ve

yorumlanmıĢtır.
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yüzde

hesaplanarak

tablolaĢtırılmıĢ

ve

3. BULGULAR VE YORUMLAR
Tablo 1. Flüt ve Flüt Eğitimi Alanlarında YapılmıĢ Lisansüstü Tezlerin Sayısal Dağılımı
Seçenekler

f

%

Flüt

29

50,9

Flüt eğitimi

28

49,1

N

57

100

Tablo 1’de flüt alanında yapılmıĢ lisansüstü tezlerin %50,9 oranında, flüt eğitimi
alanında yapılmıĢ lisansüstü tezlerin %49,1 oranında olduğu görülmektedir. Bulgulara göre,
araĢtırmacıların çalıĢmalarında her iki alana da neredeyse eĢit ağırlıkta yöneldikleri
söylenebilir. Ataman (2009) çalıĢmasında, her iki alanda yapılmıĢ toplam 28 teze ulaĢmıĢtır.
2009’dan bugüne flüt ve flüt eğitimi alanında yapılmıĢ lisansüstü tezler neredeyse %50
oranında bir artıĢ göstermiĢtir. Ancak son 24 yıl göz önüne alındığında bu sayının daha fazla
olması gerektiği düĢünülmektedir.
Tablo 2. Flüt ve Flüt Eğitimi Alanlarında YapılmıĢ Lisansüstü Tezlerin Türlerine ĠliĢkin Dağılım
Seçenekler

Yüksek Lisans

Doktora

Sanatta Yeterlilik

f

%

f

%

f

%

Flüt

24

82,8

1

3,4

4

13,8

Flüt eğitimi

22

78,6

4

14,3

2

7,1

Tablo 2’ye göre flüt alanında yapılmıĢ lisansüstü tezlerin %82,8’i yüksek lisans,
%3,4’ü doktora, %13,8’i sanatta yeterlilik düzeyindedir. Flüt eğitimi alanında yapılmıĢ
lisansüstü tezlerin %78,6’sı yüksek lisans, %14,3’ü doktora, %7,1’i sanatta yeterlilik
düzeyindedir. Bulgulara göre, her iki alanda da yüksek lisans tezleri çoğunlukta, doktora ve
sanatta yeterlilik tezleri ise azınlıktadır. Ataman (2009) çalıĢmasında, her iki alanda da hiç
doktora tezinin yapılmadığını sanatta yeterlilik tezlerinin ise çok az yapıldığını ortaya
koymaktadır. Tablo 2’ye bakıldığında, doktora düzeyinde tezlerinde artık yapılmakta olduğu
görülmektedir. Ancak doktora ve sanatta yeterlilik tezlerinin sayıca daha fazla olması
gerektiği düĢünülmektedir.
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Tablo 3. Flüt Alanında YapılmıĢ Lisansüstü Tezlerin Konularına ĠliĢkin Dağılım
Tez Konusu

f

%

Eser-Metot Analizi

14

48,3

Tarihçe

6

20,7

Teknik

3

10,3

Müzik Dönemleri

3

10,3

Dağarcık

2

7

Bedensel Sorunlar

1

3,4

N

29

100

Tablo 3’de görüldüğü gibi flüt alanında yapılmıĢ lisansüstü tezlerde ele alınan konular
arasında %48,3 oranıyla “eser-metot analizi” birinci sırada, %20,7 oranıyla “tarihçe” ikinci
sırada, %10,3 oranıyla “teknik” ve “müzik dönemleri” üçüncü sırada yer almaktadır.
Bulgulara göre “teknik”, “müzik dönemleri”, “dağarcık” ve “bedensel sorunlar” konularına
iliĢkin tezlerin sayısı oldukça azdır. AraĢtırmacıların çalıĢmalarında bu konuları daha fazla ele
almaları gerektiği düĢünülmektedir.
Tablo 4. Flüt Alanında YapılmıĢ Lisansüstü Tezlerin Konularına, Adlarına, Türlerine, Numaralarına ve
Yıllarına ĠliĢkin Dağılım
Tez
Tezin adı
Türü
Tez no Yılı
Konusu
Barok Dönemi Bestecilerinden J.S.Bach, G.F.Handel Ve G.P.
Y.Lisans 3052
1987
Telemann'ın Yan Flüt-Klavsen Yapıtlarının İncelenmesi
Peter Lucas Graf "Check-Up" Flüt Metodunun İncelenmesi
S.Yeterlilik 51050 1996
Bontem Romberg Flüt Konçertosunun Form Analizi Ve İcra
Y.Lisans 132621 2003
Yönünden İncelenmesi
Johann Sebastian Bach’ın Flüt Sonatlarının Analizi Ve Flüt
Y.Lisans 190431 2006
Eğitimine Yönelik Teknik Etüd Örnekleri
W.A.Mozart'ın No:1 Sol Majör Flüt Konçertosunun Form
Y.Lisans 240962 2006
Analiz Ve İcra Yönünden İncelenmesi
Mozart'ın Flüt Konçertoları
Y.Lisans 206012 2007
Wolfgang Amadeus Mozart Re Majör Flüt Konçertosunun
Y.Lisans 240952 2007
Form, Analiz Ve İcra Yönünden İncelenmesi
J.S. Bach Tarafından Flüt Ve Klavsen İçin Yazılan Si Minör
Eser(BWV 1030) Sonat’ ın Form, Analiz Ve İcra Yönünden
Y.Lisans 240954 2007
Metot
İncelenmesi
Analizi
Georg Phillippe Telemann'ın Flüt Ve Orkestra İçin A Moll
(N=14)
Y.Lisans 241013 2009
Süiti'nin Form Ve İcra Açısından İncelenmesi
Georg Phıllıp Telemann'ın Solo Flüt İçin "12 Fantazi" Adlı
Eserinde Flütün Kullanımı Ve Barok Stil Özelliklerinin
Y.Lisans 274473 2010
İncelenmesi
Wolfgang Amadeus Mozart’ın Kv313 Sol Major Flüt
Y.Lisans 293246 2010
Konçertosu’nun Yapısal Analizi
Kemal Sünder, Flüt Ve Piyano İçin Sonatin; Ekrem Zeki Ün,
Flüt Ve Piyano İçin Sonat; Ekrem Zeki Ün, Yunus'un
Y.Lisans 285919 2010
Mezarında
Türk Beşleri’nin Orkestra Eserlerindeki Flüt Sololarının
Y.Lisans 294423 2010
İncelenmesi
Sergei Prokofiev Op.94 No.2 Re Majör Flüt-Piyano Sonatı:
S.Yeterlilik 286769 2011
Flüt İcrası İçin Teknik Öneriler Ve Form Analizi
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Tarihçe
(N=6)

Teknik
(N=3)

Flütün Tarihsel Gelişimi
Yan Flütün Tarihi Üzerine Bir İnceleme
Flüt'ün Tarihsel Gelişimi, Repertuvarı Ve Flüt'le İlgili
Yayınlar Üzerine Bir İnceleme
Flütün Tarihsel Gelişimi
19. Yüzyıldan Günümüze Fransız Ekolü Ve Marcel Moyse'un
Dünya Flüt Sanatına Etkileri
Flüt Tarihinde Johann Joachim Quantz'ın Önemi
Ton Geliştirmede İleri Teknikler (Flüt)
Yan Flüt Tekniği Ve Flüt Dağarının İncelenmesi
Flütün Entonasyon Problemi Üzerine Teknik Çalışmalar

20. Yy. Flüt Dağarı Üzerine Bir İnceleme
Dağarcık
Çağdaş Türk Bestecilerinin Flüt Repertuarı Ve Çağdaş Türk
(N=2)
Flütistler
Yirminci Yüzyıl Flüt Müziği
Müzik
Dönemleri Barok Dönemde Flüt Müziği
(N=3) 1950 Sonrası Flüt Müziği Ve Özel Efektler
Bedensel
Flüt Çalışmasından Kaynaklanan Bedensel Sorunlar
Sorunlar
Çerçevesinde Geliştirilmiş Bir "Flüt Isınma Programı"
(N=1)

Y.Lisans
Y.Lisans

28819
63804

1993
1997

Y.Lisans

73779

1998

Y.Lisans

92316

1999

S.Yeterlilik 239137 2009
S.Yeterlilik
Y.Lisans
Y.Lisans
Y.Lisans
Y.Lisans

253875
28834
35945
277826
64014

2010
1993
1994
2010
1997

Y.Lisans

226063 2008

Y.Lisans
Y.Lisans
Y.Lisans

143936 2004
219126 2006
293289 2011

Doktora

218475 2008

Tablo 4’te, tespit edilen tüm konularla ilgili olarak yapılmıĢ olan tezlerin baĢlıkları,
türleri, yılları ve numaraları detaylı bir Ģekilde sunulmuĢtur. Tez baĢlıkları incelendiğinde
çoğunlukla birbirine benzer çalıĢmaların yapıldığı söylenebilir. Özellikle “eser-metot analizi” ve
“tarihçe” konularında bu durum dikkat çekicidir. Dolayısıyla araĢtırmacıların konu seçiminde
daha yaratıcı olmaları ve çalıĢılmamıĢ konuları ele alan araĢtırmalar yapmaları gerektiği
düĢünülmektedir. Flüt alanıyla ilgili toplam 29 tezin 1’i doktora düzeyinde olup 2008 yılında
“bedensel sorunlar” konusuyla ilgili olarak yapılmıĢtır.
Tabloya göre yine yüksek lisans tezlerinin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Tüm
konularla ve hatta yeni konularla ilgili doktora ve sanatta yeterlilik düzeyinde tezlerin artması
gerektiği düĢünülmektedir.
Tablo 5. Flüt Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Konularına ĠliĢkin Dağılım
Tez Konusu
f
%
Flüt eğitimi-Öğretim yöntemleri

12

42,9

Program- Öğretim programı

8

28,5

Teknik

4

14,3

Etüt-eser analizi

4

14,3

N

28

100

Tablo 5’de görüldüğü gibi flüt eğitimi alanında yapılmıĢ lisansüstü tezlerde ele alınan
konular arasında %42,9 oranıyla “flüt eğitimi-öğretim yöntemleri” birinci sırada, %28,5
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oranıyla “program-öğretim programı” ikinci sırada, %14,3 oranıyla “teknik” ve “etüt-eser
analizi” üçüncü sırada yer almaktadır. Bulgulara göre, “teknik” ve “etüt-eser analizi”
konularıyla ilgili yapılan tezler sayıca azdır. Bu konularla ilgili tez çalıĢmalarının artırılması
gerektiği düĢünülmektedir.
Tablo 6. Flüt Eğitimi Alanında YapılmıĢ Lisansüstü Tezlerin Konularına, Adlarına,
Numaralarına ve Yıllarına ĠliĢkin Dağılım
Tez konusu
Tezin adı
Türü
Tez no
Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Anadal Flüt
Y.Lisans
34147
Eğitimi Nasıl Olmalıdır
Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu'nda
Y.Lisans
55110
Uygulanan Flüt Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Flüt Eğitiminde Öğrencilerin Psiko-Motor Alan Hedef Ve
Y.Lisans
94504
Davranışlara Ulaşma Düzeyleri
Başlangıç Düzeyi Flüt Öğretimi
Y.Lisans
98637
Anadolu Güzel Sanatlar Liselerindeki Flüt Eğitiminin
Değerlendirilmesi Ve Flüt Eğitimine Giriş Adlı Deneysel
Y.Lisans
96053
Çalışma Albümü
Üniversitelerin Müzik Eğitimi Anabilim / Anasanat Dallarında
Flüt
Y.Lisans
108763
Eğitimi- Flüt Eğitimi Ve Bu Eğitimde Çağdaş Türk Flüt Müziğinin Yeri
Öğretim 9-12 Yaş Grubundaki Çocuklarda Flüt Eğitimine Başlama
S.Yeterlilik 188383
Yöntemleri Yöntemleri
(N=12) Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Flüt Eğitimi
Sürecinde Karşılaşılan Bedensel Rahatsızlıklar Ve Öğrenci
Y.Lisans
188280
Başarısına Etkileri
Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Eğitim Almakta
Y.Lisans
231861
Olan Flüt Öğrencilerinin Profili
Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde
Lisans Düzeyinde Verilen Flüt Eğitiminin
Y.Lisans
262883
Karşılaştırılması
Flüt Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerinin Konulara
Doktora
277996
Göre Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Flüt Eğitiminde Çağdaş Türk Flüt Eserlerinin Kullanımı Ve
Doktora
264308
Örnek Çalışma Egzersizleri
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü Hazırlık Sınıfı
Flüt Eğitiminin Hedefler, Hedef Davranışlar İçerik Yönünden
Y.Lisans
76204
İncelenmesi Hazırlık Sınıfı Flüt Dersi İçin Bir Öğretim
Programı Taslağının Hazırlanması
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü
1995-1996 Öğretim Yılında Hazırlanan Tanım Programının
Y.Lisans
83975
Birinci Yılına Dayalı Yeni Bir Flüt Eğitimi Taslak Öğretim
Programı
Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Öğretmenliği Anabilim/Anasanat Dalı Bireysel Çalgı Eğitimi IY.Lisans
113292
II (Flüt) Dersi İçin "Yerelden Evrensele" Bir Öğretim
Programı Model Önerisi
Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Çalgı (Yan Flüt) Eğitimi
ProgramMüfredat Programında Belirtilen Dil Teknikleri Öğretiminin
Y.Lisans
148296
Öğretim
İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma
Programı
Türkiye'deki Üniversitelerin Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Flüt
(N=8)
Dersi Programlarının Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Flüt
Y.Lisans
160543
Programı İle Devamlılık Bakımından İncelenmesi
Yan Flüt Eğitiminde Diyafram Nefesinin Önemi Ve Diyafram
Y.Lisans
207077
Nefesinin Türkiye’de Müzik Öğretmeni Yetiştiren
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Türlerine,
Yılı
1994
1996
2000
2000
2000
2001
2005
2005
2008
2010
2010
2010

1998

1999

2002

2004

2005
2007

Kurumlardaki Yan Flüt Dersi Öğretim Programlarındaki Yeri
Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlardaki Bireysel Çalgı (Flüt)
Doktora
Ve Öğretimi Dersine Yönelik Flüt Öğretim Program Tasarısı
Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri Flüt Öğretim Programında Yer
Y.Lisans
Alan Makamların Uygulanma Durumlarının Araştırılması
Flüt Eğitiminde Majör Ve Minör Gamlarının
Çalıştırılmasındaki Teknik Sorunların Çözümü Ve
Y.Lisans
Geliştirilmesi
Flüt Eğitimi Açısından Nüans Probleminin Çözümünde Teknik
S.Yeterlilik
Boyutun Kavranmasının Önemi
Teknik
Flüt Eğitiminde Çalışma Yöntemlerinin Teknik Ve Pedagojik
(N=4)
Y.Lisans
Açıdan İncelenmesi
Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik
Eğitimi Ana Bilim Dallarında Uygulanmakta Olan Bireysel
Y.Lisans
Çalgı Flüt Eğitiminde Karşılaşılan Teknik Problemlerin
İncelenmesi
Üniversitelerin Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalları Birinci
Sınıf Flüt Eğitiminin Ve Bu Eğitimde En Yaygın Kullanılan
Y.Lisans
Etüt Ve Eserlerin "Hedef Ve Hedef Davranışlar" Açısından
İncelenmesi
Eser-Etüt- Flüt'te Ton Kavramı Ve Flüt Eğitiminde Kullanılan Marcel
Y.Lisans
Moyse'un "De La Sonorite" Adlı Kitabının İncelenmesi
Metot
Analizi
Flüt Eğitiminde Geleneksel Türk Müziği Eserlerinin
(N=4)
Seslendirilmesine Yönelik Oluşturulan “Etüt Yazma Modeli”
Doktora
Ve Bu Modelle Bestelenen “Özgün Etütler”in Öğrenci Başarısı
Üzerine Etkileri
Flüt Eğitiminde Marcel Moyse’a Ait “De La Sonorıte” Adlı
Y.Lisans
Metodun İçeriği Ve Çalışma Yöntemleri

250922 2010
290706 2011
63901 1997
125170 2002
219433 2007

264352 2010

159408 2005

278357 2009

290517 2010

286844 2011

Tablo 6’da, tespit edilen tüm konularla ilgili olarak yapılmıĢ olan tezlerin baĢlıkları,
türleri, yılları ve numaraları detaylı bir Ģekilde sunulmuĢtur. Tez baĢlıkları incelendiğinde “flüt
eğitimi-öğretim yöntemleri”, “program-öğretim programı”, “eser-etüt analizi” konularıyla ilgili
benzer çalıĢmaların yapıldığı söylenebilir. Dolayısıyla araĢtırmacıların konu seçiminde daha
yaratıcı olmaları ve çalıĢılmamıĢ konuları ele alan araĢtırmalar yapmaları gerektiği
düĢünülmektedir.
Flüt eğitimiyle ilgili toplam 28 tezin 4’ü doktora düzeyinde olup tümü 2010 yılında
yapılmıĢtır. Bu tezlerden 2’si “flüt eğitimi-öğretim yöntemleri”, 1’i “program-öğretim
programı”, sonuncusu ise “eser-etüt analizi” konularıyla ilgili doktora tezleridir. Yine yüksek
lisans tezlerinin çoğunlukta olduğu dikkat çekicidir. Tüm konularla ve hatta yeni konularla
ilgili doktora ve sanatta yeterlilik düzeyinde tezlerin artması gerektiği düĢünülmektedir.
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4. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
4.1. Sonuçlar
AraĢtırmada elde edilen bulgular doğrultusunda Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
Son 24 yıllık süre içerisinde;


Flüt alanında yapılmıĢ lisansüstü tezlerin %50,9 oranında, flüt eğitimi alanında
yapılmıĢ lisansüstü tezlerin ise %49,1 oranında olduğu,



Flüt alanında yapılmıĢ lisansüstü tezlerin %82,8’inin yüksek lisans, %3,4’ünün
doktora, %13,8’inin sanatta yeterlilik düzeyinde olduğu,



Flüt eğitimi alanında yapılmıĢ lisansüstü tezlerin %78,6’sının yüksek lisans,
%14,3’ünün doktora, %7,1’inin sanatta yeterlilik düzeyinde olduğu,



Flüt alanında yapılmıĢ lisansüstü tezlerde, “eser-metot analizi” konusuna %48,3,
“tarihçe” konusuna %20,7, “teknik” ve “müzik dönemleri” konularına %10,3,
“dağarcık” konusuna %7, “bedensel sorunlar” konusuna %3,4 oranlarında yer
verildiği,



Flüt alanında yapılmıĢ tezlerde, özellikle “eser-metot analizi”, “tarihçe” konularıyla
ilgili benzer konuların ele alındığı,



Flüt alanındaki tek doktora tezinin 2008 yılında yapılmıĢ “bedensel sorunlar”
konusuyla ilgili olduğu, diğer 28 tezin ise “eser-metot analizi”, “tarihçe”, “teknik”,
“dağarcık” ve “müzik dönemleri” konularına iliĢkin yüksek lisans ve sanatta yeterlilik
düzeyindeki tezler olduğu,



Flüt eğitimi alanında yapılmıĢ lisansüstü tezlerde “flüt eğitimi-öğretim yöntemleri”
konusuna %42,9, “program-öğretim programı” konusuna %28,5, “teknik” ve “etüteser analizi” konularına %14,3 oranlarında yer verildiği,



Flüt eğitimi alanında yapılmıĢ tezlerde, “flüt eğitimi-öğretim yöntemleri”, “programöğretim programı”, “eser-etüt analizi” konularıyla ilgili benzer çalıĢmaların yapıldığı,



Flüt eğitimi alanında, 2010 yılında yapılmıĢ 2’si “flüt eğitimi - öğretim yöntemleri”, 1’i
“program-öğretim programı”, 1’i “eser-etüt analizi” konularıyla ilgili 4 doktora tezinin
olduğu, diğer 24 tezin ise “flüt eğitimi - öğretim yöntemleri”, “program-öğretim
programı”, “teknik” ve “eser-etüt analizi” konularıyla ilgili yüksek lisans ve sanatta
yeterlilik düzeyindeki tezler olduğu
tespit edilmiĢtir.
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4.2. Öneriler
AraĢtırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda Ģu öneriler ileri sürülebilir.


Flüt ve flüt eğitimi alanlarında her düzeyde ve her konuda lisansüstü tezlerin sayısı
artmalıdır. Yapılacak her yeni çalıĢma alanın geliĢmesine, ilerlemesine ve bilime
önemli katkılar sağlayacaktır.



AraĢtırmacılar, flüt ve flüt eğitimi alanlarında doktora ve sanatta yeterlilik düzeyinde
lisansüstü tezler üretmeye ağırlık vermelidirler.



Flüt ve flüt eğitimi alanlarında çalıĢmada eksikliği tespit edilen tüm konularla, hatta
yeni konularla ilgili tezlerin sayısı artmalıdır.



AraĢtırmacılar çalıĢmalarında birbirini tekrarlayan benzer konuları ele almak yerine,
orijinal alana yenilik getirecek araĢtırmalar yapmaya özen göstermelidirler.



AraĢtırmacılar ve tez yürütücüleri, son 24 yılda flüt ve flüt eğitimi alanlarında yapılmıĢ
tezlerde ele alınan konuları inceleyerek, çalıĢmalarında hiç ele alınmamıĢ ya da çok az
çalıĢılmıĢ konular üzerinde, her düzeyde tezler hazırlayarak alana katkı sağlamayı
hedeflemelidirler.
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2011-2012 ÖĞRETĠM YILINDA ÖZEL YETENEK SINAVINA GĠREN
ADAYLARIN BAġARI DURUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
(Atatürk Üniversitesi k.k.e.f. örneği)
Barış DEMĠRCĠ*
Ozan GÜLÜM**
ÖZET
Türkiye’de üniversitelere bağlı mesleki müzik eğitimi veren kurumlar, lisans
programlarında öğrenim görmek isteyen adayları, özel yetenek sınavlarına tabi tutmaktadırlar.
Müzik eğitimi ana bilim dallarlı da eğitim fakültelerine bağlı olarak mesleki müzik eğitimi
vermektedir. Müzik eğitimi ana bilim dalları kendi belirledikleri dönemlerde özel yetenek
sınavı yapmaktadırlar. Bu sınavlar, günümüzde alan uzmanlarının yeteneği ölçmeye dayalı
oluşturdukları ölçütler doğrultusunda yapılmakta ve YGS 2011 Yükseköğretim programları
ve kontenjanları kılavuzunda verilen hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanmakta ve
sonuçlandırılmaktadır. Bu hesaplamalarda YGS ve AOBP, puanları adayların özel yetenek
sınav puanına oranla daha belirleyici olmaktadır. Dolayısıyla eğitim sürecinin önemli bir
kısmı, özel yeteneğe dayalı olan müzik eğitimi ana bilim dallarına yerleştirmede etkili olan
hesaplama yöntemi araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır.
Araştırmanın amacı, özel yetenek sınavları sonucunda yerleşen adayların, YGS,
AOBP ve özel yetenek sınavı puanlarının yerleştirmeye etkisinin değerlendirilmesidir.
Araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı, örneklem grubunu ise 2011-2012
eğitim-öğretim yılında yapılmış olan özel yetenek sınavı sonuçları oluşturmaktadır. Elde
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edilen bulgular betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçları
doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, özel yetenek ve ölçümü, yetenek sınavı.
GĠRĠġ
Eğitim insanlığın var oluşundan buyana modern ve çağcıl olmanın en temel faktörü
olmuştur. Bu yüzden sadece bir sistem olarak düşünülmemeli, sosyal, kültürel ve ekonomik
büyümenin temelini oluşturan bir süreç olarak görülmelidir. Dünya tarihinde adından övgü ile
bahsedilen toplumların en önemli özellikleri, eğitim düzeylerinin yüksek olmasıdır. Bu
toplumlar, kendi medeniyetlerine ve uluslarına ait olgu, gelişim, yenilik ve birikimleri bir
sonraki kuşaklara eğitim yoluyla aktarırlar. Atılgan, (2007) bireylerde istendik davranışların
kazandırılması için düzenlenen eğitimin, çağlar boyunca toplumların gelişmelerinin en temel
aracı olduğunu belirtmiştir (s. iii). Eğitim kişinin zihni, bedeni, duygusal, toplumsal
yeteneklerinin, davranışlarının en uygun şekilde ya da istenilen bir doğrultuda geliştirilmesi,
ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki
çalışmaların tümüdür (Akyüz, 2009, s. 2). Eğitim bireyin bedensel, duygusal, bilişsel ve
sosyal yeteneklerinin kendisi ve içinde yaşadığı toplum için en uygun şekilde gelişimi
oluşumudur (Tan ve Baloğlu, 2006, s. 55). Bu süreçte birey, doğuştan getirdiği pek çok
özelliğini çevreyle etkileşim sırasında ortaya çıkarma ve geliştirme olanağı bulmakta, yeni
bilgi beceri ve tutumlar kazanmaktadır (Kuzgun ve Deryakulu, 2006, s. 7).
Bireyde davranış değişikliği oluşturma süreci olarak nitelendirilen eğitim, mesleki
boyutta birçok kola ve dala ayrılmaktadır. Bu kollardan biriside müzik eğitimidir. Uçan,
(2005) müzik eğitimini temelde bir müziksel davranış kazandırma süreci olarak tanımlamıştır
(s.14). Sun, (1969) müzik eğitimi için Eflatun’un sözlerini şu şekilde aktarmıştır; Yönetenleri
ve yönetilenleriyle birlikte tüm toplumun tinsel sağlığı müzik eğitimine bağlıdır; ancak
onunla sağlanabilir. Bu bakımdan müzik birey ve toplum eğitiminin temeli olmalıdır (s. 15).
Müziğin bireysel, toplumsal, ekonomik ve özellikle eğitimsel iş görülerinin insan
yaşamındaki vazgeçilmez yeri ve önemi nedeniyledir ki, çağımızda müzik eğitimi artık temel
bir “insan hakkı” haline gelmiştir (Uçan, 2005, s. 34). Günümüzde bu hakka genel müzik
eğitimi sürecinde sahip olan birey, bu süreci kendi isteği doğrultusunda bir adım daha ileri
götürebilir. Bu durumda müzik yeteneği bir hayli önem kazanır. Koray, (1996) müzik
yapabilmek için müzik yeteneğine sahip olmak gerektiğini belirtmiş, fizik ve matematik
içinde yetenek gerekir şeklindeki eleştirilere ise genel kültür derslerinin elle tutulur ve gözle
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görülür taraflarına karşılık, müziğin yalnız kulak belleğine dayanan iç duyudan başka rehberi
yoktur çıkarımında bulunmuştur (s.22). Yetenek; yeti, yetkinlik ve yatkınlık kavramlarını da
içeren potansiyel bir durumun belirli seviyelerde ortaya konulabilmesi durumudur (Öztürk,
2008, s.4).
Müzik yeteneği her bireyde farklı düzeylerde ortaya çıkar. Bu noktada yetenek öznel
bir hal alır. Bu öznel durum her bireyde farklı özellikleri ile kendini gösterir. Var olan
yeteneğin ölçülmesi, bireyin geliştirilebilir özelliklerini belirleyerek bu doğrultuda
yönlendirilmesine ve mesleki müzik eğitimi alanın da bir yol çizmesine olanak sağlar. Müzik
eğitimi veren kurumlar da bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak özel yeteneği
ölçmeye dayalı sınavlar yapar ve başarılı olan öğrenci adaylarını belirlerler. Bu kurumlardan
biriside üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlı müzik eğitimi anabilim dallarıdır.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bu bölümlerde, adayların yerleştirmede esas
alınan (YGS-AOBP ve ÖYSP) puanları hesaplanır ve belirlenen kontenjan sayısı kadar aday
lisan programına yerleştirilir. Müzik eğitimi anabilim dalları özel yetenek sınavlarında
adayların yerleştirmede esas alınan puan hesaplamalarında YGS ve AOBP’nin başarı
sıralamasını belirlemede, özel yetenek sınav puanına oranla daha belirleyici olduğu
bilinmektedir. Uzman kişiler tarafından yapılan ve birçok aday arasından en yetenekli
bireylerin belirlenmesi amaçlanan özel yetenek sınavlarının yukarıda belirtilen puan
hesaplamalarından dolayı büyük ölçüde bir anlam ifade etmediği görülmektedir.
Uçan, (2005) müzik eğitiminin, müziğe belli düzeyde yetenekli kişilere dönük ve
yükseköğretimde alan ve meslek bilgisine daha çok ağırlık verilen bir eğitim dalı olduğunu
vurgulamıştır (s. 32). Dolayısıyla eğitim sürecinin önemli bir bölümü özel yeteneğe dayalı
olan müzik eğitimi ana bilim dallarına yerleştirmede etkili olan puan hesaplama yöntemi
araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır.
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BULGULAR
Tablo 1. 2011-2012 Öğretim Yılı Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programına Girmeye Hak Kazanan Adayların YerleĢme Puanları

Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

YGS
Puanı
275,986
304,39
261,342
300,715
249,719
241,486
323,583
257,695
279,578
259,657
218,277
303,616
233,961
265,211
245,381
279,44
211,802
300,669
253,836
222,007
334,322
330,61
282,138
249,379
252,298
265,837
204,72
238,649
269,825
276,741

AOBP Puanı
453,85
361,697
395,41
375,405
446,086
500
444,73
404,484
400,95
389,879
424,658
380,333
379,595
414,158
364,183
250,879
393,418
335,631
326,736
400,26
407,406
343,225
423,671
385,969
359,327
344,021
315,372
333,859
433,228
356,98

Lise Türü
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN DIŞI
ALAN DIŞI
ALAN DIŞI
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN DIŞI

ÖYP
(juri, ort).
71,333
80,667
81
88
69
59,333
61,333
71,667
64,333
71
74,667
71,667
78
56
73,667
84,333
75,667
71,667
72
66
43
55,333
58,333
77
61,333
74,333
86
69
55,667
67

YP
198
196,959
192,409
191,217
189,731
189,655
187,839
187,265
187,175
185,251
183,221
182,576
182,367
180,852
180,116
178,16
178,024
177,011
175,731
175,415
175,072
174,612
174,601
174,471
173,542
171,874
171,753
171,584
171,34
171,289

Tablo1’de görüldüğü gibi müzik eğitimi lisans programına, 19’u alan içi, 11’i ise alan
dışından olmak üzere, belirlenen kontenjan sayısı kadar aday girmeye hak kazanmıştır.
Adayların yetenek sınavına ilişkin jüri ortalama (ham) puanları incelendiğinde, en yüksek
puanın 88, en düşük puanın ise 43 olduğu, ayrıca yetenek sınavından düşük alan birçok
adayın, yetenek sınavından yüksek alan adaylara göre, daha üst sıralarda yerleşmeye hak
kazandıkları dikkat çekmektedir.
Bu durum adayların yerleştirmede esas alınan puan hesaplamalarında YGSAOBP’nin başarı sıralamasını belirlemede, özel yetenek sınavına oranla daha etkili olduğunu
göstermektedir.
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Tablo 2. 2011-2012 Öğretim Yılı Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek sınavı Jüri Değerlendirme sonuçlarına Göre Belirlenen Kontenjan
Sayısını Dolduran Adayların Ham Puanları

Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lise Türü
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN DIŞI
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN DIŞI
ALAN DIŞI
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN DIŞI
ALAN DIŞI
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI

ÖYP
(juri, ort).
88
88
87
86
84,333
81
80,666
79,333
78,666
78
77,666
77
77
77
76,333
76
76
75,666
75,666
75,666
75
74,666
74,333
73,666
73,333
72,333
72,333
72
72
72

Tablo 2’de müzik eğitimi lisans programı özel yetenek sınavına giren ve jüri
üyelerinin özel yeteneğe ilişkin yapmış oldukları sınavda belirlenen kontenjan sayısını
dolduran adayların ham puanları verilmiştir. Adayların 16’sının alan içinden, 14’ünün ise alan
dışından olduğu ve yetenek sınavından almış oldukları puanların 88 ile 72 arasında değiştiği
görülmektedir. Bu durum, müzik eğitimi lisans programına yerleştirmede esas alınan puan
hesaplamaları yapıldıktan sonra büyük çoğunluğu girememiş ve yetenek sınavından yüksek
not almış adayların ham puanlarının, lisans programına girmeye hak kazanan adayların
birçoğunun ham puanından daha yüksek olduğunu göstermektedir. Girmeye hak kazanan
adayların yerleştirmede esas alınan puan hesaplamalarında, YGS-AOBP’nin başarı
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sıralamasını belirlemede, özel yetenek sınavına oranla daha etkili olduğunu bir kez daha
göstermektedir.
Tablo 3. Jurinin Özel Yeteneğe ĠliĢkin YapmıĢ Olduğu Sınavda BaĢarılı Olan ve YerleĢtirmede Esas
Alınan Puanlar Hesaplandıktan Sonra Lisans Programına Girmeye Hak Kazanan Adaylar.

Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

YGS
Puanı
304,39
261,342
300,715
218,277
233,961
245,381
279,44
211,802
253,836
249,379
265,837
204,72
-

AOBP
Puanı
361,697
395,41
375,405
424,658
379,595
364,183
250,879
393,418
326,736
385,969
344,021
315,372
-

Lise Türü
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN İÇİ
ALAN DIŞI
ALAN DIŞI
ALAN İÇİ
-

ÖYP
(juri, ort).
80,667
81
88
74,667
78
73,667
84,333
75,667
72
77
74,333
86
-

YP
196,959
192,409
191,217
183,221
182,367
180,116
178,16
178,024
175,731
174,471
171,874
171,753
-

Tablo 3’te yetenek sınavını kazanan adayların yerleştirmede esas alınan puan
hesaplamaları da dikkate alındığında 12 sinin lisans programına girmeye hak kazandığı
görülmektedir. Jüri değerlendirmeleri sonucunda, yetenek sıralamasında ilk 30’a giren
adaylardan 18’inin yerleştirmede esas alınan puan hesaplamalarından sonra ilk 30’a
giremedikleri görülmüştür. Tabloda ayrıca, yeteneğe ilişkin yapılan sınavda en yüksek notun
alan dışından geldiği görülmektedir. Tablodan elde edilen sonuçlara göre, özel yeteneğe
ilişkin jüri değerlendirmelerinin, sınavda başarılı olan adayların programa yerleşmeleri
üzerinde büyük ölçüde belirleyici bir etkinsin olmadığını göstermektedir.
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SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
2011-2012 öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı lisans programına girmeye hak
kazanan adayların 19’unun alan içinden, 11’inin ise alan dışından olduğu ve yetenek
sınavından almış oldukları ham puanların 88 ile 43 arasında değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.
Juri’nin sınavı değerlendirme sonuçları incelendiğinde yetenek sınavından düşük alan
birçok adayın, yetenek sınavından yüksek alan adaylara göre, daha üst sıralarda yerleşmeye
hak kazandıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Adayların yerleştirmede esas alınan puan hesaplamalarında YGS-AOBP’nin başarı
sıralamasını belirlemede, özel yetenek sınavına oranla daha etkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Jürinin özel yetenek sınavı ham puanlar açısından sınavda ilk 30’a giren adayların
16’sının alan içinden, 14’ünün ise alan dışından olduğu ve yetenek sınavından almış oldukları
puanların 88 ile 72 arasında değiştiği sonucuna ulaşılmıştır.
Jürinin özel yeteneğe ilişkin yapmış olduğu sınavda ilk 30’a giren adayların,
yerleştirmede esas alınan puan hesaplamaları sonucunda 12’sinin lisans programına
yerleşmeye hak kazandığı, 18’inin ise lisans programına yerleşemediği sonucuna ulaşılmıştır.
Müzik eğitimi bireyin zihinsel bedensel özelliklerini buluşturma, biçimlendirme ve
müziksel kişilik oluşturma sürecidir. Müzik eğitimi anabilim dalları bireyin sadece bir
enstrüman ve alanıyla ilgili özel yeteneklerini geliştirmesini değil, yerleşmiş olduğu lisans
programının öğretim programlarda yer alan, alan eğitimi dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi
dersleri, genel kültür derslerinin amaçlanan hedeflere ulaşmasını ve müzik öğretmeni sıfatını
dört yıl içerisinde kazandırmayı amaçlar. Ancak, yeteneğin müzik eğitimi sürecindeki önemli
rolü göz ardı edilemez. Bu bakımdan her yıl müzik eğitimi anabilim dalları birçok ölçme ve
değerlendirme işlemleri uygulayarak, sınava başvuran adayların müzik yeteneğini büyük bir
titizlikle test etmektedirler. Yetenek sınavlarının amacı, sınava giren adaylar içerisinden,
belirlenmiş kontenjan sayısına göre en yetenekli öğrencileri tespit etmektir. Yetenek düzeyleri
belirlenen adayların ham puanları yerleştirmede esas alınan puanlarla birlikte hesaplanarak
belirlenen kontenjan kadar aday müzik eğitimi programına girmeye hak kazanır.
Müzik eğitimi anabilim dalları özel yetenek sınavlarında adayların yerleştirmede esas
alınan puan hesaplamalarında YGS - AOBP’nin başarı sıralamasını belirlemede, özel yetenek
sınavına oranla daha etkili olduğu görülmektedir. Müzik eğitimi bölümlerine yönelik sınavlar
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için belirlenen ve yerleştirmede esas alınan puan hesaplamalarında özel yetenek sınavlarında
alınan ham puanların, müzik eğitimi programına yerleşmede YGS ve AOBP’lere oranla daha
belirleyici olması gerektiği ve bu yönde dikkate alınan puanlar hesaplanırken yetenek
sınavının başarıya etki oranının ön planda tutulması önerilebilir.
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MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI ÖZEL YETENEK
SINAVLARINDA YGS PUANLARI ĠLE MÜZĠK ALANI PUANLARI
ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLERĠN ĠNCELENMESĠ

Prof. Dr. Turan SAĞER1
ArĢ. Grv. Onur ZAHAL2
ArĢ. Grv. Engin GÜRPINAR 3

Problem Durumu: Müzik öğretmeni yetiĢtirme sürecinin en önemli aĢamalarından
biri de müzik öğretmenliği lisans programlarının öğrenci seçme sınavlarıdır. Yaz aylarında
yapılan bu sınavlar; tek aĢama, iki aĢama ve ikiden fazla aĢamada uygulanmakta, çoğunlukla
iki aĢamalı sınav yapısı tercih edilmektedir. Bu sınavlarda uygulamalar, soruların güçlük
düzeyleri, değerlendirme kriterleri farklılıklar gösterse de ölçülmek istenen alanlar genellikle
benzerlik göstermektedir. Benzerlik gösteren alanlar Müziksel ĠĢitme-Okuma-Yazma (MĠOY)
alanları, Müziksel Çalma alanı ve Müziksel Söyleme alanı olarak sınıflandırılmaktadır. Özel
Yetenek Sınavı puanını (ÖYSP) oluĢturan bu puanların yanı sıra Yüksek Öğretime GeçiĢ
Sınavı puanları(YGS-P) ve Ağırlıklı Ortaöğretim puanları da (AOBP) yerleĢtirmeye esas
olan puanlar arasında yer almakta, adayların alan durumlarına göre farklı katsayılarla
YerleĢtirme Puanlarının (YP) hesaplanmasında kullanılmaktadır. Bu bağlamda yerleĢtirmeye
esas olan puanlardan YGS-P ile ÖYSP’yi oluĢturan puan türlerinin ve ÖYSP içerisinde yer
alan müzik alanı puanlarının birbirleri arasındaki iliĢkilerin ne durumda olduğu araĢtırmanın
temel problem durumu olarak görülmüĢtür.

1

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı
3
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı
2
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Anahtar Sözcükler: Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı, YGS, ÖYSP, Müziksel
ĠĢitme-Okuma-Yazma, Müziksel Çalma, Müziksel Söyleme

1. GĠRĠġ
Bu bölümde araĢtırmanın problem durumu, amacı, önemi, sayıltıları, sınırlılıkları,
çalıĢma ile ilgili araĢtırmalar ve Ġnönü Üniversitesi 2010-2011 ve 2011-2012 Müzik
Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavları alt baĢlıkları yer almaktadır.

1.1. Problem Durumu
Resim-ĠĢ Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon, Spor Bilimleri ve Spor
yöneticiliği gibi programlar özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapmaktadırlar (ÖSYS,
2011). Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği Programları da bu programlardan biridir.
Ayrıca müzik alanında Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümleri, Müzik ve Sahne
Sanatları Fakültesi, Konservatuarlar da YGS, LYS gibi merkezi sınavlara ek olarak kendi
bünyelerinde yetenek sınavları yapmaktadırlar.
Türkiye’de her yıl Müzik Öğretmenliği Programlarında Haziran ayı sonu ve Eylül
ayının baĢı arasındaki zaman diliminde öğrenci seçme sınavları uygulanmaktadır. Bu sınavlar
genellikle iki aĢamalı olarak yapılmaktadır. Sınavlarda ölçülen temel alanlar genellikle
benzerlik göstermektedir. Ece, bu alanları “Müziksel Algılama alanı” ve “Performans alanı”
olmak üzere iki temel baĢlık altında ifade etmiĢtir (2008:286). Müziksel davranıĢları, yetenek
ve beceri düzeyini ölçmede kullanılan çeĢitli testler bulunmaktadır. Bu testlerin
sınıflandırılmasına iliĢkin çeĢitli yaklaĢımlar vardır. Boyle ve Radocy (1987) ise müzik
testlerini dört ana türe ayırmıĢlardır:
 Müziksel Yetenek Testleri
 Müziksel BaĢarı Testleri
 Müziksel Performans Testleri
 Müziksel Tutum ve Diğer Duygusal DeğiĢkenler Testleri
Yukarıdaki sınıflandırma dikkate alındığında Müzik Öğretmenliği Programlarında
yapılan sınavlarda salt yeteneği ölçmekten çok; dikte, müziksel çalma-söyleme gibi temel
bilgi ve becerileri gerektiren uygulamalar da görüldüğünden, ilgili sınavlar “Müziksel BaĢarı

594

Sınavları” olarak da isimlendirilebilir. Uygulama alanlarında çeĢitli farklılıklar görülse de
genellikle benzerlik gösteren bu alt alan uygulamaları puanları ile YGS puanları arasındaki
iliĢkilerin incelenmesi araĢtırmanın temel problem durumunu oluĢturmaktadır. Bununla
birlikte araĢtırmada alt alanların birbirleri arasındaki iliĢki durumu da incelenmiĢtir. Bu
bağlamda araĢtırmanın problem cümlesi “Ġnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik
Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavlarına katılan adayların YGS puanları ile müzik
alanı puanları arasındaki iliĢkiler ne durumdadır?” Ģeklinde oluĢturulmuĢtur.

1.2. Ġnönü Üniversitesi 2010-2011 ve 2011-2012 Müzik Öğretmenliği Programı
Özel Yetenek Sınavları
Ġnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı 1989-1990 eğitim-öğretim yılında 30
kiĢilik kontenjan ile öğrenci alımına baĢlamıĢtır (Arapgirlioğlu, 2011). Ġlgili program lisans
düzeyinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora programlarında da eğitim-öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Bu programda 2010-2011 ve 2011-2012 eğitim-öğretim yıllarında yapılan öğrenci
seçme sınavlarına 761 aday baĢvurmuĢtur. 30 kiĢilik kontenjanı olan bu programda 20102011 ve 2011-2012 yıllarında yapılan iki sınavında temel alanları ve alanların ÖYSP
üzerindeki ağırlıkları aynıdır.
Tablo 1’de 2010-2011 ve 2011-2012 eğitim-öğretim yıllarında yapılan sınavların yapısı
ve soru alanlarının puan dağılımı verilmiĢtir.
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Tablo 1.

2010-2011, 2011-2012 Ġ. Ü. Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavları
Puanlama Tablosu

BĠRĠNCĠ AġAMA SINAVI
Alt Alanlar

Puanlar

Dikte

30 Puan

Ġki Ses

2 Adet x 2 = 4 Puan

Üç Ses

2 Adet x 3 = 6 Puan

Dört Ses

2 Adet x 5 = 10 Puan

Ezgi

2 Adet x 20 = 40 Puan

Tartım

1 Adet x 10 = 10 Puan

Toplam

100 Puan
ĠKĠNCĠ AġAMA SINAVI

Alt Alanlar

Yüzde Ağırlıkları

Birinci AĢama Sınavı

% 50

Müziksel Söyleme

% 25

Müziksel Çalma

% 25

Toplam

%100

Tablo 1’de görüldüğü üzere yapılan sınavlar iki aĢamalı bir yapıya sahiptir. Birinci
aĢama sınavı dikte, iki ses, üç ses, dört ses ve ezgi-tartım tekrarlama olmak üzere altı alt
alandan oluĢmaktadır. Soru alanlarının puan dağılımları en yüksek olandan sıralanması; ezgi
%40, dikte %30, çok ses duyma %20 ve tartım %10 Ģeklindedir. Dağılımda ağırlığı en fazla
olan alanlar ezgi ve dikte boyutlarıdır. Birinci aĢama sınavının ikinci aĢama sınavı üzerinde
%50 oranında ağırlığı olduğu görülmektedir. Bu aĢamada program kontenjanının iki katı
kadar aday (N=60) ikinci aĢama sınavına katılmaya hak kazanmaktadır. Ġkinci aĢama
sınavında alınan puan aynı zamanda ÖYSP puanı olarak değerlendirilmektedir. Bu aĢamada
müziksel söyleme ve müziksel çalma olmak üzere iki alt alan bulunmaktadır. Müziksel çalma
alanında adayın hazırladığı bir eseri çalgı aracılığı ile icra etmesi gerekmektedir. Doğallık ve
yumuĢaklık, doğru ve temiz çalma, teknik ve eserin düzeyi, müziksel yorum boyutlarına göre

596

baĢarı durumu değerlendirilir. Müziksel söyleme alanında ise Ġstiklal MarĢı’nın ve sözleri
Türkçe olan bir eserin söylenmesi gerekmektedir. Sağlıklı ses, tını-gürlük-geniĢlik, doğru ve
temiz söyleme, konuĢmada anlaĢılırlık ve müziksel yorum bu alanda ölçme ve
değerlendirilmesi yapılan boyutlardır (Ġnönü, 2010; 2011).

1.3. YGS Puanı ve YerleĢtirmede Esas Olan Diğer Puanlar
Özel yetenek gerektiren diğer eğitim programları gibi Müzik Öğretmenliği
Programlarına öğrenci seçiminde ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzu’ndaki yerleĢtirme yöntemine uyulması gerekmektedir. Müzik Öğretmenliği
Programları’na yerleĢtirmede esas olan puanlar; ÖYSP, ÖYSP-SP, YGS, AOBP ve
YerleĢtirme Puanlarıdır (YP). (ÖSYS, 2010; 2011). Özel yetenek sınavı bittikten sonra adayın
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) hesaplanır. Daha sonra bu puan standartlaĢtırılarak
ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanı) oluĢturulur. En son aĢamada ise
adayların alan içi ve alan dıĢı olma durumlarına göre katsayılandırılmıĢ YGS-P ve
AOBP’lerin ÖYSP-SP ile toplanması sonucunda YerleĢtirme Puanı oluĢturulur.

1.3.1. YGS Puan Türleri
Tablo 2’de YGS puan türleri verilmiĢtir.
Tablo 2. YGS Puan Türleri

Testlerin Ağırlıkları (%)
Puan
Türü

Türkçe

Sosyal

Temel

Bilimler

Matematik

Fen Bilimleri

YGS-1

20

10

40

30

YGS-2

20

10

30

40

YGS-3

40

30

20

10

YGS-4

30

40

20

10

YGS-5

37

20

33

10

YGS-6

33

10

37

20
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Tablo 2 incelendiğinde, YGS-1 puan türü Temel Matematik-Fen Bilimleri alanı (Temel
Matematik ağırlıklı); YGS-2 puan türü Temel Matematik-Fen Bilimleri alanı (Fen Bilimleri
ağırlıklı); YGS-3 puan türü Türkçe-Sosyal Bilimler alanı (Türkçe ağırlıklı); YGS-4 puan türü
Türkçe-Sosyal Bilimler alanı (Sosyal Bilimler ağırlıklı); YGS-5 puan türü Türkçe-Temel
Matematik alanı (Türkçe ağırlıklı); YGS-6 puan türü ise Türkçe-Temel Matematik alanı
(Temel Matematik ağırlıklı) kapsamında değerlendirilmektedir.

1.4. Amaç
Müziksel yetenek ve müziksel davranıĢın ölçülmesi için uygulanan Müziksel ĠĢitmeOkuma-Yazma alanı, Müziksel Çalma alanı ve Müziksel Söyleme alanı puanları arasındaki
iliĢkileri ve bu puanlar ile YGS-P arasındaki iliĢkileri incelemek amacı ile yapılan bu
araĢtırmanın alt amaçları aĢağıda verilmiĢtir:


Dört puan türünün dağılımı nedir?



Adayların YGS puan türlerinin dağılımı nedir?



Adayların YGS puanları ile
 Müziksel ĠĢitme-Okuma-Yazma alanı puanları,
 Müziksel Çalma alanı puanları,
 Müziksel Söyleme alanı puanları arasında anlamlı iliĢki var mıdır?



Müziksel ĠĢitme-Okuma-Yazma alanı puanları ile Müziksel Çalma alanı puanları
arasında anlamlı iliĢki var mıdır?



Müziksel ĠĢitme-Okuma-Yazma alanı puanları ile Müziksel Söyleme alanı
puanları arasında anlamlı iliĢki var mıdır?



Müziksel Çalma alanı puanları ile Müziksel Söyleme alanı puanları arasında
anlamlı iliĢki var mıdır?
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1.5. Sayıltılar
AraĢtırmanın temel sayıltıları Ģunlardır:


Puanlayıcılar, adayların baĢarı durumlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
iĢleminde tarafsız ve samimi davranmıĢlardır.



Müziksel yetenek ve müziksel davranıĢların sonucunda müziksel beceri düzeyi
ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda adaylar müziksel becerilerini stres, kaygı,
motivasyon düzeyi gibi etkenler yüzünden tam anlamıyla olmasa bile bir
dereceye kadar yansıtma olanağı bulmuĢlardır.

1.6. Sınırlılıklar
AraĢtırma, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 yılı Ġnönü Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek
Sınavlarına giren adaylar ile sınırlıdır. 2011-2012 yılında gerçekleĢtirilen sınavdaki AOBP
türündeki puanlara ulaĢılamadığı için bu puan türü araĢtırma kapsamının dıĢında tutulmuĢtur.
Ayrıca 2009-2010 yılındaki sınavda ÖSS puan türü kullanıldığından dolayı YGS puanı ile
diğer puanlar arasındaki iliĢkilerin incelenmesi aĢamasında ilgili yılda gerçekleĢtirilen sınav
araĢtırma kapsamına alınmamıĢtır.

1.7. Ġlgili AraĢtırmalar
Özel yetenek sınavlarında kullanılan YGS puanı ile diğer puan türleri konusundaki tek
çalıĢmanın Eğitim ve Bilim Dergisi’nde yayımlanan ATAR’ın (2012) “Resim-İş
Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavlarının Doğruluğu Üzerine Bir Çalışma” baĢlıklı araĢtırması
olduğu belirlenmiĢtir. AraĢtırmacı bu çalıĢmada YGS puanı ile diğer puanların iliĢki
düzeylerinin incelenmesi yerine tüm puanların YP üzerindeki ağırlıklarını ve kestirim
düzeylerini incelmiĢtir. Ayrıca yeni bir yerleĢtirme modeli önermiĢtir.
Müzik öğretmenliği seçme sınavlarına iliĢkin ilgili araĢtırmaların ÖSS puanı konusunda
olduğu tespit edilmiĢtir. AraĢtırmanın konusuna en yakın çalıĢmaların Ece ve Sazak’ın
(2008) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde yayımlanan “Özel Yetenek
Sınavları’nda ÖSS Puanı ile Yetenek Puanları (İşitme Alanı, Ses Alanı, Çalgı Alanı)
Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” baĢlıklı çalıĢması; ; Ece ve Kaplan’ın (2008) Kastamonu
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Eğitim Dergisi’nde yayımlanan, “Müziksel Algılama (İşitme, Okuma, Yazma), Ses ve Çalgı
Yeteneği Arasındaki İlişkilerin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi” baĢlıklı çalıĢması
olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca Ece ve Sazak’ın (2006), Pamukkale Üniversitesi’nde yapılmıĢ
olan Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu’nda bildiri olarak sundukları “Özel Yetenek
Sınavlarında ÖSS & AOÖB Puanlarının Yerleştirme Puanları İçerisindeki Yeri Ve Adayların
ÖSS Puanları ile Akademik Ortalamaları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi (AİBÜ Örneği)”
baĢlıklı çalıĢması ve Tankız’ın (2011) “Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek
Sınavı’na Başvuran Adayların Başarı Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”
baĢlıklı çalıĢması da çeĢitli alt amaçlar bakımından araĢtırmanın konusu ile benzerlik
göstermektedir.

2. YÖNTEM
Bu araĢtırma genel tarama modelindedir. Karasar (2007) genel tarama modellerini,
“…evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde tekil ya da
iliĢkisel taramaların da yapılabileceği tarama düzenlemeleri” olarak tanımlamıĢtır (s.79).
AraĢtırmada AOBP dıĢındaki puan türleri arasındaki iliĢkiler konusunda durum tespiti
yapıldığından dolayı, çalıĢma betimsel nitelik taĢımaktadır.

2.1. ÇalıĢma Grubu
Müzik alanı puanlarının arasındaki iliĢkilerin incelenmesinde; 2009-2010, 2010-2011 ve
2011-2012 eğitim-öğretim yıllarında Ġnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği
Programı Özel Yetenek Sınavlarına giren 1016 aday çalıĢma grubu olarak alınmıĢtır. YGS
puanı ile diğer puanlar arasındaki iliĢkiler ise 2009-2010 yılında YGS puanı yerine ÖSS
puanları kullanıldığından dolayı sadece 2010-2011 ve 2011-2012 yılarında yapılan sınavlara
katılan adaylar çalıĢma grubu alınarak incelenmiĢtir.
ÇalıĢma grubunu oluĢturan adayların cinsiyet ve lise türü değiĢkenlerine göre frekans ve
yüzde dağılımları Tablo 3’de verilmiĢtir.
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Tablo 3. Adayların Cinsiyet ve Lise Türü, DeğiĢkenlerine Göre Dağılımları

Lise Türü

Cins.

Tüm Adaylar

2010-2011

2011-2012

f

%

f

%

f

%

Kız

367

48.2

178

46.0

189

50.5

Erkek

394

51.8

209

54.0

185

49.5

GSSL

347

45.6

188

48.6

159

42.5

Genel Lise

317

41.7

160

41.3

157

42.0

Diğer

97

12.7

39

10.1

58

15.5

Toplam

761

100.0

387

100.0

374

100.0

Tablo 3 incelendiğinde sınava giren tüm adayların %51.8’inin erkek, %48.2’sinin kız
adaylardan oluĢtuğu görülmektedir. Ayrıca adayların %45.6’sının GSSL, %41.7’sinin genel
lise mezunu oldukları saptanmıĢtır.

2.2. Verileri Toplama Teknikleri
ÇalıĢma grubunu oluĢturan 761 adaya iliĢkin YGS puanları ve müzik alanı puanlarına
ilgili izinler alınarak Ġnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın veri tabanından
ulaĢılmıĢtır.

2.3. Verilerin Analizi
Adaylara iliĢkin veriler SPSS 17.0 programına iĢlenmiĢtir. YGS-P ve müzik alanını
oluĢturan puanların normal dağılım durumlarına; normal dağılım eğrileri, çarpıklık-basıklık
(skewness-kurtosis)

değerleri, histogramlar aracılığı ile normal dağılım eğrileri ve grup

büyüklüğünün 50’den büyük olduğu durumlarda kullanılan Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi
değerleri incelenerek bakılmıĢtır Bu aĢamadan sonra puan grupları arasındaki iliĢkileri
incelemek için, normallik durumunun saptandığı durumlarda iki sürekli değiĢken için
uygulanan Pearson Korelasyon Katsayısı değerleri hesaplanarak nokta dağılım grafikleri ile
verilmiĢtir (Büyüköztürk, 2007:31,42).
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YerleĢtirmeye esas olan dört puan türünün çarpıklık-basıklık değerleri ve K-S testi
sonuçları Tablo 4’te verilmiĢtir.

Tablo 4.

Puanların Çarpıklık-Basıklık Değerleri ve Kolmogorov-Smirnov Testi Anlamlılık
Düzeyi Sonuçları

Kolmogorov-Smirnov
(K-S)
N

Çarpıklık

Basıklık

p

Müziksel ĠĢitme-Yazma Alanı P.

761

.369

-.353

.00

Müziksel ĠĢitme-Yazma Alanı P.***

126

.911

.276

.00

Müziksel Çalma Alanı P.

126

-.111

-1.237

.00

Müziksel Söyleme Alanı P.

126

-.009

-1.016

.20

YGS-P

761

.138

-.404

.20

YGS-P***

126

.093

-.130

.20

**p<.01, *p<.05
***Sadece ikinci aĢama sınavına girenler

Tablo 4’deki K-S testi sonuçlarına göre Müziksel Çalma Alanı puanlarının, Müziksel
ĠĢitme-Yazma Alanı puanlarının ve ikinci aĢamaya kalan adayların Müziksel ĠĢitme-Yazma
Alanı puanlarının normal dağılım göstermedikleri tespit edilmiĢtir (p>.05). Bir sonraki
aĢamada bu üç puan grubunun çarpıklık-basıklık değerlerine bakılmıĢ ve değerlerin +2, -2
aralığında olduğu belirlenmiĢtir. Cooper Cutting (2010) bir veri grubunda çarpıklık değerinin
+2, -2 aralığında olmasının normal dağılım için kabul edilebilir ölçüt olduğunu ifade
etmektedir. Ayrıca histogramlar aracılığı ile normal dağılım eğrilerine bakılmıĢ, dağılımlarda
normallikten aĢırı sapmalar olmadığı tespit edilmiĢtir. Buradan hareketle, puanlar arasındaki
iliĢkiler parametrik istatistik tekniklerinden Pearson Korelasyon Katsayısı değerleri
hesaplanarak incelenmiĢtir.
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3. BULGULAR
AraĢtırmadan elde edilen bulgular araĢtırmanın alt amaçları doğrultusunda ele
alınmıĢtır.

3.1. Puanların Dağılımlarına ĠliĢkin Bulgular
Adayların YGS puanları, Müziksel ĠĢitme-Yazma alanı puanları, Müziksel Çalma alanı
puanları ve Müziksel Söyleme alanı puanlarının dağılımı Tablo 5’te verilmiĢtir.

Tablo 5. YGS, Müziksel ĠĢitme-Yazma Alanı, Müziksel Çalma Alanı ve Müziksel Söyleme Alanı

Bütün Adaylar

Puanlarının Dağılımı

En DüĢük

En Yüksek

Puan

Puan

761

0.00

M.ĠĢitme-Yazma Alanı P.*

126

Müziksel Çalma Alanı P.

Puan Türü

N

M. ĠĢitme-Yazma Alanı P.

X

ss

91.00

35.46

18.01

48.50

91.00

63.95

8.84

126

38.00

98.00

69.68

16.58

Müziksel Söyleme Alanı P.

126

39.40

96.20

66.87

14.12

YGS-P

761

146.24

368.35

249.44

39.69

YGS-P*

126

161.98

368.35

257.03

39.95

*Sadece ikinci aĢama sınavına girenler

Tablo 5’e bakıldığında tüm adayların (N=761) YGS puanlarının aritmetik ortalamasının
249.44, ikinci aĢama sınavına girmeye hak kazanan adayların ise (N=126), 257.03 olduğu ve
ikinci aĢama sınavına giren adayların YGS puanların daha yüksek olduğu görülmektedir. 761
adayın Müziksel ĠĢitme-Yazma alanı puanlarının aritmetik ortalamasının 35.46 olduğu ve
baĢarı durumunun düĢük düzeyde kaldığı görülmektedir. Ġkinci aĢamaya kalan adayların
(N=126) müzik alanı puanlarının birbirine yakın olduğu görülmekle beraber en yüksek puan
türünün Müziksel Çalma alanı puanları ( X =69.68) olduğu tespit edilmiĢtir.
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3.2. YGS Puan Türlerinin Dağılımlarına ĠliĢkin Bulgular
Özel yetenek sınavlarında YP’nin hesaplanmasında en yüksek YGS puan türü esas
alınmaktadır. Adayların YGS puan türlerinin dağılımı Tablo 6’da verilmiĢtir.

Tablo 6. YGS Puan Türlerinin Dağılımı

Tüm Adaylar

2010-2011

2011-2012

f

%

f

%

f

%

YGS-1

1

.10

0

.00

1

.30

YGS-2

3

.40

2

.50

1

.30

YGS-3

707

92.90

346

89.40

361

96.50

YGS-4

19

2.50

16

4.10

3

.80

YGS-5

23

3.00

19

4.90

4

1.10

YGS-6

8

1.10

4

1.00

4

1.10

Toplam

761

387

374

Tablo 6 incelendiğinde tüm adayların (N=761) en yüksek YGS puan türünün %92.90
oran ile YGS-3 (N=707) olduğu gözlemlenmektedir. Adayların Türkçe ağırlıklı sözel bir puan
türü olan YGS-3 puanlarının en yüksek puan türü olması, müzik yetenek sınavlarına baĢvuran
adayların daha çok sözel alanda baĢarılı olduklarının bir göstergesi olarak yorumlanabilir.
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3.3. YGS Puanları ile Müzik Alanı Puanları Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik Bulgular
Adayların YGS puanları ile müzik alanı puanları arasındaki iliĢkiler Tablo 7’de yer
almaktadır.

Tablo 7. YGS Puanları ile Müzik Alanı Puanları Arasındaki ĠliĢkiler

Puan Türü

N

X

ss

YGS-P

761

249.44

39.69

M. ĠĢitme-Yazma Alanı P.

761

35.46

18.01

YGS-P***

126

257.03

39.95

M. ĠĢitme-Yazma Alanı P.***

126

63.95

8.84

YGS-P

126

257.03

39.95

Müziksel Çalma Alanı P.

126

69.68

16.58

YGS-P

126

257.03

39.95

Müziksel Söyleme Alanı P.

126

66.87

14.12

r

p

.08

.02*

.02

.80

.07

.47

-.03

.77

**p<.01, *p<.05
***Sadece ikinci aĢama sınavına girenler

Tablo 7 incelendiğinde, tüm adayların YGS puanları ( X =249.44) ile Müziksel ĠĢitmeYazma alanı puanları ( X =35.46) arasında çok zayıf düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir
iliĢkinin olduğu görülmektedir (r= .08, p<.05). Adayların YGS puanları arttıkça, Müziksel
ĠĢitme-Yazma alanı puanlarının arttığı söylenebilir. Determinasyon katsayısı dikkate
alındığında (r²=.006), bu iliĢki toplam varyansın çok düĢük bir kısmını karĢılamaktadır. YGS
puanları ile diğer müzik alanı puanları sadece ikinci aĢamaya kalan adaylar üzerinden
incelenmiĢ (N=126), puanlar arasında anlamlı iliĢki olmadığı belirlenmiĢtir.
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3.4. Müzik Alanı Puanlarının Birbirleri Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik Bulgular
Adayların müzik alanı puanlarının birbirleri arasındaki iliĢkiler Tablo 8’de yer
almaktadır.

Tablo 8. Müzik Alanı Puanlarının Birbirleri Arasındaki ĠliĢkiler

Puan Türü

N

X

ss

M. ĠĢitme-Yazma Alanı P.

126

63.95

8.84

Müziksel Çalma Alanı P.

126

69.68

16.58

M. ĠĢitme-Yazma Alanı P.

126

63.95

8.84

Müziksel Söyleme Alanı P.

126

66.87

14.12

Müziksel Çalma Alanı P.

126

69.68

16.58

Müziksel Söyleme Alanı P.

126

66.87

14.12

r

p

.32

.00**

.21

.02*

.79

.00**

**p<.01, *p<.05
***Sadece ikinci aĢama sınavına girenler

Tablo 8 incelendiğinde en yüksek iliĢki düzeyi Müziksel Çalma Alanı ( X =69.68) ile
Müziksel Söyleme Alanı puanları ( X =66.87) arasında bulunmuĢtur (r=.79, p<.01, pozitif
yönde-yüksek düzeyde). Determinasyon katsayısı dikkate alındığında (r²=.62), bu iliĢki toplam
varyansın % 62’sini karĢılamaktadır. Bu durumun iki alanın da performansa dayalı bir yapıya
sahip olması ile açıklanabilir. Ayrıca Müziksel ĠĢitme-Yazma alanı puanları ile Müziksel
Çalma alanı puanları arasında pozitif yönde, zayıf düzeyde (r=.32, p<.01); Müziksel ĠĢitmeYazma alanı puanları ile Müziksel Söyleme alanı puanları arasında pozitif yönde, çok zayıf
düzeyde (r=.21, p<.05) anlamlı iliĢki olduğu bulunmuĢtur. Bu bağlamda sınavın müziksel
boyutunu oluĢturan üç puan türü arasında anlamlı iliĢkiler olduğu saptanmıĢtır.
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Grafik 1.

Müziksel Söyleme Alanı Puanları ile Müziksel Çalma Alanı Puanları Arasındaki
ĠliĢkinin Nokta Dağılım Grafiği

Grafik 1’de Müziksel Çalma Alanı puanları yüksekken, Müziksel Söyleme Alanı
puanlarının da yüksek, Müziksel Çalma Alanı puanları düĢükken, Müziksel Söyleme Alanı
puanlarının da düĢük olduğu görülmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
AraĢtırmanın konusunu oluĢturan dört puan türünden müzik alanı puanlarının
dağılımları incelendiğinde; Müziksel ĠĢitme-Yazma alanı puanlarının ( X =35.46) düĢük
düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. Bu alanın ilk aĢamada olmasından dolayı bütün adaylar
sınavın bu aĢamasına girmiĢlerdir. Bu bakımdan adaylar alan seviyesi açısından farklılıklar
gösterebilmektedir. Müziksel ĠĢitme-Yazma alanı puanlarının düĢük düzeyde olmasının bu
değiĢkenlikten kaynaklandığı söylenebilir. Ġkinci aĢamaya kalan adayların müzik alanı
puanlarının benzerlik gösterdiği tespit edilmiĢtir. YGS puanlarının aritmetik ortalaması tüm
adaylarda ( X ) 249.44, ikinci aĢamaya kalan adaylarda ise ( X ) 257.03 olarak bulunmuĢtur.
Bu değerlere göre sınava giren adayların YGS puanlarının yüksek düzeyde olmadığı
görülmektedir.
Adayların en yüksek YGS puanlarının sözel ağırlığı olan YGS-3 türünde olduğu
bulunmuĢtur. Buradan hareketle sınavlara giren adayların Türkçe ağırlıklı sözel alanda daha
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baĢarılı oldukları söylenebilir. Ayrıca sayısal alanda daha baĢarılı olan adayların müzik
öğretmenliği seçme sınavlarına ilgi duymadıkları düĢünülebilir.
YGS puanları ile müzik alanı puanları arasındaki iliĢkilere yönelik bulgulara
bakıldığında, bu puan türü ile sadece Müziksel ĠĢitme-Yazma alanı puanları arasında anlamlı
iliĢki olduğu ve pozitif yönde olan bu iliĢkinin çok zayıf bir düzeyde olduğu bulunmuĢtur (r=
.08, p<.05). Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarındaki
baĢarıyı ölçmeyi amaçlayan YGS puanları ile müziksel yetenek ve beceriyi belirlemek için
yapılan müzik öğretmenliği seçme sınavı puanları arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Müzik sınavını oluĢturan alanlar incelendiğinde pozitif yönde en yüksek düzeyde
iliĢkinin Müziksel Çalma alanı puanları ile Müziksel Söyleme alanı puanları arasında olduğu
bulunmuĢtur (r=.79, p<.01). Bu durum ilgili alanların performans gerektiren bir yapıya sahip
olmaları ve bu anlamda benzerlik göstermeleri bakımından dikkat çekici bir sonuçtur.
Bununla birlikte diğer müzik alan puanları arasında da pozitif yönde anlamlı iliĢkiler olduğu
saptanmıĢtır.

AraĢtırmada ulaĢılan sonuçlar ıĢığında Ģu önerilerde bulunulmaktadır.
 Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında baĢarılı olan öğrencilerin müzik
öğretmenliği seçme sınavlarına yönlendirilmesi önerilmektedir.
 Sadece Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından
oluĢan YGS’nin içeriği yeniden düzenlenmeli, temel müzik bilgisi baĢlığı altında
bir test uygulanmalıdır. Ayrıca bu testten alınan puanlar müzik öğretmenliği
programlarına yerleĢtirmede ağırlıklı olarak esas alınmalıdır.
 Müzik alanı sınavlarında standartlaĢtırılmıĢ performans değerlendirme ölçeklerinin
kullanılması önerilmektedir.
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ANLAMLANDIRMA STRATEJİLERİ İÇERSİNDE YER ALAN
İMAJ OLUŞTURMA YÖNTEMİNİN KEMAN DERSİNDE
ETKİLİLİK DÜZEYİ

Zeynep DEMİR YILDIZ*

GİRİŞ
Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğretmenin gayretleri tek başına yeterli
olmayabilir. Asıl olan öğrencinin öğrenme işine bizzat kendisinin girmesi ile mümkün
olabilir. Öğrencinin öğrenme işine katılması öğrenme stratejilerini ne kadar bildiğine ve bu
stratejileri ne kadar etkili kullanabildiğine bağlıdır. Öğretme stratejilerinin kullanılması kadar,
öğrenme stratejilerinin de bilinip kullanılması öğrenmenin gerçekleşmesinde önemli
unsurların başında gelmektedir ( Tay,2004).
Öğretme sürecinde, öğretmenin görevi, öğrenciye rehber olmaktır. Gerekli teknik
bilgileri edinen öğrenci, bu bilgileri uygulama sürecine aktarmak ve pekiştirmek için çoğu
zaman kendi başına çalışacaktır. Bu süreçte, öğrencinin ne kadar çok çalıştığı değil, nasıl
çalıştığı önemlidir. Öğrenci, kendini ve öğrenme özelliklerini tanıyarak, çalışmalarını verimli
hale getirebilir. Burada önemli olan, öğrencinin kendine uygun öğrenme stratejisini bilip,
etkili şekilde kullanmasıdır.
Literatürde öğrenme stratejisi ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Bunlardan Gagne
ve Driscoll (1988: 133) öğrenme stratejilerini; “öğrencinin kendi kendine öğrenebilmesi için
kullandığı işlemler” olarak tanımlamıştır. Öğrenme stratejilerinde asıl amaç, öğrencinin kendi
kendine öğrenmesini sağlamadır. Strateji kullanmada önemli olan öğrenme durumuna uygun
*

Trabzon/Merkez Akoluk İlköğretim Okulu
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öğrenme stratejilerini belirleyerek kullanmadır. Öğrenme stratejileri, bireyin öğrenme
sırasında duyularına gelen uyarımları kısa ve uzun süreli belleğe transfer etmesini ve uzun
süreli belleğinde işlenmesini sağlayan teknikleri içerir. Öğrenmeyi kolaylaştıran bu stratejiler
aynı zamanda öğrencinin güdülenmesini ve yeni öğrenilen davranışların kalcılığını da sağlar
(Erden ve Akman, 1998: 156, Akt. Çağlayan, Şirin, ve Yıldız, 2008).
Öğrenmeyi öğrenmenin anahtar kavramlarından biri “Öğrenme Stratejileri”dir.
Öğrenme stratejileri, bireyin öğrenmelerini gerçekleştirmek için geliştirdiği yoldur. Riding ve
Rayner’a (1998) göre öğrenme stratejileri, bireyin sahip olduğu öğrenme stilini en etkili
şekilde kullanma yöntemidir. Bir başka tanıma göre, öğrenme stratejileri, bireyin etkili karar
alma sürecinde kullandığı işlem basamaklarıdır (Zhang ve Sternberg, 2001, Akt. Saban,
Tümkaya, 2008). Öğrenmeyi öğrenme, bireyin kendi öğrenme özelliklerini tanıması,
öğrenmede yararlanılan stratejileri bilmesi, seçmesi ve kullanabilmesidir. Öğrenciler hem
kendi öğrenme özelliklerini tanıyarak hem de öğrenmede yararlanılan teknikleri bilip
kullanarak öğrenmeyi öğrenebilirler ve etkili öğrenmeyi gerçekleştirebilirler (Özer, 1998,
Akt. Saban, Tümkaya, 2008).
Öğrenme stratejileri bilişsel öğrenme modelinde bilgi isleme ve kodlama ilkelerine
dayalı olarak bilişsel işlemleri kolaylaştırmak için kullanılabilecek yöntem ve teknikler olarak
ortaya çıkmıştır. Başka bir ifadeyle, öğrenme sürecinde öğrencinin düşünce ve davranışları
olarak tanımlanabilen öğrenme stratejileri, öğrencinin öğrenme amacını gerçekleştirmek için
kullandığı bilinçli planlardır. Öğrenme stratejileri, bireyin öğrenme sürecinde duyularına
gelen uyarımları işleyen ve bunların uzun süreli belleğe aktarılmasını ve bütünleştirilmesini
sağlayan işlemleri içermektedir (Cesur, 2008).

Anlamlandırmayı (Kodlamayı) Güçlendirici Stratejiler
Anlamlandırma

stratejileri,

öğrencilerin

yeni

bilgileri

geçmiş

yaşantılarında

kazandıkları bilgilerle ilişkilendirmeleri esasına dayanır (Erden ve Akman, 1998: 156, Akt.
Tay, 2004). Anlamlandırma stratejilerinin kullanım amacı, bireylerin öğrenecekleri yeni
bilgileri, daha önce öğrenmiş oldukları bilgilerden hareketle anlam vermeleri, bunları
zihinlerinde kendilerine ait yorumlarla saklamaları ve bu bilgileri hatırlamak üzere uzun süreli
belleğe göndermeleridir diyebiliriz. Anlamlandırma stratejilerinde; zihinsel imgeler
oluşturma, anahtar sözcük ve bellek destekleyiciler kullanma, kendi kelimeleriyle özet
çıkarma, benzerlikler kurma, soruları yanıtlama ve kendi düşünceleriyle not alma gibi
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etkinliklerin kullanılabileceğini ifade edilmektedir (Weinstein ve Mayer, 1986: 320-321, Akt.
Tay, 2004). Anlamlandırma stratejilerinde bellek destekleyici stratejiler ve imajlar önemli yer
tutmaktadır.

Bellek Destekleyici Stratejiler
Bellek

destekleyici

öğrenme

stratejileri

de

bilginin

kısa

süreli

bellekte

anlamlandırılarak uzun süreli belleğe yerleştirilmesini sağladığından, kalıcı öğrenmede ve
hatırlamada önemli etkiye sahiptir. Özellikle sözcüklerin, ilkelerin, olguların öğrenilmesi ve
hatırlanmasında bellek destekleyici öğrenme stratejileri sıkça kullanılmaktadır. Örgütleme ve
eklemleme çok güçlü kodlama (anlamlandırma) türleri olmakla birlikte, bütün bilgiler
örgütleme için elverişli olmayabilir. Ayrıca bazı bilgiler de tamamıyla yeni ya da eskilerle
tümden ilişkisiz olabilir. Bu nedenle de eklemleme yoluyla kodlamak mümkün olmaz. Bu
durumda anlamlı kodlama yapmak için bellek destekleyici ipuçlarını kullanmak oldukça
faydalı olabilir. Bellek destekleyiciler, okul öğrenmelerinde özellikle terimleri ve olguları
(kim, ne zaman, nerede sorularına cevap veren bilgi türü) kodlamak üzere geniş ölçüde
kullanılmaktadır. Bellek destekleyici stratejileri iki grupta toplamak mümkündür. Bunlar
imajlar ve sözel semboller olarak ifade edilmektedir (Senemoğlu, 1997: 315-316, 573, Akt.
Tay, 2004).

İmajlar
İmajların kullanıldığı bellek destekleyici stratejilerde bilgi, zihinsel resimler içine
yerleştirilerek ya da onlarla ilişkilendirilerek kodlanır. Bellek destekleyici olarak görsel imaj
oluşturma sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan birincisi, düşünülen ya da zihinsel
olarak çizilen resim çok basit olmalı, gereksiz konu dışı öğelere yer verilmemelidir. İkincisi
ise, imajlar hatırlamayı kolaylaştırıcı şekilde canlı ve kolay olmalıdır. İmajların kullanıldığı
dört tür bellek destekleyici yöntem vardır. Bunlar; a) yerleşim yöntemi, b) zincirleme
yöntemi, c) askı sözcük yöntemi, d) anahtar sözcük yöntemidir (Tay, 2004).
Bellek destekleyici ipuçları kategorisi içerisinde değerlendirilen görsel imajlar
oluşturma yöntemi, bilginin yeni ve tek olduğu durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Kısaca
imajlar yöntemi olarak adlandırılan bu yöntem, başlı başına öğrenilmesi gereken
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yeni ve bağımsız bilgilerin kodlanmasında kullanılmaktadır. Yeni bir piyano eseri gibi bütün
ve kendi içerisinde öğrenilmesi gereken, daha önceden çalışılmış parçalardan farklı olan ve o
parçalardan çıkarımlarda bulunulamayan durumlarda imajlar yöntemi kullanmak, ilgili eserin
öğrenilmesinde ve kalıcılığının sağlanmasında etkin bir stratejidir. Bu stratejide yeni bilgiler,
o bilginin özelliğine ve yapısına uygun bir görsel imaj (resim, görüntü vb...) içerisine
oturtularak, kodlanarak öğrenilir. Aynı biçimde bir piyano eserinde de parçanın yapısına
uygun, bütün ya da bölümler halinde oluşturulacak imajlar kullanmak, o eserin kalıcılığını
belli oranda sağlayabilmektedir. İlgili eserin melodik yapısı, ritmik yapısı, teknik özellikleri
ve bölümlerinden biri ya da birkaçı örnek imajı oluşturmada yeterlidir. Oluşturulan imaj o
eserle ilgili görsel bir yapı ortaya koymakta ve eser çalışılırken hafızaya almaya yardım
etmektedir. Yeni bilgi için zihinde görsel bir görüntü akışı oluşturulurken, aynı zamanda yeni
bilgiyi açıklayan bir şema geliştirilmiş olur. Bu yolla işitsel duyumun yanında görsel bir
yapıya bürünen piyano eseri, uzun süreli bellekte daha kalıcı bir yer edinmektedir (Kurtuldu,
2007).
Çalgı eğitimi, müziksel davranış sergileme açısından müzik ve müzik eğitimi içinde
önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda çalgı eğitimi, “Çalgı öğretimi ile bireyin
davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklikler oluşturma ya
da yeni davranışlar kazandırma sürecidir” (Uslu, 1998, Akt. Ataman, 2009).
Çalgı eğitiminde temel olarak çalgıyı çalabilmenin ötesinde, onu en etkin biçimde
kullanma bilinci yatmaktadır. Bireyler çalgı çalarken yeteneklerini geliştirmek suretiyle
düzeylerini yükseltmekte ve bu yolla yaşadıkları gelişimi müziksel aktivitelerine
yansıtabilmektedir. Bu durum çalgı eğitiminde etkin kullanım için ele alınan yöntemleri daha
önemli kılmaktadır. Müzik eğitiminin önemli bir boyutunu oluşturan çalgı eğitiminde
kullanılacak yöntemler, hedeflenen ölçütlere ulaşmada önemli bir yere sahiptir ( Kurtuldu,
2007).
Çalgı eğitiminde, bazı öğrencilerin “çalışamama, verimli çalışamama, verimli sonuç
alamama, öğrenememe” gibi sorunları vardır” (Ertem, 2003). Bu noktada öğrenme
stratejilerinin önemi ortaya çıkmaktadır.
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Problem Durumu
Anlamlandırma stratejilerinin kullanım amacı, bireylerin öğrenecekleri yeni bilgileri,
daha önce öğrenmiş oldukları bilgilerden hareketle anlam vermeleri, bunları zihinlerinde
kendilerine ait yorumlarla saklamaları ve bu bilgileri hatırlamak üzere uzun süreli belleğe
göndermeleridir. İmajların kullanıldığı bellek destekleyici stratejilerde bilgi, zihinsel resimler
içine yerleştirilerek ya da onlarla ilişkilendirilerek kodlanır. Anlamlandırma stratejileri
içerisinde kendine yer bulan imajlar kullanmanın öğrenme üzerindeki etkisi, özellikle çalgı
eğitimi sürecinde ilgili yönteme uygun eser ya da teknik öğretiminde kullanılabilecek bir
yaklaşımdır.
Öğrenci kemanı nasıl çalışması gerektiğini bilirse ve kendisi için en uygun olan
çalışma stratejisini belirleyebilirse daha kolay öğrenecek ve başarıya çabuk ulaşacaktır.
Stratejik öğrenenler kazandıkları bilgileri daha düzenli bir şekilde belleklerine yerleştirdikleri
için, geri getirme daha kolay olmakta ve yeni bilgi daha çabuk öğrenilmektedir.

Amaç
Bu çalışmanın amacı, mesleki müzik eğitimi ve bununla bağlantılı olarak çalgı eğitimi
alan keman öğrencilerinin keman öğrenirken kullandıkları stratejilerden, anlamlandırma
stratejisi içerisinde yer alan imaj oluşturma yönteminin, keman dersinde etkililik düzeyini
belirlemektir.

YÖNTEM
Bu çalışmada deneysel yöntem kullanılmış ve “Deney ve Kontrol Grupları”
oluşturulmuştur. İzlenen bu yol ile “anlamlandırma stratejisi” nin keman eğitimindeki etkililik
düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmanın deney ve kontrol grubunu, Trabzon/ Tevfik Serdar Türk Sanat Müziği
Eğitim ve Konser Merkezi Yaşatma ve Geliştirme Derneği’ nde keman eğitimi alan dört
ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır.
Araştırmanın deney ve kontrol gruplarını oluşturan öğrencilerin eş düzeyde olmaları,
keman dersi yürüten öğretmenin görüşleri ve öğrencilerin çaldığı eserlerin incelenerek
seviyelerinin tespit edilmesiyle sağlanmıştır.
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Araştırmanın Deseni
Araştırmanın deseni “deneysel ve betimsel” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
Araştırmanın betimsel kısmında, kaynak tarama yöntemi ile “anlamlandırma stratejisi” ile
ilgili bilgiler bir araya getirilmiştir. Deneysel kısmında ise denel işlem yapılmıştır.
Araştırmanın 1 gün süren deneysel kısmında izlenen yol sırasıyla şöyledir:
Deneyin yapıldığı gün, deney ve kontrol gruplarında bulunan öğrencilerden,
anlamlandırma stratejisinin etkililik düzeyini test etmek üzere belirlenmiş eseri 20’şer
dakikalık aralıklarla toplamda 40’ar dakika süre ile çalmaları istenmiştir. İlk 20 dakikalık
dilimde öğrencilerden parçayı ana hatlarıyla deşifre etmeleri istenmiş; ikinci 20 dakikalık
dilimde ise deney grubu öğrencileriyle imajlaştırma çalışması yapılmıştır. Bu çalışma
kapsamında eser, içersinde yer alan nüans terimlerine uygun hikayeleştirilmiştir. Amaç,
eserde yer alan nüansların, zihinsel resimler içine yerleştirilerek, bir başka deyişle zihinsel
resimlerle ilişkilendirilerek kodlanmasını sağlamaktır. Denel işlemde, süreç içerisinde yer
alan öğrenciler, toplamda 40’ar dakika çalıştıkları parçayı, süre sonunda tek tek dinletmiş ve
bu süreç, önceden hazırlanan değerlendirme ölçeğiyle kaydedilmiştir.
Denel işlemde, deney grubunda bulunan öğrenci eseri, nüanslarına uygun olarak
zihninde oluşturduğu imaja göre çalarken; kontrol grubundaki öğrenci, eseri, nüans terimleri
belirtilmesine rağmen tekdüze çalmıştır. Denel işlem sırasında öğrencilere hiçbir şekilde
müdahale edilmemiş, herhangi bir hatırlatmada bulunulmamıştır.

Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması ve Geliştirilmesi
Bu bölümde araştırmada kullanılan veri toplama araçları sırası ile anlatılmıştır.

Değerlendirme Ölçeği
Denel işlemde elde edilen verileri değerlendirmek amacıyla altı kriterden oluşan bir
değerlendirme ölçeği hazırlanmıştır. Ölçeği oluşturan değerlendirme basamakları ve puan
dağılımları, biri grupları oluşturan öğrencilerin ders öğretmeni, diğerleri öğretim üyesi olmak
üzere üç keman eğitimi alan uzmanının görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu ölçek,
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deneye katılan öğrencilerin “anlamlandırma stratejisi içerisinde yer alan imaj oluşturma” nın
keman öğrenmede etkililiğini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. (Bkz. Ek: 1).

Uygulamada Kullanılan Parça
Denel işlemde veri elde etmek amacıyla kullanılan parça, öğrencilerin düzeylerine
uygun olarak belirlenmiştir. Uygulamada kullanılan parça, F. J. Gossec ’e ait “Gavotte” adlı
eserdir. Parça sol majör tonda, sebare olarak yazılmış ve 32 ölçüden oluşmuştur. Parça
ağırlıklı olarak staccato, legato; ayrıca pizzicato tekniklerini, buna ek olarak sekizlik, onaltılık
ve dörtlük nota değerlerini içermektedir.

Verilerin Toplanması
Bu araştırmada kullanılan veriler kaynak tarama ve denel işlem yoluyla toplanmıştır.
Araştırmanın kaynak tarama kısmında, anlamlandırma stratejisinin keman eğitimi
literatüründeki yeri ve önemi araştırılmıştır. Denel işlem 1 gün süre ile örneklem grubunu
oluşturan öğrencilere uygulanmış ve deney, ölçekle değerlendirilmiştir.
Denel işlemde, önceden hazırlanan bir değerlendirme ölçeği ile değerlendirme
yapılmıştır. Hazırlanan ölçek, “Parçadaki teknikleri (staccato, legato, pizzicato, detaşe) doğru
seslendirme”, “Parçadaki sesleri doğru ve temiz çalma”, “Parçadaki nüans terimlerini doğru
uygulama”, “Parçadaki süslemeleri doğru ve temiz çalma”, Parçada geçen hareket terimlerini
doğru yorumlama” ve “Parçayı temposuna uygun çalma” şeklinde altı kriterden oluşmaktadır.

BULGULAR ve YORUM
Yapılan

değerlendirmede,

kontrol

ve

deney

grubu

öğrencileri

tarafından

anlamlandırma stratejisinin etkililiğine dair elde edilen bulgular şöyledir:

Kontrol Grubu Öğrencilerinin Çalışmalarına Yönelik Gözlem Sonuçları:
Çalışmanın ilk 20 dakikasında, kontrol grubu öğrencilerinin, parçayı ana hatlarıyla
deşifre ettiği, parçada staccato ve legato tekniklerini doğru şekilde çaldıkları, bunun yanında
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parçada ilk kez öğrendikleri çarpma (acciaccatura) ve pizzicato (pisikato) tekniğini
uygulamakta çok az zorluk çektikleri gözlenmiştir.
Çalışmanın ikinci 20 dakikalık bölümünde, ağırlıklı olarak nüans çalışmalarına
üzerinde durmaları gerektiği belirtilmiş, belirtilen süreç sonunda, parçadaki nüans terimlerinin
anlamlarını bilmelerin rağmen, genel olarak, parçanın tamamına yakınını mezzoforte (mf),
çarpmaların bulunduğu ölçüleri ise forte(f) olarak seslendirdikleri, parçada piyano(p) olan
bölümleri mezzoforte(mf) olarak çaldıkları gözlenmiştir. Yine parçada, daha önce
öğrendikleri ve kısaltılmış şekli ile rit.(ritardando) olarak belirtilen işarete ve dörtlük susların
bulunduğu ölçülere dikkat etmedikleri tespit edilmiştir.

Deney Grubu Öğrencisinin Çalışmasına Yönelik Gözlem Sonuçları:
Çalışmanın ilk 20 dakikasında, deney grubu öğrencilerinin, parçayı ana hatlarıyla
deşifre ettikleri, parçada staccato ve legato tekniklerini doğru şekilde çaldıkları, parçada ilk
kez öğrendikleri çarpma (acciaccatura) ve pizzicato (pisikato) tekniğini uygulamakta çok az
zorluk çektikleri gözlenmiştir. Parçada belirtilen ve daha önce öğretilen ritardando( giderek
yavaşlama) teriminin doğru uygulandığı; fakat sonrasında “a tempo” olarak belirtilen yere
dikkat edilmediği gözlenmiştir. Ayrıca parça içinde bağlı ve staccato tekniği ile çalınması
gereken sekizlik notaların bir kısmını legato çaldıkları gözlenmiştir.
Çalışmanın ikinci 20 dakikasında, ağırlıklı olarak nüans çalışması yapılmıştır.
Parçadaki nüans terimlerinin her biri açıklanarak, öğrencilerin her bir terimi, günlük
yaşamlarında karşılaştıkları bir durum ile ilişkilendirmeleri sağlanmıştır. Ardından “Gavotte”
adlı eseri çalarken bir hayal kurmaları, kurdukları hayal içindeki durumları, parçadaki nüans
terimlerinin belirtildiği bölümlerle ilişkilendirmeleri istenmiştir. Bir sonraki aşamada, deney
grubu öğrencilerinin parçayı hikâyeleştirmeleri sağlanmış, parçayı asıl temposunda
çalamasalar da nüans terimlerine büyük oranda dikkat ederek çaldıkları gözlenmiştir.
İmajlaştırmada, öğrencilerin, “Kırmızı Başlıklı Kız” adlı hikâyeden esinlenerek, hikâyedeki
bölümleri, parçadaki bölümlerle sentezlemeleri sağlanmıştır.
Parçanın ilk sekiz ölçüsünde, kırmızı başlıklı kız, annesinin hazırladığı yemekleri,
büyükannesine götürmek için hazırlanır. Evden çıkmadan önce annesi, kırmızı başlıklı kıza,
orman yolundan giderken çok dikkatli olması gerektiğini söyler ve kırmızı başlıklı kız yola
koyulur. Bu sırada kemanda, mezzoforte (mf) nüans terimi uygulanır. Parçanın 9-13.
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ölçülerinde, kırmızı başlıklı kız, orman yolundan giderken kurtla karşılaşır ve iyi niyetli
gözüken kurda, büyükannesine gittiğini söyleyerek büyükannesinin evini tarif eder. Kırmızı
başlıklı kız, büyükannesinin evine varmadan, kurt eve gelir ve büyükanneyi gardıroba
saklayarak, onun yerine geçer. Bu sırada uygulanan nüans terimi yine mezzoforte (mf) dir.
Parçanın on dördüncü ölçüsünde, kırmızı başlıklı kız, olacaklardan habersiz büyükannesinin
evine gelir ve kapıyı çalar. Bu sırada, kemanda ritardando( hareket terimi)terimi uygulanır.
Parçanın on beş ve on altıncı ölçüsünde tempo yeniden eski tempoya döner ve piyano(p)
nüans terimi ile kırmızı başlıklı kız, eve girer; yemekleri bıraktıktan sonra büyükannesinin
yanına gider. Parçanın on yedinci ölçüsünden yirminci ölçüsüne kadar mf nüans terimi
uygulanır; bu bölümde, kırmızı başlıklı kız, büyükannesine, görüntüsüyle ilgili sorular sorar.
Parçanın yirmi birinci ölçüsünden yirmi dördüncü ölçüsüne kadar p nüans terimi uygulanır;
bu esnada, büyükanne kılığındaki kurt, kırmızı başlıklı kızın sorularını yanıtlar. Parçanın
yirmi beşinci ölçüsünden “Fine” yazan ölçüye kadar mf nüans terimi uygulanır:

Kurdun,

büyükannesinin kılığına girdiğini anlayan kırmızı başlıklı kız, çığlık atar. Sesi duyan
ormandaki avcı, kırmızı başlıklı kızın imdadına yetişir; kurdu öldürür ve büyükanneyi
gardıroptan çıkarır. Büyükannesinin yaşadığını gören kırmızı başlıklı kız çok mutlu olur; olan
biteni ona anlatır ve parça biter.

Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının Anlamlandırma Stratejisi Puanlama Tablosu
DENEY ve KONTROL GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNĠN
PUANLAMALARI
Öğrenci Sırası

Deney Grubu

Kontrol Grubu

1.

80

50

2.

76

58

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin 40 dakikalık süre sonucu aldığı puanlar
yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu puanlama sonuçlarına bakıldığında;
100 üzerinden yapılan değerlendirmede, deney grubu %78 başarı sağlarken, kontrol
grubu öğrencilerinin başarı oranı %54 olarak hesaplanmıştır. Buna göre puanlar arası oranın,
%24 olduğu tespit edilmiştir. Deney grubu öğrencisinin başarı gösterdiği bu çalışmada, nüans
terimlerinin imajlaştırılarak çalıştırılmasının etkili olduğu tespit edilmiştir.
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SONUÇ
Araştırma sonucunda, değerlendirme sonuçlarına göre, anlamlandırma stratejilerinden
imaj oluşturma stratejisinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin, beklenen davranışları
büyük oranda yerine getirdiği; kontrol grubu öğrencilerinin ise beklenen davranışları büyük
oranda yerine getiremedikleri gözlenmiştir.
Anlamlandırma stratejilerinden imaj oluşturmaya yönelik bu çalışma sonucunda, elde
edilen sonuçların başarılı olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen sonuçlar, keman çalışma
sürecinde bellek destekleyici olarak görsel imaj oluşturmanın, öğretilmeye çalışılan bilginin,
zihinsel resimler içersine yerleştirilerek kodlandığını ve bu şekilde etkili sonuçlar sağladığını
göstermiştir. Keman çalışma sürecinde anlamlandırmayı sağlamaya yönelik bu veya benzer
uygulamaların yapılması, süreç içerisinde başarı sağlayabilecek olumlu uygulamalar
içerisindedir.
Sonuç olarak, anlamlandırma stratejisi içerisinde yer alan imajlaştırmanın, keman
öğrencilerinin, keman çalışırken kullanabilecekleri yararlı bir öğrenme stratejisi olduğu
söylenilebilir.
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EK-1

Anlamlandırma Stratejisi Değerlendirme Ölçeği
Parçadaki

Parçadaki Parçadaki

Teknikleri

Sesleri

(staccato,
ÖLÇÜTLER

Doğru ve

legato, detaşe,
pizzicato)
Doğru

Temiz

Nüans

Parçadaki

Parçada

Süslemeleri Geçen

Parçayı
Temposuna

Terimlerini Doğru ve

Hareket

Doğru

Terimlerini Çalma

Temiz

Uygulama

Çalma

Çalma

Toplam
Puan

Uygun

Doğru
Yorumlama

Seslendirme

Puanlama
sistemi

15

15

30

15

15

10

100

Puan

Puan

Puan

Puan

Puan

Puan

Puan

Adı /Soyadı
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TÜRK MÜZĠĞĠ DEVLET KONSERVATUVARLARINDA
KEMAN EĞĠTĠMĠ NASIL OLMALIDIR?
Murat GÜREL*
GĠRĠġ
Keman, İtalyanca “Violine”, İngilizce “Violin”, Fransızca “Violan”, Almanca “Geige”
olarak adlanmış, Türkçe’de ise Farsça “Yay” anlamına gelen “Keman” adıyla anılmıştır.
(Körükçü, 1998: 120) Özalp, Türk müziğinde en önemli yeri teşkil eden çalgılardan biri olan
kemanı, muhtelif mûsikî türlerinin icrâsına müsait ve yaylı sazların en gelişmişi olarak
tanılamıştır. (Özalp, 2000: 191)
Uçan ve Günay (2006) Keman Eğitimini, “Keman öğretimi yoluyla bireylerin ve
onların oluşturdukları toplulukların devinişsel, bilişsel ve duyuşsal davranışlarında kendi
yaşantıları yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişikler oluşturma ya da onlara bu nitelikte
yeni davranışlar kazandırma süreci” (s.8) olarak tanımlamıştır.
Türk müziği keman eğitimini oluşturan iki yapı taşı vardır. Bunlardan ilki usta-çırak
sistemi ile uygulanan meşk ile eğitim, bir diğeri metodik eğitimdir.
“Geçmişte, meşk ile eğitim sisteminde nota kullanılmamış, eserler öğrenciye hafıza
yolu ile aktarılmıştır. Türk müziği tarihi boyunca geliştirilen nota yazıları eserleri sadece
hatırlatmak için kullanılmıştır. Bu durum eserlerin kısmen farklılaşmasına yol açsa da,
icrâcıların icrâya kendi üsluplarını katmalarına imkân vermiştir. Bu şekilde Türk Mûsikîsi
üslûp ve tavır mûsikîsi olarak gelişmiştir”(Yahya Kaçar, 2009: 27).
Meşk ile eğitim sistemi Türk müziği tarihinde önemli yere sahip birçok kemâni
yetiştirmiştir. Kemânî Aleksan Ağa, Kemânî Memduh, Kemânî Tatyos, Bülbülî Sâlih Efendi,
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Reşad Erer, Nubar Tekyay, Sâdi Işılay, Hakkı Derman, Cevdet Çağla ve Haydar Tatlıyay
müzik tarihinde keman icrâcılıkları ile önemli bir yere sahiptir.
Zaman içerisinde teknolojinin gelişmesi, insan hafızasının gelişen teknoloji ile birlikte
zayıflaması, eserlerin yanlış aktarılarak değişikliğe uğraması meşk ile eğitim sistemini
değişen toplumsal, kültürel ve ekonomik ülke koşullarında giderek durgun hale getirmiş,
metodik sistemin gerekliliği ön plana çıkmıştır.
Esâsen günümüzde kullanılmayan, geçmişte metodik yaklaşımın meşk ile eğitime
yardımcı olması amacıyla Zafiraki, Abdülkadir TÖRE (Usûl-i Ta’lim-i Keman / 1913-1921
iki baskı), Eyyübî Mustafa SUNAR (Alaturka Keman Mu’allimi / 1924-1926 iki baskı) ve
Mildan NİYAZİ tarafından hazırlanan metotlar mevcuttur. (AKSÜT, 1998: 415)

Oran

(2004), “Bu metotlar tetkik edildiğinde, sol ve sağ el tekniği ve bunların kombinasyonunu
temin edecek, makam ve usullere göre sistematik olarak hazırlanmış bir nitelik taşımadıkları
görülmektedir. (s.1) yorumu ile bahsi geçen metotların günümüze gelememesinin
gerekçelerini açıklamaya çalışmıştır.
Cumhuriyetin ilânı ile birlikte değişen ve gelişen dünya paralelinde öğrenci merkezli
eğitim sisteminin odak noktasında yer alması gereken metodik eğitim, metot azlığından ve
yetersizliğinden dolayı Türk müziği keman eğitiminde yeteri kadar kullanılamamaktadır.
Günümüzde, Türk müziği keman eğitimcileri bireysel çabalar ile eğitim vermekte,
eğitimciden eğitimciye farklılık gösteren bilgi aktarım süreci, metodik açıdan yetersiz
kalmakta, bireyi hedeflenen eğitim düzeyine ulaştıramamaktadır. Uçan ve Günay da (2006)
Türkiye’ de keman eğitiminin temel sorunları arasında, “program geliştirme sorunu ve temel
kitap ya da kılavuzları hazırlama sorunu”nu (s.8) önemle belirtmiştir.
Bu çalışmada YAHYA KAÇAR’ın, (2009) Türk Mûsikîsi Üzerine Görüşler ( Analiz
ve Yorumlar) kitabında Türk müziği çalgıları için oluşturulan öğretim modeli örnek alınarak,
“Türk Müziği Devlet Konservatuvarlarındaki Keman Eğitimi Nasıl Olmalıdır ?” problem
cümlesine cevap aranmıştır.
Öğretim modeli, ön hazırlık dönemi, başlangıç dönemi ve gelişme dönemi olarak üç
başlık altında toplanarak anlatılmıştır. Ele alınan dönemler, konu ile ilgili alanda yapılmış
çalışmaların azlığından ve ileride her biri kendi içinde ayrı bir çalışma konusu
olabileceğinden dolayı genel hatları ile anlatılmış, Türk müziği keman eğitimine metodik
bir çerçeve çizmek amaçlanmıştır.
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Örnek alınan öğretim modeli doğrultusunda, ön hazırlık dönemi, başlangıç dönemi ve
gelişme dönemine ait bilgiler kaynak taraması yöntemi ile elde edilmiştir. Türk müziği
keman

eğitimine

yönelik

literatürün

azlığından

dolayı,

Türk

Müziği

Devlet

Konservatuarlarındaki Keman Eğitimine yönelik ferdi açıklamalar ile literatüre katkıda
bulunmuştur.
1. Keman Eğitiminde Ön Hazırlık Dönemi
Ön hazırlık döneminde bireyi müzik eğitimi sürecine başarılı bir şekilde dâhil
edebilmek amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar, nitelikli çalgının seçimi ve eğitimin
içeriği olarak iki alt başlıkta toplanmıştır.

1.1. Ön Hazırlık Döneminde Nitelikli Çalgının Seçimine Yönelik Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
Bireyin, kaliteli bir çalgı ile eğitimine başlaması için doğru çalgının seçilebilmesi büyük
önem taşımaktadır. Öğrenciyi şevklendirerek eğitimi destekleyecek iyi bir kemanın
özelliklerini sıralayacak olursak;
 1) Tercihen el yapımı – üst kalite fabrikasyon olmalıdır. 2) Üst kapak (ses tablası)
ladin, köknar ağaçlarından, alt kapak, yan kapaklar ve salyangoz akça ağaçtan
(kelebek ağacı) yapılmalıdır. 3) İcrâ kolaylığı ve kalitesi için tuşe abanoz ağacından
yapılmalıdır. 4) Eşik eski-kurulmuş akça ağaçtan, can direği ladin ağacından
yapılmalıdır. 5) Kaliteli, yağlanmış fiksler takılmalıdır. 6) Abanoz ağacından çenelik
ve sağlam bir yastık kullanılmalıdır. 7) Burgular, akort zorluğu yaratmaması
maksadıyla abanoz ağacından olmalıdır. 8) Yay (arşe) fernenburg (demir ağacı), gül
ağacı veya karbondan yapılmalıdır. 9) Sesin oluşmasında önemli yere sahip olan kıl
tercihinde Moğol (üç kalitede üretilmektedir) kılı kullanılmalıdır.
 Eğitim sürecinde gerekli olan akort aleti - diyapozon, metronom, sürdin, nota sehpası
gibi teknik ekipmanlar têmin edilmelidir.
 Tel seçiminde icrâcıların görüşleri ile desteklenmiş Türk müziği üslûp ve tavrını en iyi
yansıtabilecek üst kalite teller kullanılmalıdır.
 Keman ve yayın doğru, temiz, verimli, etkili ve uzun süreli kullanılabilmesi kuşkusuz
onun bakımı ve korunması ile ilişkilidir. Bunun için çalgı, soba, radyatör ve güneş gibi
ısı kaynaklarından uzakta tutulmalıdır. Bu şekilde nem ve sıcaklık değişikliklerinden
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en az derecede etkilenecektir. Çalgının telleri ve gövdesi her çalıştan sonra kuru ve
yumuşak bir bezle temizlenmelidir. Çalgının ses eşiği zaman zaman kontrol edilmeli
ve dik durması sağlanmalıdır. Çalgının akort burgusu çok sıkı ise kurşun kalem
sürülmeli, eğer tutmuyorsa az miktarda reçine tozu sürülmelidir. Tebeşir
kullanılmamalıdır. Yay kullandıktan sonra mutlaka gevşetilmeli, vida kısmı belirli
aralıklarla yağlanmalıdır. Yay kıllarına elle dokunmak, kıl yüzeyinin yağlanarak
kayganlaşmasına neden olur, böylece çalgıdan daha az ses çıkar. Çalgının içerisinde
zamanla toplanan tozları f deliğinden bir miktar pirinç dökülüp sallayarak tozların
pirinçle beraber çıkmasını sağlanabilir. Zamanla tellerde birikebilecek reçineleri etil
alkol ile ıslatılmış bir pamukla temizlenmelidir. Bu işlemi cila yüzeyini temizlemek
için yapılmamalıdır. Etil alkol ve kolonya cilayı eritir ve pamukların yapışmasına
neden olur. Genel prensip olarak çalgıdan en iyi verimi almak için çalgı yılda bir kez
bir yapımcıya kontrol ettirilmeli ve bakım yaptırılmalıdır. (Görüşme, Mehmet Yüksel)
1.2. Ön Hazırlık Döneminde Türk Müziği Keman Eğitimi Ġçeriğine Yönelik
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 Öğrenciye keman tarihi ve yapımcıları ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmelidir.
 Kemanın ses aralığı anlatılmalı, Türk müziğinde ve Batı müziğinde kullanılan
yaylı çalgı aileleri hakkında bilgiler verilerek, çalgıların keman ile olan benzerlikler
ve farklıları açıklanmalıdır. (Örneğin; bas kopuz, kıl kopuz, gude, klâsik kemençe,
karadeniz kemençesi, kabak kemane, igil, kıçak, çegane, rebap, hegit, sîne keman,
viyola, çello, kontrbas.)
 Okulda ve ev ortamında ses yalıtımlı ve içerisinde boy aynası bulunan, bünyesinde
öğrenciyi güdüleyecek görsel öğeler barındıran, öğrencinin gerek duyduğu durumlarda
icrâ örnekleri dinleyebileceği, kayıt imkânları ile kendini dinleyerek geliştirebileceği
bir bilgisayar bulunan verimli çalıĢma ortamları oluĢturulmalıdır.
 Keman eğitiminin en başında eğitimcinin yönlendirmeleri doğrultusunda birey, müziği
salt icrâcılık olarak görmemeli, müzik alanında donanımlı yetişebilmesi adına müzik
okumaları (müzik yayınları, makaleler, bildiriler, tezler, gazete makaleleri) yapmalı,
nitelikli müzik dinlemeleri ile iyi-kötü müziği ayırt edebilmeli, piyasa icrâlarından
ve icrâcılarından uzak durarak klâsik tavır ile yetiştirilmelidir.
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 Uçan ve Günay (2006) keman eğitimi sürecinde göz önünde bulundurulması gereken
ilkeleri , “somuttan soyuta, yalından karmaĢığa, kolaydan zora, bilinenden
bilinmeyene, yakından uzağa, çevreden evrene” (s.10) şeklinde sıralamıştır.
 Öğrencinin yeteneği ve çalışkanlık düzeyi ne seviyede olursa olsun, eğitimcinin bilgi
aktarımı yöntemi yanlıĢ olursa öğrenciden gerekli verim alınamayacaktır. Büyükaksoy
da (1997) öğretmenin öğrencinin kendine ait bir kişiliği olduğunu, bilgi aktarımında
öğrenciye göre farklı metotlar oluĢturulması gerektiğini savunmuştur. Buna yönelik
olarak öğrenciye yönelik bireysel çalıĢma programları hazırlamalı, bireye iyi
çalıĢma – kötü çalıĢma arasındaki fark anlatılmalıdır. Eğitimci, aile ile işbirliği
yapmalı, asil davranışları, hayata bakış açısı ve kültürü ile öğrenciye rol model
olmalıdır.

2. Keman Eğitiminde BaĢlangıç Dönemi
Başlangıç döneminde, Türk müziği keman icrâcılığında

temel becerilerin

kazanılabilmesine yönelik aktarılması gereken konular aşağıda belirtilmiştir.
 İyi bir keman icrâsı öncelikle çalgının doğru tutuluşu ile mümkündür. Keman çalarken
vücudun ağırlığı iki ayak üzerinde orantılı olarak dağılmalıdır. “Keman, genellikle
ayakta durarak ya da belirli bir yere oturarak çalınır. İster ayakta ister oturarak çalınsın
beden (vücut) doğal, yalın, dengeli ve rahat biçimde durmalıdır.” (Uçan, Günay, 2006:
21)
 “Keman çalarken salyangoz (sapın ucu) ne kadar yüksekte tutulursa keman ağırlığı o
çalgıcının omuzuna ve boynuna gelir. Salyangoz çok aşağıda ise ağırlık sol ele geçer.
Üstelik yay tuşeye kayma eğiliminde olur. Bu kusurlu durumdan kurtulmak için
kemanın yere paralel olmasını sağlamakla birlikte biraz öne eğik durması
yeterlidir.” (Büyükaksoy, 1997: 5)
 Kemanı tutarken yastık kullanılmalıdır. Yastık kemanın tutuşunu kolaylaştırırken
omuza ve sol ele yük binmesini engeller. Kimi icrâcılar ve eğitimciler 4.tel ve 3.tel
üzerinde icrâ yaparken rahatlık yarattığı gerekçesi ile yastık kullanmak yerine sol
omuzlarını kaldırmayı tercih etmektedir. Bu davranış başlarda rahatlık gibi algılansa
da,

pozisyon

geçiĢlerinde

zorluk

rahatsızlıklarına yol açmaktadır.
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yaratmakta

ve

uzun

vadede

boyun

 Çenelik kullanımında boyun uzunluğu ve istenen rahatlığa göre, kuyruğun yanında,
kuyruğun üstünde, alçak-yüksek çenelik kullanılabilir. Yastık seçiminde de rahatlık ön
planda tutulmalı, istenilen yükseliğe göre kaliteli bir yastık têmin edilmelidir.
 “Keman çalarken salyangoz (sapın ucu) ne kadar yüksekte tutulursa keman ağırlığı o
çalgıcının omzuna ve boynuna gelir. Salyangoz çok aşağıda ise ağırlık sol ele geçer.
Üstelik yay tuşeye kayma eğiliminde olur. Bu kusurlu durumdan kurtulmak için
kemanın yere paralel olmasını sağlamakla birlikte biraz öne eğik durması yeterlidir.”
(Büyükaksoy, 1997: 5)
 Keman eğitimi sürecinde kazanılması gereken en temel beceriler sağ el tekniği ve sol
el tekniğinin kavranmasıdır. Başlangıç düzeyi Türk müziği keman eğitiminde yay
tekniği öğretimi batı müziği keman eğitimine göre farklılık göstermez. Öğrencinin,
yay tutuş, kol, el ve parmakların doğal hareketi ile yay sürüşü hedef davranışlarının
kazabilmesine yönelik temel çalışmalarda bulunulmalıdır. Eğitim süreci ilerledikçe
öğrencinin temel prensiplere bağlı kalmak Ģartı ile kendisine özgü rahat tutuş
örnekleri göstermesinde bir sakınca yoktur.
 Türk müziği devlet konservatuvarlarında verilen keman eğitiminde sol el tekniği
büyük önem taşıyan ve üzerinde ayrıntılı durulması gereken bir konudur. Sol elin
batı müziği tekniği ile tutulması Türk müziğinin melodik özelliklerini yansıtmayan ton
farklılıkları ve süsleme tekniklerinin icrâsında zorluklar yaratmaktadır.
 Türk müziği keman icrâcılığında kullanılan sol el tekniğinde kemanın sapı
başparmağın alttan birinci boğumu ile işaret parmağının alttan birinci boğumunun
arasına girer ve her iki boğuma da temas eder. Burada amaç yüzey alanını arttırmak
ve sol el parmakların etli kısımları ile tuşeye dokunmasını sağlamaktır. Bu konum için
bileğin DÜZ DEĞĠL, HAFĠF EĞĠK konumda tutulması gerekir. Tellere tam
anlamıyla temas eden etli kısım sayesinde kemanda Türk müziği üslûbunu yansıtan
nitelikli tona ulaşmak mümkündür.
 Müziğimizin gerekliliklerini yerine getirmek için kullanılan sol el tekniği hiçbir zaman
“kemana bileği dayamak” olarak algılanmamalıdır.
 Özellikle hızlı ve nitelikli çalım (acelite) gerektiren pasajlarda sol elin başparmağı
aracılığı ile uygulanan baskı ile diğer dört parmağı serbest bırakmakta, bu durum
acelite de kolaylık yaratmaktadır.

629



Keman eğitiminde sağ el tekniği ve sol el tekniğinin anlatılıp kavranmasının ardından
re (nevâ – 440hz – 2.tel) telinde eğitime başlanmalıdır. Çünkü bu telde sağ kolun
doğal ağırlığı yaya, yayın doğal ağırlı da tele kolayca aktarılır. Yay tekniği ve sol el
tekniğinin gerektirdiği temel hareketler kolaylıkla yapılır. (Uçan, Günay, 2006: 20)
Re (nevâ-2.tel) telinde küçük alıştırmalar ile yapılan çalışmaların ardından sırasıyla,
Sol (Rast - 3.tel) teline geçilmelidir.



Her iki telde de ayrı ayrı hâkimiyetin sağlanmasının ardından re ve sol tellerinin ortak
kullanıldığı alıştırmalara geçilmelidir. Ardından la (muhayyer-1.tel) teline geçilmeli,
re ve la tellerinin ortak kullanıldığı alıştırmalar çalışılmalıdır. Yay – sol el pozisyonu
açısından diğer tellere göre biraz daha zorluk yaratan do (kabaçargâh - 4.tel) teline en
son geçilmelidir.

 Tüm alıştırmalarda yayın tüm bölümleri (alt – orta - üst yarısı) kullanılabilmelidir.
Entonasyon da öğrenciye yardımcı olabilmek için yalnızca bu aĢamada tuşeye bant
yapıştırılarak perdeli hale dönüştürülebilir.
 Yapılan bu tel atlama çalışmalarının ardından gam çalışmalarına geçilmelidir. Gam
çalışmaları basit çargâh makamında sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bağlı olarak
metronom eĢliğinde çalışılmalıdır. Dalaysel (1987) gam çalışmalarının önemimi,
“Parmaklar öğrenci ile çalgı arasındaki bir araçtır, büyük önem taşıyan gam
çalışmaları ile teknik yetersizliklerin önüne geçilmelidir.”(önsöz) cümlesi ile
vurgulamıştır.
 “Kemanda zayıf bir sağ el, sol elin yapabileceği çok şeyi önler.” (Dalaysel, 1987:
Önsöz) Bu yüzden farklı yay tekniklerini içeren alıştırmalar ile yay teknikleri lâyıkı ile
benimsenmelidir.
 Türk Müziği Devlet Konservatuvarlarında verilen nazariyat derslerine eş zamanlı
işlenmesi gereken keman derslerinde. icrâ edilecek küçük alıştırmalar gam çalışmaları
ve eserlerde, basit makamlardan öncelikle çargah, kürdi, bûselik, ardından rast,
uĢĢak, neva, hüseynî son olarak da basit sûzinâk, karcığar ve hicaz ailesi
makamları tercih edilmelidir. Eğitimcinin sağlayacağı sesli ve görsel öğeler
yardımıyla bireyde makamlara karşı kulak dolgunluğu yaratılmalıdır.
 Türk Müziği keman eğitiminde üzerinde durulması gereken tekniklerden biri de
vibrato tekniğidir. Batı müziğinde el vibratosu, kol vibratosu ve parmak vibratosu
kullanılırken, Türk Müziği keman icrâcılığında sadece parmak vibratosu
kullanılmaktadır.
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 Parmak vibratosu düşük hızda ve ses duyulduktan sonra kullanılmalıdır. Bazı icrâlarda
yorum hoĢluğu yaratmak için, sesin ardından gelen vibratoda crescendo yapılabilir.
 Pozisyon değiştirme Türk müziği keman eğitimciliğinde göz ardı edilmemesi gereken
en önemli unsurlardan biridir. Müziğimizin kendi özgü yapısından ötürü kemanda var
olan yedi pozisyonun birden baĢlangıç döneminde kullanılması mümkün değildir.
Eserlerde ve alıştırmalarda yorum farklılığı yaratmak, zor pasajları kolaylıkla icrâ
edebilmek için bilhassa başlangıç döneminde birinci, ikinci, üçüncü pozisyon
kullanımı yeterli olmaktadır.
 Türk Müziği Devlet Konservatuvarlarında verilen keman eğitiminde Sevcik, Fischer
Basics, Hrimaly, Seybold, Kreutzer, Max Adler, Suzuki, Ömer Can, Ali Uçan-Edip
Günay, Feridun Büyükaksoy’a ait keman metotlarında yer alan yay tekniği
egzersizleri, kromatik çalışmalar, gam - arpej çalışmaları ve pozisyon çalışmaları,
icrâcılıkta tonun oturması, acelitenin ve çalgıya olan hâkimiyetin arttırılması
bakımından önemli bir yer teşkil etmektedir. Sol el esnekliğinin ve yumuşaklığının
büyük rol oynadığı Türk müziği keman icrâcılığında, çift ses içeren alıştırmaların
uzun süreli çalışılması icrâcılığı olumsuz etkilemektedir. Büyükaksoy’un da belirtiği
gibi çift seslerde (1997) “Temel sorun, iki parmak ayrı ayrı teli tutarken fazla basınç
ve dolayısı ile uygunsuz bir gerilim oluşmasından doğar. Bu iki parmağın gerilimi
başparmağa ve tüm ele yayılır.” (s.13)
 Başlangıç döneminde ritm kulağının geliştirilmesi amacıyla metronom ile
çalışılmalıdır. Fakat uzun süreli metronom eşliğinde yapılan çalışmalarda verilen ritme
sürekli olarak tâbi olmak, yorumculuğun geri planda kalmasına neden olur. Bu
sebeple alıştırma ve eserlerin deşifre edilmesinin ardından metronom eşliğinde çalışma
bırakılmalıdır.

3. Keman Eğitiminde GeliĢme Dönemi
Ön Hazırlık Dönemi ve Başlangıç Döneminin ardından gelen Gelişme Dönemi,
öğrencinin, notaya bağlı kalmayı bıraktığı, yorum gücünün artırıldığı, sanat estetiği
kazandığı, çalgısı ile bütünleşerek kendini ifade etmeye başladığı bir dönemdir. Ne yazık ki
öğretmenler, gelişme döneminde bilinçli hareket etmemektedir. Bu durum niteliksiz,
donanımsız, sanat gücü bakımından yoksun öğrencilerin yetişmesine (yetişememesine) yol
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açmaktadır. Bu doğrultuda gelişme döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda
anlatılmıştır.
 Keman icrâcılığı bir meşk ile eğitim geleneğinin ürünü olmasından dolayı eğitimde
nota, Ģablon olarak kullanılmakta ve bir hatırlatma aracı olmaktan öteye
gitmemektedir. Eserlerin icrâsından önce bona ve solfeji yapılarak, içerikteki ritmikmelodik kalıplar öğrenciye kavratılmalıdır.
 Müziğimizin üslûp ve tavrını oluşturan süsleme teknikleri ve nota dıĢı icrâlar
basitten karmaşığa doğru öğrenciye gösterilmelidir. Nota ön planda olmadan,
öğretmen ve öğrenci öncelikle meĢk ile eğitim sistemini kullanarak eseri icrâ
etmelidir. Ardından nota üzerinde süsleme teknikleri ve nota dıĢı icrâları belirtmeli,
nüans, yorum, yaratıcılık, ezbere icrâ ve dinleme ön planda tutulmalıdır.
 Batı müziği keman icrâcılığında rönesans, barok, klasik, romantik ve çağdaş
dönemlere ait farklı icrâlar (Gill, 1996), dünya müziklerinde jazz müziği, hint müziği
ve arap müziğine özgü farklı icrâlar bulunmaktadır. Türk müziği keman icrâcılığı da
kendine özgü süsleme teknikleri ve nota dıĢı icrâları ile görkemli-gösterişli ve
üstün bir sanat anlayışına sahip olan müziğimize hizmet etmektedir. Müziğimizin
gereği olan bu süsleme teknikleri ve nota dışı icrâlar lâyıkı ile icrâ edilmelidir. Bunun
gereği olarak, alanında usta icrâcıların icrâlarından bizzat veya dolaylı olarak meşk
edilerek

hazırlanmış

“TÜRK

MÜZĠĞĠ

KEMAN

ALIġTIRMALARI”nın

oluşturulması ve öğrencilere aktarılması büyük önem taşımaktadır. Alıştırmaların
TÜRK MÜZĠĞĠ NAZARĠYÂTI-TÜRK MÜZĠĞĠ SES SĠSTEMLERĠ VE TÜRK
MÜZĠĞĠ ÜSLÛBUNDAN ÖDÜN VERMEDEN oluşturulması son derece
önemlidir.
 Türk müziği üslûbu-acelitesi ve batı müziği üslûbu-acelitesi birbirinden ayrı
düĢünülmesi gereken konular olduğu için batı müziği metotlarında yer alan
alıştırmalar geliĢme döneminde etkisiz kalmaktadır.
 Bu dönemde peşrev, medhâl, sazsemâisi, oyun havası, sirto, longa, mandıra, zeybek,
çiftetelli gibi saz eseri formlarının icrâsı meşk ile eğitim yöntemi ile öğretilmeli ve
ezbere icrâ yaptırılmalıdır. Eserler konservatuvar nazariyat dersinde işlenen
makamlardan seçilmelidir. Birey diğer bir saz eseri formu olan taksim formunu
(taksim çeşitleri ve icrâcılığı) öğretmeni eşliğinde, yaparak-yaĢayarak dağarcığına
kazandırmalıdır.
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 Türk müziği keman icrâcılığında öğrencilerin en çok zorlandığı konulardan biri
transpoze yöntemidir. Bu problemin çözümü için öğretmen alıştırma veya eser
üzerinde belirli yerlere parmak numarası yazmalıdır. Bu şekilde yapılacak bol
tekrarlı icrâ, zaman içerisinde transpoze yöntemini oldukça kolaylaĢtıracaktır.
 Başlangıç döneminde ilk üç pozisyon ile başlanan pozisyon öğretimi, bu dönemde
dördüncü, beĢinci, altıncı ve yedinci pozisyonun öğretilmesi ile devam etmelidir.
Öğrencinin çalgıya olan hâkimiyetini arttırmak amacıyla tüm pozisyonları içeren
Türk müziği alıĢtırmaları oluşturulmalı ve öğretilmelidir.
 Gam çalışmaları, sadece başlangıç döneminde kalmamalı, gelişme döneminde de
birleĢik makam dizilerinin gamları ses temizliği, netliği ve ton gelişimi için
çalışılmalıdır
 Keman eğitimi sürecinde bireysel çalışmaların yanında yapılan toplu çalışmalar,
yardımlaşma, dayanışma, sorumluluğu paylaşma konularında bireye kazanımlar
sağlamaktadır. Bu sebeple öğrenci, entonasyonuna da katkı sağlayabilmesi için
özellikle tanbur ve kânun gibi sabit perdeli Türk müziği çalgıları ile meşk etmelidir.
 Bu dönemde öğrenci Türk müziği tarihi, ses sistemleri, perdeler, dörtlüler-beşliler,
usûller, basit-birleşik makamlar, türler, biçimler, çalgı bilgisi, nazariyatçı, besteciler
ve icrâcı bilgileri konularında donanımlı yetişerek bu alanda aldığı müzik kültürünü
ve nazariyâtını icrâsına yansıtabilmelidir.
Türk Müziği Keman Eğitiminin Tüm Dönemlerinde;

 Yapılandırmacı yaklaĢım esas alınarak, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psiko-motor
becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla derse yönelik ölçme ve değerlendirme
formu hazırlanmalı, ulaşılan sonuçlara göre eğitim programında gerekli değişiklikler
yapılmalı, öğrenciye dönütler verilmelidir.
 Keman eğitimi sürecinde öğrenci şevklendiren ve sosyalleştiren en önemli olgulardan
birinin elde edilen ürünün sergilenmesi olduğu unutulmamalıdır. Buna yönelik
keman eğitimi sürecinin tüm dönemlerinde bireysel veya toplu konser etkinlikleri
düzenlenmelidir. Sanatın estetik bir ürün olması sebebiyle, sahne estetiği (sahne
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öncesi odaklanma, sahneye çıkış, seyirciyi selamlama, hitâbet, jest ve mimikler, sahne
içi iletişim, sahneden çıkış, v.b.) konusunda öğrenci bilinçlendirilmelidir.
 Eğitimde geleneğe sadıklık-geleceğe açıklık ilkesigöz önünde bulundurulmalı,
öğrenci, eğitimin her safhasında teknolojik destekli arĢive sahip olmalı, görsel ve
işitsel bakımdan etkin nitelikli kitle iletiĢim araçları ile eğitime destek verilmelidir.
 Öğrenciye her zaman bir SANATÇI gibi yaklaşılmalıdır. İleride onunda öğrenciler
yetiştireceği unutulmadan, kendi kültürüne-müziğine sahip çıkması gerektiği
AKADEMĠK BĠR BAKIġ AÇISI ĠLE anlatılmalıdır.

SONUÇ
Bu çalışma ile Türk Müziği Devlet Konservatuvarlarında verilen keman eğitimine
metodik bir açıdan yaklaşılmıştır. Ön hazırlık, başlangıç ve gelişme dönemlerinde açıklanan
hususların, keman eğitimciliğine ve bununla bağlantılı olarak keman icrâcılığına katkı
koyması-desteklemesi-yol gösterici olması öngörülmüştür.
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FLÜT EĞĠTĠMĠNDE PLANLANMIġ METRONOM DESTEKLĠ
ÇALIġMA YÖNTEMĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN BAġARISI ÜZERĠNE
ETKĠLERĠ

Yalçın YILDIZ*

GĠRĠġ
Müzik eğitiminin temel ve önemli boyutlarından biri çalgı eğitimidir. “Çalgı eğitimi
bireyin çalgı çalmaya yönelik davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak
istendik değişmeler meydana getirme sürecidir" (Uçan, 1994, Akt. Meb, 2006).
Uslu’ya (2006) göre, müzik eğitiminin önemli bir dalını oluşturan çalgı eğitimi,
“İnsanın kendisini yakından tanıması, var olan yeteneklerini geliştirip, yeni beceriler elde
etmesi bu sayede kendini kanıtlama fırsatı bulmasıdır” (Akt. Ataman, 2010).
Çalgı eğitimi, müziksel davranış sergileme açısından müzik ve müzik eğitimi içinde
önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda çalgı eğitimi, çalgı öğretimi ile bireyin davranışlarında,
kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklikler oluşturma ya da yeni
davranışlar kazandırma sürecidir (Uslu, 1998, Akt. Ataman 2009).
Her öğretim alanında olduğu gibi, çalgı öğretimi alanında da, öğrencilere
kazandırılması gerekilen çalgı çalma ve çalgı öğretebilme ile ilgili hedeflerin olduğu
bilinmektedir. Bu hedefleri bir çalgı öğretim alanı olan flüt öğretimi sürecinde de düşünmek
mümkündür (Ataman, 2010).
İLİK, flütün müzik eğitimi açısından önemini şu sözleriyle belirtmiştir: “Flüt çocuğun
ve gencin, çalgı, işitme, ses, zevk eğitimi ve yaratıcılığının geliştirilmesi gibi müzik
eğitiminin özel amaçlarına hizmet eden önemli bir araçtır. Evrensel sanat içinde vazgeçilmez
ve yoğun kullanılan, tahta (ağaç) üflemeli çalgılardan biri olan flüt, çok geniş bir dağarcığa
sahiptir. Dağarcığın geniş olması ve öğrencilerin eserlere daha kolay ulaşabilmesi, öğrenciyi

*

Trabzon-Akçaabat Demirci İlköğretim Okulu
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müzik dinleme alışkanlığı ile yeni müzikleri dinleme ve üretme heves ve becerilerine
yöneltecektir. Böylece öğrencinin dinleme ve yaratıcılık becerisi de gelişmiş olacaktır”(İlik,
1990, 15-17. Akt. Meb, 2006).
“Flüt eğitimi bireysel çalgı eğitiminin bir kolu olup öğretmen ve öğrenci arasında
birebir gerçekleşen ve planlı olarak yürütülen eğitim sürecidir. Bu süreç içinde öğrenci, flüt
hakkında teknik bilgi ve beceriler kazanmaktadır” (Atak Yayla, 2000, Akt. Ataman, 2010).
Flüt eğitiminin gereken şekilde olması için çalınan eserlerin ve etütlerin teknik doğru
olarak çalınması ve çalışırken birçok noktaya özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu
noktalardan birisinin yavaş tempoyla başlayarak tekrarlayarak çalışma olduğu söylenebilir.

Yavaş Çalışmanın Avantajları
“İlk başta bir parçayı mükemmel olarak çalabilmenin tek yolu, tempoyu olabildiğince
düşürüp, beynin parmaklardan daha önce hareket etmesine olanak sağlayacak kadar yavaş
çalmaktır. Yanlışlar beynin parmaklara yetişememesinden ve parmakların daha önceki
alışkanlıklardan kaynaklanan hataları düzeltmeye zaman bulamamasından dolayı ortaya
çıkar” (Schuring, 2001; 13, Akt. Ekebalkan 2007).
Yampolski

(1951)

yavaş

tempoda

gerçekleştirilen

dersleri

aşağıdaki

gibi

vasıflandırmaktadır(Akt. Memedaliyev, 2006):
“Yavaş ve yavaşlatılmış tempoda gerçekleştirilmiş iş büyük menfaat getirebilir, fakat
bu çalışmayı yapma içeriksiz olmamalıdır. Yavaş tempo ile çalışmak yöntemi yalnız
entonasyon ve teknik çalışmaları ile sınırlanmamalı, genelde tüm eserin öğretimine de ait
edilmelidir. Aynı zamanda bu fikri eserin seslenmesi, nüansları, üslubu, sanatsal süslenmesi
gibi özelliklere de ait etmek mümkündür. Bu sürece özenle icraya kulak vermek gerekir”.
İcracılık tekniğini geliştirmek için A. İ Yampolskiy (1951) ciddi ritim ve kesin
temponun yavaş yavaş hızlandırılması prensibinin kullanılmasını tavsiye eder. Eserin gerçek
tempoda çalınması yalnız eser üzerinde yapılmış uzun süreli çalışmalardan sonra mümkündür,
yani gerçek tempoya ulaşmak için icracı eseri yavaş tempodan yavaş yavaş gereken tempoya
kadar getirebilir (Akt. Memedaliyev, 2006).
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Parçalarda hızlı tempoda hatalı olarak çalınan pasajlar, yavaş tempoda çalındıklarında
da hata barındırır, metronomla yavaş tempolarda yapılacak çalışmalar bu durumu önlemede
fayda sağlayacaktır.
Başlangıçta yavaş çalmak, eserin doğru çalınmasına ek olarak, hızlı çalındığında
mümkün olmayacak, ya da zor olacak nüanslara, farklı ses renkleri elde etmeye ya da
vibratoya olanak sağlayarak, parçanın mükemmel çalınmasını mümkün kılacaktır. Hiçbir
parmak kaçırmadan, her bir notanın gerektirdiği rezonansları vererek, açık ve temiz bir
entonasyon sağlayacaktır. Çalışma boyunca hızlandırıldığında bunların bir kısmı doğal olarak
duyulmayacaktır, ama izleri kalacak ve en hızlı halinde bile tutkulu bir performansa
dönüşecektir(Ekebalkan, 2007).

Metronomla ÇalıĢma
Güncel Türkçe sözlükte (TDK, 2012) belirtilen anlamıyla metronom; Bir müzik
parçasının hangi hızla çalınması gerektiğini gösteren alettir
Tempoyu düşürüp çalışmak, hızlı bir tempoda çalışırken yapabilecek muhtemel
hataların oluşmasını engellemeye yardımcı olur. Düşürülen tempoda çalışırken hızlanma
eğilimi gösterilmemesi için ise “metronom” a ihtiyaç duyulur.
“Metronom kullandırmak öğrencinin ana ve ara hız basamaklarını tanımasını sağlar.
Çalınacak olan etüt eser vb. çalışmaların faydalı olabilmesi için bu çalışmaların hazırlık
aşamasında metronom yardımıyla çalışılması gerekmektedir” (Baş, 2007).
Metronom destekli olarak çalınan parçalar farklı tempolarda ya da orijinal
tempolarında çalınabilir.
“Birçok öğrenci metronomu gereğinden fazla kullanarak, içindeki ritim duygusunu
kaybedip, onsuz çalmakta zorlanır hale gelse de, metronom, tempoyu ve teknik pasajları
disipline sokan, koşma ve tempoyu çekme gibi eğilimleri kontrol eden faydalı bir araçtır.
Metronom ile çalışıldığında, onunla tam olarak birlikte çalındığından emin olmak gerekir. Her
vuruşta duyulan “klik” sesinde, tam olarak metronomla birlikte olabilmeyi sağlamak
gereklidir. Bu yeti zamanla geliştirilebilir. Öğrenciler, bir sonraki klik sesinin gelişini önceden
tahmin edebilmeyi öğrenmelidir ki bu, doğru ritmi, dengeli olarak içlerinde hissedebildiklerini
gösterir” (Schuring,2001; 14, Akt. Ekebalkan 2007).
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Parça metronomla yarı temposunda hatasız olarak seslendirildiğinde, tempo giderek
artırılabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, temponun fazla arttırılmaması gereğidir.
Temponun adım adım değil de birden arttırılması durumunda performansta hatalar gözlenir.
Bu durumda parçanın temposu, çalınabilecek yavaş bir tempoya düşürülmeli ve devamında
parçanın hatasız çalınması kaydıyla tempo adım adım arttırılmalıdır. Temponun arttırılması
noktasında gözden kaçabilecek adım adımlık ilkesi, saatler alan çalışmaların bile olumsuz
olarak sonuçlanmasına neden olabilir.
“Öncelikle daha iyi çalınabilen, önceden hazır parçaları metronom ile bir süre çalmak,
alışma süreci açısından yararlı olacaktır. Koşma ve çekme eğilimli bölümler, örneğin koşarak
çalınıp iyi artiküle edilemeyen, dengeli ve doğru çalınamayan pasajlar tespit edilip,
belirlenmeli ve parçalara ayrılarak, bol tekrar edilerek, yavaştan hızlıya doğru temposu
artırılarak çalışılmalıdır” (Ekebalkan, 2007).

Problem Durumu
Yavaşlatmak, çalgı eğitiminde kullanılan en yaygın çalışmalardandır ve parçanın
detaylarını görebilmemizi sağlar. Metronom ise tempoyu ve zor pasajları disipline sokmamızı
sağlayan faydalı bir araçtır. Planlanmış metronom destekli çalışma yöntemi tekrar
stratejilerinin içindedir ve zor olan parçanın yarı tempoyla çalışılmaya başlanması, temponun
giderek arttırılması ve sonunda asıl temposuyla çalınmasıdır.
Çalışmayı büyük ölçekli haritalara benzetebiliriz; bu haritalar nasıl detayları
gösteriyorsa öğrenci de yarı tempoyla çalışmaya başladığında parçadaki detayları görür.
Böylece öğrenci parçayı parmak kaçırmadan, her notanın gerektirdiği tınlaşımları vererek,
temiz bir entonasyonla çalabilir.

Amaç
Bu çalışmanın amacı flüt eğitiminde planlanmış metronom destekli çalışma yöntemini
kullanmanın öğrenci başarısı üzerine etkilerini belirlemek ve yöntemi kullanmanın önemini
vurgulayarak flüt eğitimi alanına katkı yapmaktır.
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YÖNTEM

ÇalıĢma Grubu
Çalışma grubunu Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden dört
öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerden ikisi kontrol, ikisi de deney grubunu oluşturmaktadır.
Çalışma grubunu oluşturan öğrenciler ilgili bölümün ders öğretmeni nezaretinde ve tavsiyeleri
doğrultusunda seçilmiştir.

Verilerin Toplanması
Yapılan çalışmada öncelikli olarak flüt eğitimi ve planlanmış metronom destekli
çalışma yöntemi konularında literatür taraması yapılarak, bu konudaki muhtemel kaynaklara
ulaşılmaya çalışılmıştır. Literatür taraması sonucunda konu ile ilgili çok sayıda makale
olmadığı tespit edilmiş ve var olan kaynaklardan faydalanılarak uygulama süreci
şekillendirilmiştir.
Öntest olarak da adlandırabileceğimiz denklik testinde çalışma grubuna Köhler op.33,
no:1 3. etüt yirmi dakika çalıştırılmış ve süre sonunda öğrenciler değerlendirilmiştir.
Öntest’ten elde edilen puanlar için karşılaştırma tablosu hazırlanmış, sontest’ten elde edilen
puanların gruplara yönelik karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi yapılmıştır. Yapılan U
testi uygulamasında istatistik olarak anlamlılık düzeyi, 05 olarak kabul edilmiştir.
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Tablo 1. Öğrencilerin Öntest Puanları
Değerlendirme
Basamakları
Seslerin temiz
çalınması

Kontrol grubu
1. Öğrenci

2. Öğrenci

Deney grubu
1. Öğrenci

2. Öğrenci

18

18

19

20

22

24

22

22

20

18

20

19

18

20

18

20

78

80

79

81

Parmak dil
koordinasyonunun
sağlanması
Nota değerlerinin
doğru çalınması
Eserin tempoya
uygun olarak
seslendirilmesi
TOPLAM

Tablo incelendiğinde öğrencilerin tümünün, oluşturulan dört ölçütte de birbirlerine
yakın puanlar aldıkları gözlenmektedir. Kontrol grubu öğrencilerinin öntest puanları 78 ve 80
iken; deney gurubu öğrencilerinin puanları 79 ve 81 dir. Öğrencilerin aldıkları bu puanlar ile,
seviyelerinin birbirlerine denk olduğunu söylemek mümkündür.
Deney işleminde, ders öğretmeninin görüşleri doğrultusunda öğrencilerin çalmadığı ve
yürütülen müfredat incelenerek hakkında bilgi sahibi olmadıkları kanaatine varılmış olan
Bach do majör flüt sonatının (BWV 1033) presto bölümü kullanılmıştır. Kontrol grubu eseri
sadece presto tempoda çalmış, beş dakikada bir değerlendirme yapılmıştır. Deney grubuna
eser yarı temposuyla çalıştırılmaya başlanmış, beş dakika sonra presto tempoda
değerlendirme yapılmıştır, birbirini izleyen her beş dakikada tempo kademeli olarak
arttırılmış ve her beş dakika sonunda presto tempoyla değerlendirme yapılmıştır. Son çalış
presto tempoyla yapılmış ancak metronom kullanılmamıştır.
Değerlendirmede kullanılan her bir ölçüt 20 puandır. Son çalış esnasında eserin presto
bölümü entonasyonun sağlanması, seslerin temiz çalınması, parmak dil koordinasyonunun
sağlanması, nota değerlerinin doğru çalınması, eserin tempoya uygun olarak seslendirilmesi
ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. Değerlendirme ölçeği literatürde yer alan bazı
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ölçeklerden yararlanılarak ve uzman görüşleri alınarak araştırmacı tarafından oluşturulmuş ve
öğrenciler bu ölçeğe göre puanlanmıştır.

BULGULAR
Eserin son seslendirilişinde kontrol ve deney grubu öğrencileri gözlenerek
değerlendirildiğinde eserin puanlanan presto bölümünün çalınmasında kontrol grubu
öğrencilerinde parmak dil koordinasyonunda belirgin eksiklikler gözlenmiştir, çoğu nota
çalınmadan geçilmiş, bazı sesler yanlış çalınmıştır. Özellikle dört onaltılıktan oluşan
bölümlerde nota değerleri değerlerinden uzun ya da kısa olarak çalınmıştır.
Eserin presto bölümü temposundan oldukça düşük bir tempoda seslendirilmiş,
hızlanma ve tempoyu çekme eğilimleri gözlenmiştir. Deney grubu öğrencilerinde ise parmak
dil koordinasyonunda ufak hatalar gözlenmiştir, az sayıda ses yanlış çalınmıştır. Dört
onaltılıktan oluşan bazı ölçülerde ufak hatalar gözlenmiştir.
Oluşturulan ölçek ve belirlenen ölçütler için puanlar ve yüzdelik artış şu şekildedir:
Tablo 2. Kontrol ve deney grubu puanlarının aritmetik ortalamaları
(K=kontrol grubu, D= deney grubu)
1. beş

2. beş

3. beş

4. beş

Son

dakika sonu

dakika sonu

dakika sonu

dakika sonu

çalış

K

D

K

D

K

D

K

D

K

D

Entonasyonun sağlanması

7

9

7

10

8

12

9

14

9

15

Seslerin Temiz çalınması

6

8

7

10

7

12

8

15

9

15

6

8

8

11

8

13

9

15

10

16

doğru

6

8

8

10

9

13

9

15

11

15

Eserin tempoya uygun olarak

7

9

8

11

8

13

7

15

9

16

32

42

38

52

40

63

42

74

48

77

Parmak dil koordinasyonunun
sağlanması
Nota

değerlerinin

çalınması

seslendirilmesi
TOPLAM
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Tablo 2’de kontrol grubunun toplam puanının 48; deney grubunun toplam puanının ise
77 olduğu görülmektedir. Her beş dakika sonunda yapılan ölçümlere göre kontrol grubunun
aldığı puanlar arasında yakın aralıklı hareketler deney grubunun aldığı puanlarda ise daha
yüksek aralıklarda hareketler gözlenmiştir. Kontrol grubu öğrencilerinde doğrusal olmayan
bir yükseliş bazen de aynı puanların birbirini izlediği buna karşın deney grubu puanlarının
düzenli bir şekilde arttığı görülmektedir. Her beş dakika sonunda yapılan ölçümler
incelendiğinde; grupların ilk beş dakika sonundaki puan farkları, diğer beş dakikalar sonunda,
deney gurubu lehinde giderek artmıştır.
Tablo 3. Sontest Ölçümüne ĠliĢkin U Testi Sonuçları
Gruplar

Sıra Ort.

SS

U

p

Deney

6,50

1,40

,000

,020

Kontrol

2,50

Tablo 3 incelendiğinde gruplar arasında p<,05 düzeyine göre anlamlı fark oluştuğu
görülmektedir. Sıra ortalamaları göz önünde tutulursa eğilimin deney grubu yönünde
gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Tablo 2’de yer alan veriler de dikkate alınırsa deney grubunun
uygulama çerçevesinde daha başarılı olduğu söylenilebilir.
Her beş dakika sonunda yapılan ölçümlere göre grupların puanlarındaki yüzdelik artış
şu şekilde olmuştur:
Grafik 1. Kontrol grubu öğrencilerinin performanslarındaki yüzdelik artıĢ.
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Grafik ve alınan puanlar incelendiğinde kontrol grubu öğrencilerinde toplamda yüzde
onaltılık bir artış olduğu ancak, artışın düzensiz bir şekilde olduğu görülmektedir. Ortaya
çıkan yükselişin nedeninin yapılan tekrar çalışmaları olduğu söylenebilir.
Grafik 2. Deney grubu öğrencilerinin performanslarındaki yüzdelik artıĢ:

Deney grubu öğrencilerinin ortalamalarında doğrusal ve düzenli bir artış
gözlenmektedir. Ortaya çıkan düzenli yükseliş, yukarıdaki tabloda net bir şekilde kendini belli
etmiştir. Deney grubu performansları ilk ölçme sonucunda % 42 iken son değerlendirmede %
77 dir.
Son çalışlarının aritmetik ortalamaları değerlendirildiğinde deney grubu puanı kontrol
grubu puanından yirmi dokuz puan fazladır; yüzdelik artışa baktığımızda da deney grubunun
düzenli ve doğrusal bir artışı olduğu, buna karşın kontrol grubunda düzensiz bir artış, bazı
değerlendirmelerde ise tekrarlayan puanlar görülmektedir. Çalışmada kontrol grubunun
sürekli olarak presto tempoda çalışmasının performansı olumsuz yönde etkilediği; deney
grubunun başarısı ve yöntemin flüt eğitiminde etkili olabileceği tespit edilmiştir.
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SONUÇ VE ÖNERĠLER

Planlanmış metronom destekli çalışma yönteminin kullanılması parçanın iyi şekilde
çalınabilmesini sağlamıştır. Çalışma, yöntemin etkisinin hissedilebilir derecede olduğunu
göstermiş ve çalışma yöntemin bilinen faydalarının deneysel anlamda da desteklenmesini
sağlamıştır. Otoritelerce kabul edilen bu çalışmanın etkisi uygulamada kendisini göstermiştir.
Temponun yarıya çekilip daha sonra giderek arttırılması; entonasyonu, nota
değerlerinin doğru çalınmasını, seslerin temizliğini, teknik pasajların disipline sokulmasını
sağlayacağından dolayı flüt çalışmalarında tercih edilmelidir.
Flüt çalışmalarının esasını ders dışındaki çalışma ve çabalarının oluşturduğunu
düşünürsek; öğrenciyi bu yöntemle yapılacak çalışmalara teşvik etmek doğru olacaktır.
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EK- 1
PlanlanmıĢ Metronom Destekli ÇalıĢma Ölçeği

(K=kontrol grubu, D= deney grubu)

1. beş

2. beş

3. beş

4. beş

Son

dakika

dakika

dakika

dakika

çalış

sonu

sonu

sonu

sonu

K

D

K

D

Entonasyonun
sağlanması(20)
Seslerin Temiz çalınması(20)
Parmak

dil

koordinasyonunun
sağlanması (20)
Nota

değerlerinin

doğru

çalınması (20)
Eserin tempoya uygun olarak
seslendirilmesi (20)

TOPLAM(100)
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K

D

K

D

K

D

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARI KAPSAMINDAKİ PİYANO
DERSLERİNİN BİREYSEL OLARAK YAPILMA DURUMU

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Suat Karahan *

ÖZET
Piyano dersleri Müzik Öğretmenliği Programında sekiz dönem boyunca tüm öğrencilerin
zorunlu olarak eğitimini aldıkları temel bir çalgı dersi olarak yer almaktadır. Bu ders
kapsamında belirlenen hedef davranışlara ulaşılmasında derslerin bireysel olarak haftada bir
saat yapılmasının etkisi büyüktür. Araştırma sonucunda, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları
kapsamındaki piyano derslerinin bireysel olarak yapılma durumunun tespiti ve bu derslerin
bireysel olarak yapılamaması durumunda eğitim-öğretim açısından oluşan eksikliklerin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma verilerinin toplanmasında kaynak taraması ve anket uygulaması yöntemlerinden
faydalanılmış, anket, Türkiye genelinde Müzik Eğitimi Anabilim Dalları Piyano Derslerini
yapan öğretim elemanlarına uygulanmıştır. Araştırma sonunda elde edilen veriler
tablolaştırılmış, frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak yorumlanmış, elde edilen bulgulara
dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmenliği Programı, Piyano Dersleri

*

Harran Ün. Eğt. Fak. GSEBMEAD.
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Giriş
Piyano eğitimi öğretmen ve öğrencinin aşması gereken bir çok zorluğu içinde barındıran uzun
bir süreçtir. Bu süreçte öğretmen ve öğrencinin aştıkları her bir zorluk ileride yaşayacakları
daha farklı zorlukların ön hazırlığı gibidir. Çalgı çalmanın ve eğitiminin oldukça yoğun çaba
ve odaklanma gerektiren karmaşık, fiziksel ve zihinsel bir süreç olması nedeniyle öğrencinin
tekniğini geliştirebilmek amacıyla çok ağır bir görevi yüklenmesi ve tıpkı yarışa hazırlanan
bir atlet gibi çalışarak normal vücut fonksiyonlarını aşması, özel türde bir dayanıklılık,
esneklik, kas gücü ve koordinasyon geliştirmesi gerekir (Çimen, 2003:175). Öğrencinin
içinde bulunduğu bu zor süreçte en büyük yardımcısı öğretmenidir. Öğretmen öğrencisine
yeterli zaman ayıramadığı taktirde öğrencinin doğru çalışma ve çalma davranışlarını
kazanması oldukça güçleşecektir. Yeterince kontrol edilmeyen öğrencinin yanlış teknikle
çalışması ve sakatlanması olası bir durumdur.
Fiziksel rahatsızlıklara ilişkin literatür tarandığında, piyanistlerin fiziksel rahatsızlıklarla
karşılaşma riski en yüksek olan müzisyenler arasında yer aldığı görülmektedir. Örn. Clara
Schumann, Alexander Scriabin, Sergey Rachmaninoff ve Glen Gould sakatlık sorunu yaşamış
dünyaca ünlü piyanistleridir. Üstat (virtüöz) piyanistlerin bile ağır çalışma tempolarına bağlı
olarak sakatlandıkları göz önüne alınırsa, öğrencilerin yeterince kontrol edilmeden yaptıkları
yanlış çalışmalar sonucunda sakatlanmaları yüksek bir olasılıktır. Bu durumun oluşmaması
için öğrencilerin yeterince kontrol edilmesi ve öğrenme sıralılığına dikkat edilmesi gereklidir.
Daha açık bir ifadeyle, piyano eğitimi sürecinden öğrencilerin önce doğru oturmayı (yani
taburenin piyanodan öğrencinin fiziksel yapısına göre uygun uzaklık ve yükseklikte olması,
ayrıca bel, baş, dirsek ve bilek açılarının uygun pozisyonda olması) öğrenmeleri gereklidir.
Piyanodan çok uzak ya da yakın oturmak el ve kolların yanlış bir pozisyon almasına neden
olabilir. Tabure yüksekliğinin alçak olması durumunda dirsekler klavye hizasının altına
düşerek parmakların tuşlara gereken açıda basmaması yada bileklerin bükülmesi ve kol
ağırlığının tuşeye yeterince aktarılmamasına yol açacaktır. Ayrıca dikkat edilmesi gereken
önemli bir husus ise taburenin ucuna oturarak belin dikkalmasına yardımcı olmak ve göğsün
dışarıda olmasını sağlamaktır (Ercan, 2008: 9-10),(Fenmen, 1947: 46).
Müzik eğitimi ve piyano eğitimindeki diğer önemli bir husus ise öğrencilerin özellikle algısal
farklılıklarıdır. Bu durum öğretmenin öğrencilerine daha çok zaman ayırmasını zorunlu hale
getiren önemli bir etkendir. Yetenek türlerini genel olarak üç ana başlıkta toplayan Uçan’a
göre, 1. algılayıcı müziksel yetenek (daha çok müzik sever veya müzik dinler tiplerde kendini
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belli eder), 2. seslendirici/ yorumlayıcı müziksel yetenek (daha çok seslendirici yorumcu ve
eleştirici tiplerde kendini belli eder) ve 3. yaratıcı müziksel yetenek (daha çok besteci ve
doğaçlamacı tiplerde kendini belli eder) bulunmaktadır (Uçan, 2005:17-18).
Pamir ise öğrencinin yetenek türü olarak adlandırdığı bu bireysel farkılıkları temelde görsel,
işitsel ve devinimsel/dokunsal olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Pamir, 1984: 45). Daha açık bir
ifadeyle iyi nota okuyan ve notayı göz önüne getirerek müziği anlayan bir öğrenci görsel
öğrenci, müziği dinleyerek öğrenen ve algılayan öğrenci işitsel öğrenci, el-kol hareketleriyle
ve dokunma hissiyle öğrenen ise devinimsel/dokunsal öğrencidir. Genel olarak bu öğrenme
durumlarından birisi her zaman daha baskın olmakla birlikte, diğer öğrenme türleriyle yakın
bir ilişki içerisindedir (Garcia, 2002: 1-3). Bu nedenle öğrencilerin bireysel farklılıklarına
uygun bir öğretim yönteminin seçilmesi, her eğitimde olduğu gibi, piyano eğitiminde de
onların başarılarını artıracaktır. Bu nedenle, öğretmenler öğrencilerin öğrenme durumlarının
ortak ve ayrılan yanlarını iyi bilmek durumundadır.
Bu bağlamda öğrencilerin sürekli kontrol edilerek doğru çalışma ve çalma alışkanlıklarını
kazanmaları sağlanmalıdır. Ayrıca çalışma hiçbir zaman öğrencinin bedensel kapasitesini
zorlayacak yoğunlukta olmamalı ve çalışma süresi aniden iki katına çıkartılmamalıdır
(Çimen, 2003: 176).
Piyano eğitimi sürecine ilişkin yukarıda verilen temel bilgileri özetlediğimizde, bu süreçte
özellikle öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak çok çeşitli sorunlarla karşılaşıldığı
ve bu sorunların tespit edilerek çözülmesi ve öğrencilerin doğru oturuş, doğru parmak
numarası kullanma, yavaş (tempoda) çalışma, vb. doğru çalışma alışkanlıklarını
kazanabilmeleri için öğretmenin öğrencisine yeterli zamanı ayırması gerektiği görülmektedir.
Piyano derslerinde her bir öğrenciye gereken sürenin ayrılmaması ve öğrencilerle bireysel
olarak ilgilenilmemesi gibi durumlarda öğrencilerin belirlenen hedef davranışlara ulaşmaları
oldukça güçleşeceği söylenebilir.
Piyanonun Müzik öğretmeni yetiştirilmesi sürecindeki yeri ve önemi düşünüldüğünde, bu
derslerin programda belirlenen haftalık ders saatine uygun ve bireysel olarak yapılmasının
gerekli olduğu bu nedenle Türkiye’deki 23 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı kapsamında bu
derslerin

bireysel

olarak

yapılma

durumunun

belirlenerek

var

olan

eksikliklerin

giderilmesinin nitelikli müzik eğitimcilerinin yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir.

649

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Kapsamındaki Piyano Eğitimi
Çalgı eğitimi Müzik Öğretmenliği Programının önemli bir boyutunu oluşturmakta ve program
kapsamında keman, viyola, viyolonsel, gitar, bağlama vb. çalgıların eğitim-öğretimi “Bireysel
Çalgı” dersi adı altında yapılmaktadır. Piyano dersleri ise programda “Bireysel Çalgı”
dersleri dışında tutularak “Piyano I-II-III-IV-V-VI-VII ve sekizinci dönemde Piyano ve
Öğretimi” biçimde adlandırılmış ve tüm öğrencilerin sekiz dönem boyunca aldığı temel bir
çalgı dersidir.
Piyano dersine Müzik Öğretmenliği Programında verilen yer ve öneme rağmen, kayda değer
sayıda Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın bu dersleri bireysel olarak yapamadığı, daha açık bir
ifadeyle 50 dakika olan bir ders saati süresince birden fazla öğrenciyle ders yapıldığı birçok
müzik eğitimcisi tarafından bilinen bir durumdur. Bu durum piyano derslerinde öğrencilerin
her birine ayrılan sürenin önemli ölçüde kısalmasına neden olmaktadır. Yaşanan süre
kayıpları tablo 1’de sayısal olarak örneklendirilmiştir.

Tablo 1
Ders

Öğrenci

Süresi

Sayısı

50
dak.

1 öğrenciye
ayrılan süre

1 Ders saatindeki

14 Hafta Sonunda

14 Hafta sonunda

dakika kaybı

Toplam dakika kaybı

Toplam dakika
700 dak.

(14 Hafta)

350 dak.

(7 Hafta)

1 öğrenci

50 dak.

Yok

Yok

2 öğrenci

25 dak.

25 dak.

350 dak.

3 öğrenci

16.6 dak.

33.33 dak.

467,6 dak. (9 Hafta)

233.3 dak. (5 Hafta)

4 öğrenci

12.5 dak.

37.5 dak.

525 dak.

175 dak.

(7 Hafta)

(10,5 Hafta)

(3.5 Hafta)

Tablo 1’de görüldüğü gibi bir öğrenciyle haftada bir saat yani 50 dak. piyano dersi yapılması
durumunda 14 hafta sonunda toplam 700 dakika ders yapılmaktadır. İki öğrenciyle 50 dak.
ders yapılması durumunda ise öğrenci başı 25 dakika, 14 hafta sonunda 350 dakika yani 7
hafta ders yapılmakta, üç öğrenciyle 50 dak. ders yapılması durumunda öğrenci başı 16,6
dakika, 14 hafta sonunda 233,3 dakika yani toplamda 5 hafta ders yapılmakta, dört öğrenciyle
50 dak. ders yapılması durumunda ise öğrenci başı 12,5 dakika, 14 hafta sonunda 175 dakika
yani 3,5 hafta ders yapılmaktadır. Verilen örneklerde de görüldüğü gibi birden fazla
öğrenciyle ders yapılması durumunda öğrencilere ayrılan sürenin kayda değer seviyede
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azalmaktadır. Piyano derslerinin bireysel olarak yapılmaması durumunda bu derslerin Müzik
Öğretmenliği Programındaki etkinlik seviyesinin azalacağı görülmektedir.
Bu nedenle araştırmada öncelikle Türkiye genelindeki toplam 23 Müzik Eğitimi Anabilim
Dalı kapsamında yapılan piyano derslerinin bireysel olarak yapıldığı ve yapılamadığı
Anabilim Dallarının sayıları tespit edilmiştir. Ayrıca derslerin bireysel olarak yapılmaması
durumunda derslerde yaşanan süre kayıplarının eğitim-öğretim üstündeki olumsuz etkilerine
ilişkin öğretim elemanı görüşleri belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda elde edilen veriler ve bu verilere dayalı olarak yapılan öneriler öğretmen
yetiştirme sürecinin önemli bir boyutunu oluşturan piyano derslerinin daha verimli işlenmesi
açısından önem arz etmektedir.

Araştırmanın Amacı
Türkiye genelindeki toplam 23 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı kapsamında yapılan piyano
derslerinin bireysel olarak yapıldığı ve yapılamadığı Anabilim Dallarının sayılarının tespiti ve
bu derslerin birden fazla öğrenciyle yapılması durumunda eğitim-öğretim açısından oluşan
eksikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın Yöntemi
Araştırma, durum tespitine yönelik tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın
evrenini, Türkiye’deki 23 adet Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda yürütülen piyano derslerini
yapan öğretim elemanları, örneklemi ise anket çalışmasında görüş belirten 18 adet Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı’nda piyano derslerini yapan toplam 40 öğretim elemanları
oluşturmaktadır.
Araştırma verileri, literatür taraması ve anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma kapsamında
hazırlanan anket yaklaşık 50 dakika olan bir ders saatinde birden fazla öğrenciyle ders
yapılması durumda eğitim-öğretim faaliyetinde oluşan aksaklıkların belirlenmesine ilişkin
verilerin toplanması amacıyla kullanılmıştır. Anket, verilerin değerlendirlmesinde frekans ve
yüzde değerleri kullanılmıştır.
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BULGULAR VE YORUM

1. 23 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı kapsamında yürütülen piyano derslerinin bireysel olarak
yapan ve yapamayan GSEBMEAD sayıları tablo 3’te belirtilmiştir.
Tablo 3
Piyano Derslerinin Bireysel olarak Yapılma Durumu

f

%

1 öğrenciyle ders yapılan GSEBMEAD sayısı

14

61

2 öğrenciyle ders yapılan GSEBMEAD sayısı

7

30

3 öğrenciyle ders yapılan GSEBMEAD sayısı

2

9

4 öğrenciyle ders yapılan GSEBMEAD sayısı

0

0

23

100

Toplam

Araştırma sonucunda GSEBMEAD kapsamında yapılan piyano derslerinin 14 Anabilim
Dalı’nda bireysel yapıldığı ancak toplam 9 Anabilim Dalı’nda bireysel olarak yapılamadığı
belirlenmiştir.

2. Bir ders saatinde bir veya birden fazla öğrenciyle ders yapılması durumunda öğrecilere
doğru çalışma ve çalma davranışlarının genel olarak (yavaş tempoda çalışma, doğru oturuş ve
çalma tekniği, doğru parmak numarası kullanma vb.) ne ölçüde kazandırılabileceğine ilişkin
öğretim elemanı görüşleri tablo 4’te belirtilmiştir.
Tablo 4
4 öğrenci

f

%

Tamamen

‐

0

Büyük Ölçüde

‐

0

Orta

1

Az
Hiç

3 öğrenci

f

%

Tamamen

‐

0

Büyük Ölçüde

‐

2,5

Orta

3

7,5

36

90

f

%

Tamamen

‐

0

0

Büyük Ölçüde

2

4

10

Orta

Az

9

22,5

Hiç

27

67,5
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2 öğrenci

1 öğrenci

f

%

Tamamen

26

65

5

Büyük Ölçüde

14

35

14

35

Orta

‐

0

Az

22

55

Az

‐

0

Hiç

2

5

Hiç

‐

0

Tablo 4’teki veriler öğretim elemanlarının ağırlıklı olarak görüş belirttikleri seçenekler
üzerinde değerlendirildiğinde, bir ders saatinde 4 veya 3 öğrenciyle ders yapılması
durumunda öğrencilerin doğru çalışma davranışlarını (hiç) kazanamayacakları, 2 öğrenciyle
(az) 1 öğrenciyle (tamamen) kazandırılabileceği görülmektedir. Tablo 4’teki bulgulara dayalı
olarak, öğrencilere doğru çalışma ve çalma davranışlarının piyano derslerinin bireysel olarak
yapılması durumunda yeterli seviyede kazandırılabileceği söylenebilir.

3. Bir ders saatinde birden fazla öğrenciyle ders yapılması durumunda öğrencilerin bireysel
gelişim süreçlerinin ne ölçüde kontrol edilebileceğine ilişkin öğretim elemanı görüşleri tablo
5’te belirtilmiştir.
Tablo 5
4 öğrenci

f

%

3 öğrenci

F

%

2 öğrenci

f

%

Tamamen

‐

0

Tamamen

0

Tamamen

Büyük Ölçüde

‐

0

Büyük Ölçüde

0

Büyük Ölçüde

7

17,5

Orta

2

5

Orta

5

12,5

Orta

18

45

Az

8

20

Az

14

35

Az

11

Hiç

30

75

Hiç

21

52,5

Hiç

4

0

1 öğrenci

F

%

Tamamen

29

72,5

Büyük Ölçüde

11

27,5

Orta

0

27,5

Az

0

10

Hiç

0

Tablo 5’teki veriler öğretim elemanlarının ağırlıklı olarak görüş belirttikleri seçenekler
üzerinde değerlendirildiğinde, bir ders saatinde 4 veya 3 öğrenciyle ders yapılması
durumunda öğrencilerin gelişim süreçlerinin (hiç) kontrol edilemeyeceği, 2 öğrenciyle (az), 1
öğrenciyle (tamamen) kontrol edilebileceği görülmektedir. Tablo 5’teki bulgulara dayalı
olarak, piyano derslerinde öğrencilerin bireysel gelişimlerinin yeterli seviyede kontrol
edilebilmesi için derslerin bireysel olarak yapılması gerektiği söylenebilir.

653

4. Bir ders saatinde birden fazla öğrenciyle ders yapılması durumunda öğrencilerin hatalarının
ne ölçüde kontrol edilebileceğine ilişkin öğretim elemanı görüşleri tablo 6’da belirtilmiştir.
Tablo 6
4 öğrenci

f

%

3 öğrenci

f

%

2 öğrenci

f

%

1 öğrenci

f

%

Tamamen

‐

0

Tamamen

‐

0

Tamamen

‐

0

Tamamen

34

85

Büyük Ölçüde

‐

0

Büyük Ölçüde

‐

0

Büyük Ölçüde

6

15

Büyük Ölçüde

6

15

Orta

2

5

Orta

3

7,5

Orta

18

45

Orta

‐

0

Az

9

22,5

Az

15

37,5

Az

12

30

Az

‐

0

Hiç

29

72,5

Hiç

22

55

Hiç

4

10

Hiç

‐

0

Tablo 6’daki veriler öğretim elemanlarının ağırlıklı olarak görüş belirttikleri seçenekler
üzerinde değerlendirildiğinde, bir ders saatinde 4 veya 3 öğrenciyle ders yapılması
durumunda öğrencilerin hatalarının (hiç) kontrol edilemeyeci, 2 öğrenciyle (az), 1 öğrenciyle
(tamamen) kontrol edilebileceği görülmektedir. Tablo 6’daki bulgulara dayalı olarak, piyano
derslerinde öğrencilerin hatalarının yeterli seviyede kontrol edilebilmesi için bu derslerin
bireysel olarak yapılması gerektiği söylenebilir.

5. Bir ders saatinde birden fazla öğrenciyle ders yapılması durumunda öğrencilerin belirlenen
hedef davranışlara ne ölçüde ulaşabileceklerine ilişkin öğretim elemanı görüşleri tablo 7’de
belirtilmiştir.
Tablo 7
4 öğrenci

f

%

3 öğrenci

f

%

2 öğrenci

f

%

Tamamen

0

Tamamen

0

Tamamen

0

Büyük Ölçüde

0

Büyük Ölçüde

0

Büyük Ölçüde

9

22,5

Orta

0

Orta

2

5

Orta

22

55

1 öğrenci

f

%

Tamamen

30

75

Büyük Ölçüde

10

25

Orta

0

Az

8

20

Az

13

32,5

Az

7

17,5

Az

0

Hiç

32

80

Hiç

25

62,5

Hiç

2

5

Hiç

0
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Tablo 7’deki veriler öğretim elemanlarının ağırlıklı olarak görüş belirttikleri seçenekler
üzerinde değerlendirildiğinde, bir ders saatinde 4 veya 3 öğrenciyle ders yapılması
durumunda öğrencilerin belirlenen hedef davranışlara (hiç) ulaşamayacakları, 2 öğrenciyle
(az) 1 öğrenciyle (tamamen) ulaşabilecekleri görülmektedir. Tablo 7’deki bulgulara dayalı
olarak, piyano dersleri kapsamında belirlenen hedef davranışlara öğrencilerin ulaşabilmeleri
için bu derslerin bireysel olarak yapılması gerektiği söylenebilir.

6. Müzik öğretmeni yetiştirilmesi sürecinde piyano dersleri kapsamında belirlenen hedef
davranışların kazandırılabilmesi için derslerin haftada bir saat yapılmasını yeterli bulan
öğretim elemanlarıyla haftada iki saat yapılmasını yeterli bulan öğretim elemanı görüşleri
tablo 8’de belirtilmiştir.
Tablo 8 Genel Değerlendirme
1 saat

f

%

Tamamen

18

45

Büyük Ölçüde

4

Orta

2

2 saat

f

%

Tamamen

1

2,5

10

Büyük Ölçüde

4

10

5

Orta

8

20

Az

Az

3

7,5

Hiç

Hiç

Tablo 8’deki verilere incelendiğinde, öğretim elemanlarının % 60’nın piyano derslerinin
bireysel olarak haftada bir ders saati yapılmasını, % 40’nın haftada iki ders saati yapılmasını
uygun bulduğu görülmektedir. Ayrıca, öğretim elemanlarının haftalık ders saatinin
yeterliliğine ilişki yazılı olarak belirttikleri iki temel görüş belirlenmiştir.
En çok belirtilen görüşün, “Piyano derslerinin haftada iki saat yapılması durumunda öğretim
elemanı sayısının öğrenci sayısına oranla yetersiz kalacağı” yönündeki görüş olduğu, ikinci
görüş ise, “Ağırlıklı olarak tanıtım seviyesinde öğretilen eserlerin çalışılması açısından
piyano derslerinin bireysel olarak haftada bir ders saati yapılmasının yeterli olduğu”
yönündeki görüş olduğu belirlenmiştir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuçlar
•

Türkiye’deki 23 Müzik Eğitimi Anabilim Dalının 14’ünde piyano derslerinin bireysel
olarak yapılmasına karşın 9’unda bu derslerin bireysel olarak yapılamadığı
belirlenmiştir.

•

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı kapsamında yapılan piyano derslerinin belirlenen hedef
davranışlara ulaşabilmesi açısından bu derslerin bireysel olarak haftada bir ders saati
yapılmasının yeterli olduğu belirlenmiştir.

•

Piyano derlerinin bireysel olarak yapılmaması durumunda öğrenci başarısının kayda
değer seviyede azaldığı belirlenmiştir.

Öneriler
Araştırma sonucunda, 23 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 9’unda öğretim elemanı
sayısının yetersizliği nedeniyle piyano derslerinin bireysel olarak yapılamadığı belirlenmiştir.
Bu Anabilim Dallarının öğretim elemanı ihtiyacının en kısa zamanda karşılaması ve derslerin
bireysel olarak yapılması hem nitelikli öğretmen yetiştirilmesi açısından hem de eğitimde
eşitlik ilkesinin sağlanması açısından önem taşımaktadır.
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MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ
NOTA YAZISI BĠLGĠSĠNE YÖNELĠK PERFORMANSLARININ
ÖLÇÜLMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
(NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ)
Ferit BULUT1
GĠRĠġ
Kavramların simgelerle tanımlanması, hem fikir aktarımına hem de bu fikirlerin
yeniden yorumlanarak evrimine olanak tanır. Bu tüm yazılı dillerin esas temelidir. “Müziksel
fikirlerin bir iletişim şekli olarak” nota yazısı da bu işlevi yerine getirir. Müzik dilini yazmak
için kullanılan simgeler özel simgelerdir. Bu özel simgeleri yazmak, okumak ve
seslendirmek de özel beceriler gerektirir. (McGrain; 1986: 5)
Hepimizin bildiği gibi bir notanın süresi ve değeri şekillerinden, yükseklik
derecesiyse (pes ya da tiz oluşu) dizekteki yerinden anlaşılır. Dizeğin baş tarafına konulan
anahtar, notanın perdesini belirler, fakat değerini değiştirmez. (Sözer; 2012: 170) Perdesi ve
değeri belli olan notanın altına veya üstüne konan müziksel simgeler ilgili notanın, ya da bir
nota kümesinin tümünü etkileyecek bir takım müziksel simgeler ise notaların nasıl
seslendirileceğini belirler.
Bu noktadan hareketle nota bilgisi, seslendirme-yorumlama, okuma ve yazma
aşamalarında doğru anlama ve doğru algılamanın oluşabilmesi için özenle üzerinde
durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. (Günay, Özdemir; 2003: 172) Buna
bağlı olarak öğrencilerin nota bilgisine bağlı performansları ve bunun niteliği, mesleki
müzik eğitiminin niteliğini ve verimliliğini sağlayacak en temel unsurlardan biridir.
Müzik öğretmeni adaylarının, herhangi bir eserin çalışılması sürecinde (bu eser solfej,
şan, çalgı eseri olabilir) nota bilgisine yönelik yaptıkları hatalar, o eserin deşifresinin doğru
1

Yrd. Doç. Dr. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı.
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bir şekilde yapılmasına engel olmaktadır. Deşifrede ortaya çıkan ritimsel yanlıĢlıklar,
artikülasyona yönelik yanlıĢlıklar ve müzikal ifadeye yönelik yanlıĢlıklar da eserin bir
bütünlük içinde seslendirilmesine ve yorumlanmasına imkân vermemektedir. Dolayısıyla
müzik öğretmeni adaylarının nota bilgisine dayalı performanslarındaki, bu hatalar, mesleki
müzik eğitiminde, gereksiz (büyük) zaman kaybına, üzerinde çalışılan eserlerin bir
bütünlük

içinde

seslendirilememesine,

kısaca

eserin

nitelikli

bir

biçimde

seslendirilememesine ve yorumlanamamasına (örneğin bir sınav veya bir konser ortamında
sunulabilecek bir düzeyde sergilenememesine) neden olmaktadır.
Bir müzik eserinin (notasının) doğru okunması ve doğru seslendirilmesi, eserin
doğru yorumlanması doğrultusunda büyük titizlik gösterilmesi gereken bir noktadır.
Bu noktadan hareketle, mesleki müzik eğitiminde, müzik öğretmeni adaylarının nota
yazısı bilgisine yönelik performanslarının ölçülerek, tespit edilen sorunların giderilmesi ve
yukarıda değinilen sorunların önüne geçilmesi açısından son derece önem taşımaktadır.
Bu önem doğrultusunda araştırmanın problem cümlesi: “Müzik öğretmeni adaylarının
nota yazısı bilgisine yönelik performans düzeyleri nasıldır?” olarak belirlenmiştir. Problem
cümlesinin çözümüne ışık tutacak alt problemler ise;
1. Müzik öğretmeni adaylarının dizek bilgisine yönelik performansları nasıldır?
2. Müzik öğretmeni adaylarının ek çizgi bilgisine yönelik performansları nasıldır?
3. Müzik öğretmeni adaylarının ana dizek bilgisine yönelik performansları nasıldır?
4. Müzik öğretmeni adaylarının nota süresi uzatma bilgisine yönelik performansları
nasıldır?
5. Müzik öğretmeni adaylarının oktav işareti bilgisine yönelik performansları nasıldır?
6. Müzik öğretmeni adaylarının deyim bağı bilgisi bilgisine yönelik performansları
nasıldır?
7. Müzik öğretmeni adaylarının artikülasyon bilgisine yönelik performansları nasıldır?
8. Müzik öğretmeni adaylarının usul bilgisine yönelik performansları nasıldır?
9. Müzik öğretmeni adaylarının süsleme bilgisine yönelik performansları nasıldır?
10. Müzik öğretmeni adaylarının alterasyon bilgisine yönelik performansları nasıldır?
11. Müzik öğretmeni adaylarının nota yazısında kısaltma bilgisine yönelik performansları
nasıldır?
12. Müzik öğretmeni adaylarının tartımlama bilgisine yönelik performansları nasıldır?
şeklindedir.
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Amaç
Araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının mesleki müzik eğitiminde nota yazısı
bilgisine yönelik performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile tespit edilen
eksikliklerin giderilmesine yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Yöntem
Bu araştırma, müzik öğretmeni adaylarının nota yazısı bilgine yönelik performans
düzeylerini yönelik betimsel bir çalışmadır.
Araştırmanın evrenini 2011 – 2012 eğitim öğretim yılında Niğde Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören
öğrenciler, örneklemini ise bu öğrenciler içerisinden tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen ve
Lisans I (22 öğrenci), Lisans II (22 öğrenci), Lisans III (17 öğrenci) ve Lisans IV (19 öğrenci)
öğrencisi olan toplam 80 öğrenci oluşturmaktadır.

Verilerin Elde Edilmesi
Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ve müzik öğretmeni adaylarının
nota yazısı bilgisine yönelik performanslarını piyano klavyesi üzerinde ölçen bir ölçek
kullanılarak elde edilmiştir.
Ölçek, performans alanlarının özellikleri göz önüne alınarak “başarılı - başarısız”
olma durumu ve “yüksek - orta - düşük” seviyede performans gösterme durumları
doğrultusunda hazırlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirleyebilmek için uzman görüşü
alınmıştır. Verilerin değerlendirmesinde, SPSS paket programı kullanılmış ve ulaşılan
bulgular, frekans (f) ve yüzde (%) dağılımını gösteren tablolar şeklinde yorumlanmıştır.
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BULGULAR ve YORUM
Bu bölümde araştırma bulguları ve bulgulara dayalı olarak yapılan yorumlar yer
almaktadır.
Tablo 1. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“sol anahtarı bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-I
Yüksek
Orta
Düşük
Toplam

f
22
22

Sınıf-II
%
100
100

f
22
22

%
100
100

Sınıf-III
f
%
17
100
17
100

Sınıf-IV
f
19
19

%
100
100

Toplam
f
%
80
100
80
100

Tablo 1’de örneklem grubundaki; Lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin tamamının, sol
anahtarı bilgisine dayalı performans düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“fa anahtarı bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-I
Yüksek
Orta
Düşük
Toplam

f
95,5
4,5
22

%
21
1
100

Sınıf-II
f
%
100
22
22
100

Sınıf-III
f
%
94,1
16
5,9
1
17
100

Sınıf-IV
f
%
89,5
17
10,5
2
19
100

Toplam
f
%
95
76
2.5
2
2.5
2
80
100

Tablo 2’de örneklem grubundaki; Lisans 2. sınıf öğrencilerinin tamamının, lisans 1, 3 ve 4.
sınıf öğrencilerinin çok büyük kısmının fa anahtarı bilgisine dayalı performans düzeylerinin
yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.

662

Tablo 3. Örneklem grubundaki öğrencilerin
sol anahtarındaki “ek çizgi bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-IV

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Yüksek

Sınıf-III

14

63,6

20

90,9

15

68,2

19

86,4

15

88,2

16

94,1

17

89,5

17

89,5

61

76,3

72

90

Orta

Sınıf-II

7

31,8

2

9,1

5

22,7

2

9,1

1

5,9

1

5,9

2

10,5

1

5,3

15

18,8

6

7,5

Düşük

Sınıf-I

1

4,5

-

-

2

9,1

1

4,5

1

5,9

-

-

-

-

1

5,3

4

5

2

2,5

22

100

22

100

17

100

19

100

80

100

22

100

22

100

17

100

19

100

80

100

Toplam

Tablo 3’de, sol anahtarındaki üst ek çizgi bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunda, 1. ve 2. sınıf
öğrencilerinin çoğunluğunda yüksek düzeyde olduğu,
 Lisans 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin bir kısmında ise orta düzeyde olduğu;
Sol anahtarındaki alt ek çizgi bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunda yüksek
düzeyde olduğu görülmektedir.
Bunun yanında tüm lisans öğrencilerinin toplam sonuçlarına bakıldığında, sol
anahtarındaki üst ek çizgi bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Çoğunluğunda yüksek, bir kısmında orta ve küçük bir kısmında düĢük
düzeyde olduğu,
Sol anahtarındaki alt ek çizgi bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Büyük çoğunluğunda yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin sol anahtarındaki üst ek
çizgi bilgisine dayalı performanslarında sorun yaşadıkları söylenebilir.
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Tablo 4. Örneklem grubundaki öğrencilerin
fa anahtarındaki “ek çizgi bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-IV

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Yüksek

Sınıf-III

18

81,8

10

45,5

19

86,4

11

50

17

100

10

58,8

17

89,5

11

57,9

71

88,8

42

52,5

Orta

Sınıf-II

1

4,5

4

18,2

-

-

4

18,2

-

-

5

29,4

-

-

4

21,1

1

1,3

17

21,3

Düşük

Sınıf-I

3

13,6

8

36,4

3

13,6

7

31,8

-

-

2

11,8

2

10,5

4

21,1

8

10

21

26,3

22

100

22

100

17

100

19

100

80

100

22

100

22

100

17

100

19

100

80

100

Toplam

Tablo 4’de, fa anahtarındaki üst ek çizgi bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 3. sınıf öğrencilerinin tamamında, lisans 1., 2. ve 4. sınıf
öğrencilerinin büyük çoğunluğunda, yüksek düzeyde olduğu,
 Lisans 1., 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin bir kısmında ise düĢük düzeyde
olduğu;
Fa anahtarındaki alt ek çizgi bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yaklaşık yarısında yüksek düzeyde
olduğu,
 Lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin diğer kısmında ise orta ve düĢük
düzeyde olduğu görülmektedir.
Bunun yanında tüm lisans öğrencilerinin toplam sonuçlarına bakıldığında, fa
anahtarındaki üst ek çizgi bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Büyük çoğunluğunda yüksek düzeyde, bir kısmında düĢük düzeyde olduğu,
Fa anahtarındaki alt ek çizgi bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Yaklaşık yarısında yüksek düzeyde olduğu, diğer kısmında ise orta ve düĢük
düzeyde olduğu görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin fa anahtarındaki üst ek
çizgi ve alt ek çizgi bilgisine dayalı performanslarında sorun yaşadıkları söylenebilir.
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Tablo 5. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“ana dizek bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-I
f
19
2
1
22

Yüksek
Orta
Düşük
Toplam

Sınıf-II
%
86,4
9,1
4,5
100

f
21
1
22

Sınıf-III
f
%
17
100
17
100

%
95,5
4,5
100

Sınıf-IV
f
17
2
19

Toplam
f
%
74
92,5
5
6,3
1
1,3
80
100

%
89,5
10,5
100

Tablo 5’de örneklem grubundaki; Lisans 3. sınıf öğrencilerinin tamamının, lisans 1, 2 ve 4.
sınıf öğrencilerinin çok büyük kısmının ana dizek bilgisine dayalı performans düzeylerinin
yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.
Tablo 6. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“süre değeri uzatma bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-IV

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Yüksek

Sınıf-III

10

45,5

17

77,3

11

50

16

72,7

8

47,1

14

82,4

6

31,6

18

94,7

35

43,8

65

81,3

Orta

Sınıf-II

8

36,4

-

-

5

22,7

3

13,6

5

29,4

2

11,8

10

52,6

1

5,3

28

35

6

7,5

Düşük

Sınıf-I

4

18,2

5

22,7

6

27,3

3

13,6

4

23,5

1

5,9

3

15,8

-

-

17

21,3

9

11,3

22

100

22

100

17

100

19

100

80

100

22

100

22

100

17

100

19

100

80

100

Toplam

Tablo 6’da, süre değeri uzatma noktası bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 2. sınıf öğrencilerinin yarısında, lisans 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin
yaklaşık yarısında, yüksek düzeyde olduğu,
 Lisans 4. sınıf öğrencilerinin yaklaşık yarısında, lisans 1., 2. ve 3. sınıf
öğrencilerinin bir kısmında orta düzeyde olduğu;
 Lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin diğer bir kısmında ise düĢük
düzeyde olduğu;
süre değeri uzatma bağı bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin büyük bir kısmının yüksek düzeyde
olduğu,
 Lisans 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin küçük bir kısmında orta düzeyde
olduğu,
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 Lisans 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin bir kısmında, lisans 3. sınıf öğrencilerinin
ise küçük bir kısmında düĢük düzeyde olduğu görülmektedir.
Bunun yanında tüm lisans öğrencilerinin toplam sonuçlarına bakıldığında, süre
değeri uzatma noktası bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Yaklaşık yarısında yüksek düzeyde, bir kısmında orta ve düĢük düzeyde
olduğu,
süre değeri uzatma bağı bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Büyük çoğunluğunda yüksek düzeyde olduğu, küçük bir kısmında ise orta ve
düĢük düzeyde olduğu görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin süre değeri uzatma
noktası bilgisine dayalı performanslarında sorun yaşadıkları söylenebilir.
Tablo 7. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“oktav iĢareti bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-III

Sınıf-IV

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Başarılı

Sınıf-II

12

54,5

8

36,4

14

63,6

14

63,6

13

76,5

11

64,7

15

78,9

15

78,9

54

67,5

48

60

Başarısız

Sınıf-I

10

45,5

14

63,6

8

36,4

8

36,4

4

23,5

6

35,3

4

21,1

4

21,1

26

32,5

32

40

22

100

22

100

17

100

19

100

80

100

22

100

22

100

17

100

19

100

80

100

Toplam

Tablo 7’de, oktav işareti bilgisine dayalı performanslarında:
 Lisans 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin yaklaşık yarısının, lisans 3. ve 4. sınıf
öğrencilerinin çoğunluğunun baĢarılı olduğu,
bas oktav işareti bilgisine dayalı performanslarında:
 Lisans 4. sınıf öğrencilerinin büyük bir kısmının, lisans 2. ve 3. sınıf
öğrencilerinin yaklaşık yarısının, lisans 1. sınıf öğrencilerinin küçük bir
kısmının baĢarılı olduğu, görülmektedir.
Bunun yanında tüm lisans öğrencilerinin toplam sonuçlarına bakıldığında, oktav
işareti bilgisine dayalı performanslarında:
 Çoğunluğunun baĢarılı olduğu,
bas oktav işareti bilgisine dayalı performanslarında:

666

 Yarıdan fazlasının baĢarılı olduğu görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin oktav işareti bilgisine
dayalı performanslarında sorun yaşadıkları söylenebilir.
Tablo 8. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“deyim bağı bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-I
f
11
2
9
22

Yüksek
Orta
Düşük
Toplam

Sınıf-II
%
50
9,1
40,9
100

f
15
7
22

Sınıf-III
f
%
12
70,6
5
29,4
17
100

%
68,2
31,8
100

Sınıf-IV
f
12
1
6
19

Toplam
f
%
50
62,5
3
3,8
27
33,8
80
100

%
63,2
5,3
31,6
100

Tablo 8’de deyim bağı bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 1. sınıf öğrencilerinin yarısında, lisans 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin
yarıdan fazlasında yüksek düzeyde olduğu,
 Lisans 1. sınıf öğrencilerinin yarıya yakın bir kısmında, lisans 2., 3. ve 4.
sınıf öğrencilerinin bir kısmında düĢük düzeyde olduğu görülmektedir.
Bunun yanında toplam sonuçlara bakıldığında, deyim bağı bilgisine dayalı performans
düzeylerinin: tüm lisans öğrencilerinin yarıdan fazlasında yüksek düzeyde olduğu, bir
kısmında da düĢük düzeyde olduğu görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin deyim bağı bilgisine
dayalı performanslarında sorun yaşadıkları söylenebilir.
Tablo 9. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“artikülasyon bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-IV

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Yüksek

Sınıf-III

22

100

8

36,4

20

90,9

13

59,1

17

100

9

52,9

17

89,5

9

47,4

76

95

39

48,8

Orta

Sınıf-II

-

-

1

4,5

-

-

1

4,5

-

-

3

17,6

1

5,3

1

5,3

1

1,3

6

7,5

Düşük

Sınıf-I

-

-

13

59,1

2

9,1

8

36,4

-

-

5

29,4

1

5,3

9

47,4

3

3,8

35

43,8

22

100

22

100

17

100

19

100

80

100

22

100

22

100

17

100

19

100

80

100

Toplam
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Tablo 9’da, stakato (staccato) bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin tamamına yakın bir kısmında,
yüksek düzeyde olduğu,
Vurgu (accent -aksan-) bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yaklaşık yarısında, lisans 1. sınıf
öğrencilerinin bir kısmında yüksek düzeyde olduğu,
 Lisans 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin yaklaşık yarısında, lisans 2. ve 3. sınıf
öğrencilerinin bir kısmında düĢük düzeyde olduğu görülmektedir.
Bunun yanında, toplam sonuçlarına bakıldığında, stakato bilgisine dayalı performans
düzeylerinin:
 tüm lisans öğrencilerinin tamamına yakın bir kısmında, yüksek düzeyde
olduğu,
vurgu bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 tüm lisans öğrencilerinin yaklaşık yarısında yüksek düzeyde olduğu
görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin artikülasyon işaretleri
kapsamında vurgu bilgisine dayalı performanslarında sorun yaşadıkları söylenebilir.
Tablo 10a. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“5/8’lik usul bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-I
Yüksek
Orta
Düşük
Toplam

f
14
3
5
22

Sınıf-II
%
63,6
13,6
22,7
100

f
12
3
7
22

%
54,5
13,6
31,8
100

Sınıf-III
f
%
12
70,6
3
17,6
2
11,8
17
100

Sınıf-IV
f
12
3
4
19

%
63,2
15,8
21,1
100

Toplam
f
%
50
62,5
12
15
18
22,5
80
100

Tablo 10a’da 5/8’lik usul bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yarıdan fazlasında yüksek düzeyde
olduğu,
 Lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin bir kısmında orta ve düĢük düzeyde
olduğu görülmektedir.
Bunun yanında toplam sonuçlara bakıldığında, 5/8’lik usul bilgisine dayalı performans
düzeylerinin:
 tüm lisans öğrencilerinin yarıdan fazlasında, yüksek düzeyde olduğu,
 Diğer bir kısmında da düĢük ve orta düzeyde olduğu görülmektedir.
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Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin 5/8’lik usul bilgisine
dayalı performanslarında sorun yaşadıkları söylenebilir.
Tablo 10b. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“6/8’lik usul bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-I
Yüksek
Orta
Düşük
Toplam

f
7
4
11
22

Sınıf-II
%
31,8
18,2
50
100

f
8
5
9
22

%
36,4
22,7
40,9
100

Sınıf-III
f
%
15
88,2
1
5,9
1
5,9
17
100

Sınıf-IV
f
10
3
6
19

%
52,6
15,8
31,6
100

Toplam
f
%
40
50
13
16,3
27
33,8
80
100

Tablo 10b’de 6/8’lik usul bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin bir kısmında, lisans 3. Sınıf öğrencilerinin
büyük çoğunluğunda, lisans 4. Sınıf öğrencilerinin yaklaşık yarısında yüksek
düzeyde olduğu,
 Lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin küçük bir kısmında orta düzeyde
olduğu,
 Lisans 1. sınıf öğrencilerinin yarısında, lisans 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin bir
kısmında düĢük düzeyde olduğu görülmektedir.
Bunun yanında, toplam sonuçlara bakıldığında, 6/8’lik usul bilgisine dayalı
performans düzeylerinin tüm lisans öğrencilerinin yarısında yüksek düzeyde olduğu
görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki lisans 1., 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin
6/8’lik usul bilgisine dayalı performanslarında ciddi sorunlar yaşadıkları söylenebilir.
Tablo 10c. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“7/8’lik usul bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-I
Yüksek
Orta
Düşük
Toplam

f
9
6
7
22

Sınıf-II
%
40,9
27,3
31,8
100

f
7
4
11
22

%
31,8
18,2
50
100

Sınıf-III
f
%
12
70,6
3
17,6
2
11,8
17
100

Sınıf-IV
f
8
9
2
19

%
42,1
47,4
10,5
100

Toplam
f
%
36
45
22
27,5
22
27,5
80
100

Tablo 10c’de 7/8’lik usul bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 1., 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin bir kısmında, lisans 3. Sınıf
öğrencilerinin çoğunluğunda yüksek düzeyde olduğu,
 Lisans 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin küçük bir kısmında, lisans 4. sınıf
öğrencilerinin yaklaşık yarısında orta düzeyde olduğu,
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 Lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir kısmında, lisans 2. sınıf öğrencilerinin
yarısında, lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin küçük bir kısmında düĢük
düzeyde olduğu görülmektedir.
Bunun yanında, toplam sonuçlara bakıldığında, 7/8’lik usul bilgisine dayalı
performans düzeylerinin, tüm lisans öğrencilerinin yaklaşık yarısında yüksek düzeyde
olduğu görülmektedir
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki lisans 1., 2., ve 4. sınıf öğrencilerinin
7/8’lik usul bilgisine dayalı performanslarında ciddi sorunlar yaşadıkları söylenebilir.
Tablo 10ç. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“9/8’lik usul bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-I
Yüksek
Orta
Düşük
Toplam

f
7
7
8
22

Sınıf-II
%
31,8
31,8
36,4
100

f
13
3
6
22

%
59,1
13,6
27,3
100

Sınıf-III
f
%
11
64,7
3
17,6
3
17,6
17
100

Sınıf-IV
f
7
5
7
19

%
36,8
26,3
36,8
100

Toplam
f
%
38
47,5
18
22,5
24
30
80
100

Tablo 10ç’de 9/8’lik usul bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin bir kısmında, lisans 2. ve 3. Sınıf
öğrencilerinin yarıdan fazlasında yüksek düzeyde olduğu,
 Lisans 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin bir kısmında,

lisans 2. ve 3. Sınıf

öğrencilerinin küçük bir kısmında orta düzeyde olduğu,
 Lisans 1., 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin bir kısmında, lisans 3. Sınıf
öğrencilerinin küçük bir kısmında düĢük düzeyde olduğu görülmektedir.
Bunun yanında, toplam sonuçlara bakıldığında, 9/8’lik usul bilgisine dayalı
performans düzeylerinin tüm lisans öğrencilerinin yaklaşık yarısında yüksek düzeyde
olduğu görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf
öğrencilerinin 9/8’lik usul bilgisine dayalı performanslarında ciddi sorunlar yaşadıkları
söylenebilir.
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Tablo 11a. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“süsleme (mordan) bilgisine dayalı performans” düzeyleri

Sınıf-III

Sınıf-IV

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Başarılı

Sınıf-II

6

27,3

3

13,6

5

22,7

4

18,2

8

47,1

5

29,4

7

36,8

5

26,3

26

32,5

17

21,3

Başarısız

Sınıf-I

16

72,7

19

86,4

17

77,3

18

81,8

9

52,9

12

70,6

12

63,2

14

73,7

54

67,5

63

78,8

22

100

22

100

17

100

19

100

80

100

22

100

22

100

17

100

19

100

80

100

Toplam

Tablo 11a’da, üst mordan bilgisine dayalı performanslarında:
 Lisans 1., 2., ve 4. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun,

lisans 3. Sınıf

öğrencilerinin yaklaşık yarısının baĢarısız olduğu,
süsleme (alt mordan)bilgisine dayalı performanslarında:
 Lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin büyük bir kısmının baĢarısız olduğu
görülmektedir.
Bunun yanında tüm lisans öğrencilerinin toplam sonuçlarına bakıldığında, süsleme
(üst mordan) bilgisine dayalı performanslarında:
 Tüm lisans öğrencilerinin çoğunluğunun baĢarısız olduğu,
süsleme (alt mordan) işareti bilgisine dayalı performanslarında:
 Tüm

lisans

öğrencilerinin

büyük

çoğunluğunun

baĢarısız

olduğu

görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin süsleme (üst mordan-alt
mordan) bilgisine dayalı performanslarında ciddi sorunlar yaşadıkları söylenebilir.
Tablo 11b. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“süsleme (gruppetto) bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-I
Başarılı
Başarısız
Toplam

f
22
22

Sınıf-II
%
100
100

f
1
21
22

%
4,5
95,5
100

Sınıf-III
f
%
3
17,6
14
82,4
17
100

Sınıf-IV
f
19
19

%
100
100

Tablo 11b’de, süsleme (gruppetto) bilgisine dayalı performanslarında:
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Toplam
f
%
4
5
76
95
80 100

 Lisans 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin tamamının, lisans 2. ve 3. sınıf
öğrencilerinin

ise

tamamına

yakın

bir

kısmının

baĢarısız

olduğu

görülmektedir.
Bunun yanında tüm lisans öğrencilerinin toplam sonuçlarına bakıldığında, süsleme
(gruppetto) bilgisine dayalı performanslarında:
 Tüm lisans öğrencilerinin tamamına yakın bir kısmının baĢarısız olduğu
görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin süsleme (gruppetto)
bilgisine dayalı performanslarında ciddi sorunlar yaşadıkları söylenebilir.

Tablo 11c. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“süsleme (çarpma) bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-I
Yüksek
Orta
Düşük
Toplam

f
14
8
22

Sınıf-II
%
63,6
36,4
100

f
20
2
22

%
90,9
9,1
100

Sınıf-III
f
%
12
70,6
5
29,4
17
100

Sınıf-IV
f
14
1
4
19

%
73,7
5,3
21,1
100

Toplam
f
%
60
75
1
1,3
19
23,8
80
100

Tablo 11c’de süsleme (çarpma) bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 1., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunda, lisans 2. sınıf
öğrencilerinin büyük çoğunluğunda yüksek düzeyde olduğu,
 Lisans 1., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin bir kısmında, lisans 2. Sınıf
öğrencilerinin ise küçük bir kısmında düĢük düzeyde olduğu görülmektedir.
Bunun yanında toplam sonuçlara bakıldığında, süsleme (çarpma) bilgisine dayalı
performans düzeylerinin:
 tüm lisans öğrencilerinin büyük çoğunluğunda, yüksek düzeyde olduğu
görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf
öğrencilerinin süsleme (çarpma) bilgisine dayalı performanslarında sorunlar yaşadıkları
söylenebilir.
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Tablo 11ç. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“süsleme (tril) bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-I
Başarılı
Başarısız
Toplam

f
10
12
22

Sınıf-II
%
45,5
54,5
100

f
2
20
22

%
9,1
90,9
100

Sınıf-III
f
%
4
23,5
13
76,5
17
100

Sınıf-IV
f
11
8
19

Toplam
f
%
27
33,8
53
66,3
80
100

%
57,9
42,1
100

Tablo 11ç’de süsleme (tril) bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 1.,ve 4. sınıf öğrencilerinin yaklaşık yarısında, lisans 2. sınıf
öğrencilerinin

büyük

çoğunluğunda,

lisans

3.

sınıf

öğrencilerinin

çoğunluğunda baĢarısız olduğu görülmektedir.
Bunun yanında tüm lisans öğrencilerinin toplam sonuçlarına bakıldığında, süsleme
(tril) bilgisine dayalı performans düzeylerinin, çoğunluğunda baĢarısız olduğu görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki lisans 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin
süsleme (tril) bilgisine dayalı performanslarında ciddi sorunlar yaşadıkları söylenebilir.
Tablo 12a. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“geçici değiĢtireç ( ,
Sınıf-I

/

Yüksek
Orta
Düşük
Toplam

f
12
7
3
22

) bilgisine dayalı performans” düzeyleri

Sınıf-II
%
54,5
31,8
13,6
100

f
14
5
3
22

%
63,6
22,7
13,6
100

Sınıf-III
f
%
11
64,7
4
23,5
2
11,8
17
100

Sınıf-IV
f
10
6
3
19

%
52,6
31,6
15,8
100

Toplam
f
%
47
58,8
22
27,5
11
13,8
80
100

Tablo 12a’da diyez ve bemol bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin yaklaşık yarısında, lisans 2. ve 3. sınıf
öğrencilerinin yarıdan fazlasında yüksek düzeyde olduğu,
 Lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin bir kısmında, orta düzeyde olduğu,
 Lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin küçük bir kısmında, düĢük düzeyde
olduğu görülmektedir.
Bunun yanında toplam sonuçlara bakıldığında, geçici değiştireç (diyez ve bemol)
bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 tüm lisans öğrencilerinin yarıdan fazlasında yüksek düzeyde olduğu
görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf
öğrencilerinin geçici değiştireç (diyez ve bemol) bilgisine dayalı performanslarında ciddi
sorunlar yaşadıkları söylenebilir.
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Tablo 12b. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“geçici değiĢtireç ( ,

Sınıf-IV

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Yüksek

Sınıf-III

10

45,5

9

40,9

9

40,9

12

54,5

11

64,7

15

88,2

8

42,1

12

63,2

38

47,5

48

60

Orta

Sınıf-II

6

27,3

7

31,8

6

27,3

4

18,2

3

17,6

1

5,9

5

26,3

3

15,8

20

25

15

18,8

Düşük

Sınıf-I

) bilgisine dayalı performans” düzeyleri

6

27,3

6

27,3

7

31,8

6

27,3

3

17,6

1

5,9

6

31,6

4

21,1

22

27,5

17

21,3

22

100

22

100

17

100

19

100

80

100

22

100

22

100

17

100

19

100

80

100

Toplam

Tablo 12b’da, çift diyez bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 1., 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin yaklaşık yarısında, lisans 3. sınıf
öğrencilerinin yarıdan fazlasında yüksek düzeyde olduğu,
 Lisans 1., 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin bir kısmında, lisans 3. sınıf
öğrencilerinin küçük bir kısmında orta düzeyde olduğu,
 Lisans 1., 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin bir kısmında, lisans 3. sınıf
öğrencilerinin küçük bir kısmında düĢük düzeyde olduğu,
Çift bemol bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 1. sınıf öğrencilerinin yarıya yakınında, lisans 2. ve 4. sınıf
öğrencilerinin yarıdan fazlasında, lisans 3. sınıf öğrencilerinin büyük
çoğunluğunda yüksek düzeyde olduğu,
 Lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir kısmında, lisans 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin
küçük bir kısmında orta düzeyde olduğu,


Lisans 1., 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin bir kısmında düĢük düzeyde olduğu
görülmektedir.

Bunun yanında, toplam sonuçlara bakıldığında, çift diyez bilgisine dayalı performans
düzeylerinin
 tüm lisans öğrencilerinin yarıya yakın bir kısmında, yüksek düzeyde olduğu,
çift bemol bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 tüm lisans öğrencilerinin yarıdan fazlasında, yüksek düzeyde olduğu
görülmektedir.
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Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin geçici değiştireç (çift
diyez ve çift bemol) bilgisine dayalı performanslarında ciddi sorunlar yaşadıkları
söylenebilir.
Tablo 13a. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“nota yazısında kısaltma (dolap) bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-I
f
19
3
22

Başarılı
Başarısız
Toplam

Sınıf-II
%
86,4
13,6
100

f
20
2
22

Sınıf-III
f
%
17
100
17
100

%
90,9
9,1
100

Sınıf-IV
f
18
1
19

%
94,7
5,3
100

Toplam
f
%
74
92,5
6
7,5
80
100

Tablo 13a’da dolap bilgisine dayalı performanslarında:
 Lisans 1., 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun, lisans 3. sınıf
öğrencilerinin tamamının baĢarılı olduğu görülmektedir.
Bunun yanında tüm lisans öğrencilerinin toplam sonuçlarına bakıldığında, dolap
bilgisine dayalı performanslarında büyük çoğunluğunun baĢarılı olduğu görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin nota yazımında kısaltma
işaretleri kapsamında dolap bilgisine dayalı performanslarında baĢarı gösterdikleri
söylenebilir.
Tablo 13b. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“nota yazısında kısaltma (senyö) bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-I
Başarılı
Başarısız
Toplam

f
20
2
22

Sınıf-II
%
90,9
9,1
100

f
19
3
22

%
86,4
13,6
100

Sınıf-III
f
%
15
88,2
2
11,8
17
100

Sınıf-IV
f
18
1
19

%
94,7
5,3
100

Toplam
f
%
72
90
8
10
80 100

Tablo 13b’de senyö bilgisine dayalı performanslarında:
 Lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun baĢarılı
olduğu görülmektedir.
Bunun yanında tüm lisans öğrencilerinin toplam sonuçlarına bakıldığında, senyö
bilgisine dayalı performanslarında büyük çoğunluğunun baĢarılı olduğu görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin nota yazımında kısaltma
işaretleri kapsamında senyö bilgisine dayalı performanslarında baĢarı gösterdikleri
söylenebilir.
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Tablo 13c. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“nota yazısında kısaltma (koda) bilgisine dayalı performans” düzeyleri
Sınıf-I
Başarılı
Başarısız
Toplam

f
13
9
22

Sınıf-II
%
59,1
40,9
100

f
7
15
22

%
31,8
68,2
100

Sınıf-III
f
%
6
35,3
11
64,7
17
100

Sınıf-IV
f
11
8
19

Toplam
f
%
37
46,3
43
53,8
80
100

%
57,9
42,1
100

Tablo 13c’de koda bilgisine dayalı performanslarında:
 Lisans 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin yarıdan fazlasının baĢarılı, lisans 2. ve 3.
sınıf öğrencilerinin yarıdan fazlasının ise baĢarısız olduğu görülmektedir.
Bunun yanında tüm lisans öğrencilerinin toplam sonuçlarına bakıldığında, koda
bilgisine dayalı performanslarında yarıya yakınının baĢarılı olduğu görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki öğrencilerin nota yazımında kısaltma
işaretleri kapsamında koda bilgisine dayalı performanslarında ciddi sorun olduğu
söylenebilir.
Tablo 14a. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“düzenli ritmik bölünmeyi tartımlama bilgisine dayalı performans” düzeyleri (
Sınıf-I
Yüksek
Orta
Düşük
Toplam

f
16
5
1
22

Sınıf-II
%
72,7
22,7
4,5
100

f
18
4
22

%
81,8
18,2
100

Sınıf-III
f
%
17
100
17
100

,

,

Sınıf-IV
f
16
2
1
19

%
84,2
10,5
5,3
100

,

,

,

)

Toplam
f
%
67
83,8
11
13,8
2
2,5
80
100

Tablo 14a’da düzenli ritmik bölünmeyi tartımlama bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 1., 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunda, lisans 3. sınıf
öğrencilerinin tamamında yüksek düzeyde olduğu,
 Lisans 1., 2. ve 4. sınıf öğrencilerinin bir kısmında, orta düzeyde olduğu
görülmektedir.
Bunun yanında toplam sonuçlara bakıldığında, düzenli ritmik bölünmeyi tartılmama
bilgisine dayalı performans düzeylerinin tüm lisans öğrencilerinin büyük çoğunluğunda
yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf
öğrencilerinin düzenli ritmik bölünmeyi tartılmama bilgisine dayalı performanslarında bir
takım sorunlar yaşadıkları söylenebilir.
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Tablo 14b. Örneklem grubundaki öğrencilerin
“düzensiz ritmik bölünmeyi tartımlama bilgisine dayalı performans” düzeyleri (
Sınıf-I
f
8
1
13
22

Yüksek
Orta
Düşük
Toplam

Sınıf-II
%
36,4
4,5
59,1
100

f
9
13
22

%
40,9
59,1
100

Sınıf-III
f
%
10
58,8
3
17,6
4
23,5
17
100

Sınıf-IV
f
10
1
8
19

%
52,6
5,3
42,1
100

)
Toplam
f
%
37
46,3
5
6,3
38
47,5
80
100

Tablo 14b’de düzensiz ritmik bölünmeyi tartımlama bilgisine dayalı performans düzeylerinin:
 Lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yarıdan fazlasında yüksek düzeyde, lisans
1. ve 2. sınıf öğrencilerinin yarıdan fazlasında düĢük düzeyde olduğu
görülmektedir.
Bunun yanında toplam sonuçlara bakıldığında, düzensiz ritmik bölünmeyi tartımlama
bilgisine dayalı performans düzeylerinin, tüm lisans öğrencilerinin yarıya yakın bir kısmında
yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.
Bu bulgular doğrultusunda örneklem grubundaki lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf
öğrencilerinin düzensiz ritmik bölünmeyi tartımlama bilgisine dayalı performanslarında ciddi
sorunlar yaşadıkları söylenebilir.
Sonuçlar ve Öneriler
Araştırma bulguları doğrultusunda:
1. Lisans 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin tamamının, sol anahtarı bilgisine dayalı
performans düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu,
2. Lisans 2. sınıf öğrencilerinin tamamının, lisans 1, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin çok
büyük kısmının fa anahtarı bilgisine dayalı performans düzeylerinin yüksek düzeyde
olduğu,
3. Tüm lisans öğrencilerinin sol anahtarındaki üst ek çizgi bilgisine dayalı performans
düzeylerinin çoğunluğunda yüksek, bir kısmında orta ve küçük bir kısmında düĢük
düzeyde olduğu; Sol anahtarındaki alt ek çizgi bilgisine dayalı performans
düzeylerinin büyük çoğunluğunda yüksek düzeyde olduğu,
4. Tüm lisans öğrencilerinin fa anahtarındaki üst ek çizgi bilgisine dayalı performans
düzeylerinin büyük çoğunluğunda yüksek düzeyde, bir kısmında düĢük düzeyde
olduğu, fa anahtarındaki alt ek çizgi bilgisine dayalı performans düzeylerinin yaklaşık
yarısında yüksek düzeyde olduğu, diğer kısmında ise orta ve düĢük düzeyde olduğu,
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5. Lisans 3. sınıf öğrencilerinin tamamının, lisans 1, 2 ve 4. sınıf öğrencilerinin çok
büyük kısmının ana dizek bilgisine dayalı performans düzeylerinin yüksek düzeyde
olduğu,
6. Tüm lisans öğrencilerinin süre değeri uzatma noktası bilgisine dayalı performans
düzeylerinin yaklaşık yarısında yüksek düzeyde, bir kısmında orta ve düĢük
düzeyde olduğu; süre değeri uzatma bağı bilgisine dayalı performans düzeylerinin
büyük çoğunluğunda yüksek düzeyde olduğu,
7. Tüm lisans öğrencilerinin oktav işareti bilgisine dayalı performanslarında
çoğunluğunun baĢarılı olduğu, bas oktav işareti bilgisine dayalı performanslarında
yarıdan fazlasının baĢarılı olduğu,
8. Tüm lisans öğrencilerinin deyim bağı bilgisine dayalı performans düzeylerinin
yarıdan fazlasında yüksek düzeyde, bir kısmında da düĢük düzeyde olduğu,
9. Tüm lisans öğrencilerinin stakato bilgisine dayalı performans düzeylerinin tamamına
yakın bir kısmında yüksek düzeyde olduğu, vurgu bilgisine dayalı performans
düzeylerinin yaklaşık yarısında yüksek düzeyde olduğu,
10. Tüm lisans öğrencilerinin 5/8’lik usul bilgisine dayalı performans düzeylerinin
yarıdan fazlasında yüksek düzeyde, diğer bir kısmında da düĢük ve orta düzeyde
olduğu,
11. Tüm lisans öğrencilerinin 6/8’lik usul bilgisine dayalı performans düzeylerinin
yarısında yüksek düzeyde olduğu,
12. Tüm lisans öğrencilerinin 7/8’lik usul bilgisine dayalı performans düzeylerinin
yaklaşık yarısında yüksek düzeyde olduğu,
13. Tüm lisans öğrencilerinin 9/8’lik usul bilgisine dayalı performans düzeylerinin
yaklaşık yarısında yüksek düzeyde olduğu,
14. Tüm lisans öğrencilerinin üst mordan bilgisine dayalı performanslarında
çoğunluğunun baĢarısız olduğu,
15. Tüm lisans öğrencilerinin alt mordan işareti bilgisine dayalı performanslarında
büyük çoğunluğunun baĢarısız olduğu,
16. Tüm lisans öğrencilerinin gruppetto bilgisine dayalı performanslarında tamamına
yakın bir kısmının baĢarısız olduğu,
17. Tüm lisans öğrencilerinin çarpma bilgisine dayalı performans düzeylerinin büyük
çoğunluğunda, yüksek düzeyde olduğu,
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18. Tüm lisans öğrencilerinin tril bilgisine dayalı performans düzeylerinin çoğunluğunda
baĢarısız olduğu,
19. Tüm lisans öğrencilerinin geçici değiştireç (diyez ve bemol) bilgisine dayalı
performans düzeylerinin yarıdan fazlasında yüksek düzeyde olduğu,
20. Tüm lisans öğrencilerinin çift diyez bilgisine dayalı performans düzeylerinin yarıya
yakın bir kısmında, yüksek düzeyde olduğu, çift bemol bilgisine dayalı performans
düzeylerinin, yarıdan fazlasında yüksek düzeyde olduğu,
21. Tüm lisans öğrencilerinin dolap bilgisine dayalı performanslarında büyük
çoğunluğunun baĢarılı olduğu,
22. Tüm lisans öğrencilerinin senyö bilgisine dayalı performanslarında büyük
çoğunluğunun baĢarılı olduğu,
23. Tüm lisans öğrencilerinin koda bilgisine dayalı performanslarında yarıya yakınının
baĢarılı olduğu,
24. Tüm lisans öğrencilerinin düzenli ritmik bölünmeyi tartılmama bilgisine dayalı
performans düzeylerinin büyük çoğunluğunda yüksek düzeyde olduğu ve
25. Tüm lisans öğrencilerinin düzensiz ritmik bölünmeyi tartımlama bilgisine dayalı
performans düzeylerinin, yarıya yakın bir kısmında yüksek düzeyde olduğu
sonuçlarına ulaşılmıştır.
Öneriler:
1. Müzik öğretmeni adaylarının nota yazısı bilgisine yönelik performans düzeyleri lisans
eğitimlerinin başlangıcında belirlenmeli, söz konusu eksiklikler mesleki müzik
eğitiminin en başında giderilmelidir.
2. Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının öğrenci kaynağının önemli bir bölümünü
oluşturan Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde, öğrencilerin nota yazısı bilgisini
eksiksiz olarak öğrenmelerine ve bu bilgilerine yönelik performans düzeylerinin
yüksek düzeyde olmasına özen gösterilmelidir.
3. Performansı doğrudan etkileyen nota yazısı bilgisinin, öğrenci tarafından kalıcı ve
etkin bir şekilde kazanılmasını sağlamak amacıyla söz konusu bilgilerin uygulamasına
kuramsal içerikli derslerde yer verilmelidir.
4. Çalgı eğitiminde kullanılan edisyonlardan müzik yazısını etkin kullananları tercih
edilmelidir. Diğer bir deyişle çalgı eğitiminde, süslemeler, nota yazımında kullanılan
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kısaltmalar gibi öğelerin açılımlarının yer aldığı değil, bu müziksel işaretlerin
doğrudan kullanıldığı nota edisyonları tercih edilmelidir.
5. Nota bilgisini ve dolaylı olarak nota bilgisine yönelik performansın gelişimini
sağlamada etkili olabilecek bilgisayarla nota yazım programların öğretilmesine eğitim
fakültelerinde yer alan Bilgisayar derslerinde yer verilmelidir. Buna bağlı olarak nota
yazımı kapsamında müzik eğitimi anabilim dallarında “Nota Yazım Bilgisi” dersi
açılmalıdır.
6. Nota

bilgisine

dayalı

performanslarında

öğrencilerin

yaptıkları

hataların

düzeltilebilmesi ve bu doğrultuda doğru davranışları kazanabilmeleri için seslendirme
ve yorumlama eğitiminin verildiği bireysel çalgı, piyano ve bireysel ses eğitimi
dersleri kesinlikle bireysel olarak yapılmalıdır.
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SINIF ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDA “MÜZĠK” VE
“MÜZĠK ÖĞRETĠMĠ” DERSLERĠNĠN ĠLKÖĞRETĠM 1-2-3.
SINIFLARIN MÜZĠK DERS PROGRAMI ĠLE ÖRTÜġME DÜZEYĠ

Doç. Dr. Cengiz ŞENGÜL
Okt. Şebnem GÜLERYÜZ

ÖZET
Türkiye’de öğretmen ihtiyacı, üniversiteler bünyesinde kurulan Eğitim Fakülteleri
tarafından yürütülmektedir. 1982 yılında Eğitim Enstitüleri’nin Eğitim Fakültelerine
dönüştürülmesi ile yapılan yapılandırma süreci, 1997 ve 2006 yıllarında da devam etmiştir.
2006 yılında Eğitim Fakültelerindeki yeni yapılanmaya göre, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim
Dalında “Müzik” dersi III. dönemde, “Müzik Öğretimi” dersi ise IV. dönemde yer almaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim kurumlarında yeniden yapılanma süreci 2007-2008 öğretim
yılında yürürlüğe girmiştir. 1-2-3. sınıfların müzik ders programları da bu süreçte
oluşturularak uygulanmaya konulmuştur.
Bu çalışmada, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında yer alan “Müzik” ve “Müzik
Öğretimi” ders içerikleri ile ilköğretim I. kademede yer alan 1-2-3. sınıf müzik ders
programları karşılaştırılmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak doküman incelemesi ile
elde edilen bilgiler doğrultusunda, programlar arasındaki örtüşme düzeyi belirlenmeye
çalışılmıştır.
Elde edilen bulgular doğrultusunda, ilköğretim 1-2-3. sınıfların müzik dersinde
belirlenen öğrenme alanları ve kazanımlar, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında yer alan


Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
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müzik dersleri ile örtüştüğü; ancak bazı konuların daha ayrıntılı işlenebilmesi için Sınıf
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı müzik ders saatlerinin ve kredilerinin gözden geçirilmesine
ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenliği, ilköğretim, müzik dersi içeriği.

GiriĢ
Türk eğitim sisteminin temel amacı; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, düşünme,
algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerlere bağlı, yeni fikirlere açık,
kişisel sorumluluk duygusuna sahip, ulusal kültürünü özümsemiş, farklı kültürleri
yorumlayabilen ve çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim teknoloji üretimine yatkın ve
beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı bilgi insanının yetiştirilmesidir (MEB, 2007).
Bu temel amaçtan hareketle, bilim ve tekniğin özünü oluşturacak sanat eğitiminin de,
önemi günümüz eğitim anlayışımız içerisinde gittikçe daha fazla yer almaktadır. Sanat
Eğitiminin en önemli kollarından biri de Müzik Eğitimi ve Öğretimidir (Barış ve Özata,
2009). Yıldız (2002, s. 14)’ da; “Müzik Öğretimi”ni içsel bir süreç ve ürün olan müziksel
öğrenmeleri destekleyen ve sağlayan dışsal olayların planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi sürecidir.” şeklinde açıklamıştır.
Müzik, insan yaşamında doğum öncesinden ölüme kadar yer alan önemli bir olgudur.
Müziğin, insan yaşamında bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel olarak değişik
işlevleri bulunmaktadır. Müziğin eğitimsel işlevi; diğer işlevlerin düzenli, sağlıklı, etkili,
verimli ve yararlı olmasını sağlamaya yönelik müziksel öğrenme, öğretme etkinliklerini ve
bunlara ilişkin düzenlemeleri kapsar (Yöndem ve Sözen, 2007).
Uçan’a (1990) göre, Türkiye'de müzik öğretimi açısından örgün eğitim sistemi içinde
“okul öncesi” düzey, ilk alışkanlıkların kazandırılıp temel davranışlara hazırlayıcı yaşantıların
geçirildiği, “ilköğretim” düzeyi temel davranışların kazandırıldığı “ortaöğretim” düzeyi temel
davranışların belirli yeni davranışlarla geliştirilerek çeşitlendirilip zenginleştirildiği ve daha
ileri düzeye ulaştırıldığı, “yükseköğretim” düzeyi ise daha önce kazanılmış olan ileri
davranışların sağlamlaştırılıp kökleştirilerek yetkinleştirildiği ve bunların belirli çalışmalar
yoluyla olabildiğince boyutlandırılıp derinleştirildiği birer aşama konumundadır.

682

Sınıf Öğretmeni YetiĢtiren Kurumlarda “Müzik” ve “Müzik Öğretimi” Dersleri
Öğretmen yetiştiren tüm yükseköğretim kurumlarının 1982 yılında üniversite çatısı
altında toplanması aşamasında; 4 yıllık Eğitim Enstitüleri (Yüksek Öğretmen Okulları) Eğitim
Fakültesi, 2 yıllık Eğitim Enstitüleri Eğitim Yüksekokulu adını almıştır. İki yıllık Eğitim
Enstitülerinden Eğitim Yüksekokullarına dönüştürülen kurumlar, 1988/89 öğretim yılına
kadar iki yıllık öğretim süresiyle “sınıf öğretmeni” yetiştirmeye devam etmişlerdir. Bu dönem
içerisinde müzik eğitimi ile ilgili dersler sınıf öğretmenliği programında 1, 2 ve 3. yarıyıllarda
Müzik ve öğretimi I, II, III adı altında yer almaktadır. Eğitim Yüksekokullarının öğretim
süreleri 1989-90 öğretim yılından itibaren dört yıla çıkarılmıştır. Eğitim Yüksekokulları 199293 öğretim yılından itibaren ya Eğitim Fakültelerine ya da bu fakülteler içinde “sınıf
öğretmenliği” ve “okul öncesi eğitimi öğretmenliği” programlarına dönüştürülmüştür (YÖK,
2007).
1994-98 yılları arasında sınıf öğretmenliği programında yer alan müzik ile ilgili
dersler ve kredileri şu şekilde oluşturulmuştur: III. yarıyılda “Müzik” 2 kredi, IV. yarıyılda
“Müzik” 2 kredi, V. yarıyılda “Müzik Öğretimi” 2 kredi, V. yarıyılda “Çocuk Çalgıları” 2
kredi, VI. yarıyılda “Müziksel Okuma ve İşitme” 2 kredi ve VII. yarıyılda “Çocuk Şarkıları”
2 kredi şeklinde uygulanmıştır.
Öğretmen yetiştirme işlevinin üniversitelere devredilmesinden yaklaşık 15 yıl sonra,
Yükseköğretim

Kurulu

öğretmen

yetiştirme

konusunda

kapsamlı

bir

düzenleme

gerçekleştirmiştir (YÖK, 2007). 1997 düzenlemesi olarak adlandırılan bu düzenleme ile
birlikte Sınıf Öğretmenliği öğretim programında da değişiklikler olmuştur. Bu kapsamda Sınıf
Öğretmenliği programında 1998-99 öğretim yılından itibaren müzik eğitimi dersleri III.
yarıyılda 2 saat teorik olmak üzere “Müzik I”; IV. yarıyılda 2 saat teorik olmak üzere “Müzik
II” ve V. yarıyılda 2 saat teorik 2 saat uygulama toplam 4 saat olmak üzere “Müzik Öğretimi”
adları altında verilmeye başlanmıştır. 2006 yılında ise Eğitim Fakültelerinin akademik ve
öğretim programı yapısında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda müzik eğitimi
dersleri III. yarıyılda 1 saat teorik 2 saat uygulama toplam 3 saat olmak üzere “Müzik” adı
altında; IV. yarıyılda 1 saat teorik 2 saat uygulama toplam 3 saat olmak üzere “Müzik
Öğretimi” adı altında yer almıştır. 1997 düzenlemesinde 6 saati teorik 2 saati uygulamalı
olmak üzere toplam 8 saat olarak yer alan müzik eğitimi dersleri 2006 düzenlemesi ile birlikte
2 saati teorik, 4 saati uygulama olmak üzere toplam 6 saate indirilmiştir.
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Ġlköğretim 1-2-3. Sınıfların Müzik Dersleri
İlköğretim müzik dersi öğretim programı, genel müzik eğitimi içerisinde yer alan ve
farklı yöntem ve tekniklerle bireylerin her yönden dengeli, tutarlı ve sağlıklı olarak
yetişmelerini sağlamaya yönelik bir anlayış ve içerikle düzenlenmiştir. Dolayısıyla program
1968, 1984 ve 1994 yılı müzik dersi öğretim program içerik ve yaklaşımları da göz önünde
bulundurularak hazırlanmıştır (MEB, 2007).
Müzik Dersi Öğretim Programı; giriş, vizyon, temel yaklaşım ve yapı, öğrenmeöğretme süreçleri, kazanımlar, ölçme ve değerlendirme, sözlük ve kaynakça bölümlerinden
oluşmaktadır. Programda, öğrenme-öğretme sürecine ilişkin olarak; etkinlik örnekleri ve
ölçme değerlendirme süreçlerine yer verilmiştir. Bu etkinliklerin bire bir kullanımının yanı
sıra öğretmenler de program yaklaşımına uygun olarak verilen örnek etkinliklerden
yararlanarak yeni etkinlikler geliştirebilirler (MEB, 2007).
Ülkemizdeki

ilköğretim

okullarının

ders

programları içerisinde

öğrencilerin

psikomotor (devinişsel) davranışlarının gelişmesine katkı sağlayacak olan müzik ders saatleri,
ilköğretim 1-2-3. sınıflarda haftada ikişer saat; 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda haftada birer saattir.
Müzik öğretmeni sayısı yeterli olan bölgelerde 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara müzik öğretmeni; 1-23. sınıflara ise sınıf öğretmeni girmektedir. Ancak müzik öğretmeni sayısının yetersiz olduğu
okullarda sınıf öğretmeni 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfların müzik dersine girebilmektedir. Sınıf
öğretmenlerinin, programda bulunan müzik dersini istenilen düzeyde yapabilmesi için müzik
ile ilgili bazı temel bilgilere ve özelliklere sahip olması gerekir. İlköğretim çağındaki bir
öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve özellikle psikomotor (devinişsel) alandaki gelişimi çok
önemlidir. “Öyleyse, müzik eğitimi, özellikle ilköğretim döneminde göz ardı edilmeden ele
alınmalı, örgün ve yaygın eğitim bütünü içinde, tamamlayıcı, destekleyici, yaratıcılığa ve
ileriye götürücü işlevini kesinlikle yerine getirmelidir.” (Yıldız, 2002: 14).
İlköğretim kurumlarında Müzik Eğitimi dersine girecek öğretmen, ilk önce müzik ile
ilgili, programın hedefleri doğrultusunda, gerekli kuramsal bilgilere sahip olmak zorundadır.
Programın ünitelerini, konularını, ünite ve konular arasındaki ilişkileri; hedefleri, hedef
davranışları; öğretme durumlarına giren işlenişe ait, genel öğretim yöntemleri ile müzik
eğitimine ait özel öğretim yöntemlerini; program yapmayı, ünite ve konulara ait davranış
ölçme değerlendirme işlemlerini; çalgı çalmayı, çalgı öğretimini; sesini kullanmayı, ses
eğitimini; toplu şarkı öğretim yöntemlerini, bunları kullanabilmeyi bilmek durumundadır.
Müzik öğretimi, ders ve ders dışı etkinliklerin bir bütün olarak uygulandığı çağdaş eğitim
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anlayışına ve eğitim programlarına en uygun konu alanıdır. Öğretmenin, ders dışı etkinlikleri
yapabilmesi için ilk önce müziği seven, ilgili, sosyal yönü güçlü, aktif bir kişi olması gerekir.
Yukarıda saydığımız niteliklere sahip bir sınıf öğretmeni, gerekli araç-gereç çalgı müzik odası
ortamına sahip bulunmayan bir okulda, müzik eğitimi için gerekli olan araç-gereç hatta
çalgıyı da yapabilmelidir (Küçüköncü, 2000).

Programların ÖrtüĢme Düzeyi
Sınıf öğretmeni yetiştiren kurumlarda “müzik” ve “müzik öğretimi” derslerinin
ilköğretim 1-2-3. sınıfların müzik ders programı ile örtüşme düzeyi bu çalışmanın konusunu
oluşturmaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı
olarak doküman incelemesi kullanılmış olup bu kapsamda YÖK`ün sınıf öğretmenliği
programında yer alan “Müzik” dersleri ile ilgili oluşturmuş olduğu ders içerikleri ve MEB’in
1-2-3. sınıf müzik dersi programları incelenmiştir.
Sınıf Öğretmenliği programında yer alan “Müzik” ve “Müzik Öğretimi” derslerinin
içerikleri Yükseköğretim Kurulu (2007) tarafından şu şekilde oluşturulmuştur:
Müzik: Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık
kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye’de ve dünyada müzik
tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve
söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.
Müzik Öğretimi: Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritim
ve melodiden yararlanarak orff çalgılarıyla çocuklar için şarkıların düzenlenmesi, çalgının
şarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, müzikestetik ilişkisi ile müziksel beğeninin geliştirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer
disiplinlerle ilişkilendirilmesi, İlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları.
“Müzik” ve “Müzik Öğretimi” derslerinin içeriklerine bakıldığında “Müzik” dersinin,
alan ile ilgili teorik bilgiler ile çalma ve söyleme alanlarını kapsadığı; “Müzik Öğretimi”
dersinin ise öğrenilen bu bilgilerin öğretim-yöntem ve teknikleri, repertuvar ve etkinliklerin
uygulanmasına yönelik olduğu görülmektedir.
Buna karşın, ilköğretim 1-2-3. sınıf müzik dersi programlarına bakıldığında dört farklı
öğrenme alanı bulunmaktadır:
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1. Dinleme-söyleme-çalma
2. Müziksel algı ve bilgilenme
3. Müziksel yaratıcılık
4. Müzik kültürü.
Birinci sınıfta, öğrencilerin dinleme-söyleme-çalma öğrenme alanı içerisinde;
öğrencilerin ses ayırt etme, ritim algılama, ses ve nefes çalışması, çalışmalarını sergileme,
Müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanında; müzikte hız kavramlarını ayırt etme ve
uygulama,
Müziksel yaratıcılık öğrenme alanında; seslendirme, ritim algılama ve uygulama,
Müzik kültürü öğrenme alanında ise İstiklal Marşına saygı, bireysel veya toplu
söyleme alışkanlığı, Atatürk ve müzik gibi kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.
İkinci sınıfta, öğrencilerin dinleme-söyleme-çalma öğrenme alanında; ses ve nefes
çalışması, ritim algılama, birlikte şarkı söyleme,
Müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanında; hız ve gürlük kavramı, çalgıları tanıma,
sesin süre değerlerini kavrama, sesin yükseklik değerlerini kavrama,
Müziksel yaratıcılık öğrenme alanında; müziğe uygun ritmik hareketler (dans),
Müzik kültürü öğrenme alanında ise drama, müzik beğeni ve kültürünü geliştirme ve
Atatürk ve müzik gibi kazanımlara ulaşmaları hedeflenmektedir.
Üçüncü sınıfta, öğrencilerin dinleme-söyleme-çalma öğrenme alanı içerisinde; ses ve
nefes çalışmaları, toplu söyleme ve çalma, belirli gün ve haftalar ile ilgili şarkılar seslendirme,
Müziksel algı ve bilgilenme öğrenme alanında; sesin süre değerlerini kavrama, sesin
yükseklik değerlerini kavrama, işitme-yineleme, hız ve gürlük terimlerini kavrama,
Müziksel yaratıcılık öğrenme alanında; drama, müziğe uygun bedensel ritmik
hareketler (dans),
Müzik kültürü içerisinde ise bildiği çalgıları sınıflandırma, halk oyunlarını ve
müziklerini tanıma, farklı türlerdeki müzikleri tanıma, Atatürk ve müzik gibi kazanımları
gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir.
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Sonuç ve Öneriler
Araştırmaya göre ilköğretim 1-2-3. sınıfların müzik dersinde belirlenen öğrenme
alanları ve kazanımların, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında yer alan müzik dersleri ile
örtüştüğü; ancak bazı konuların daha ayrıntılı işlenebilmesi için Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim
Dalı müzik ders saatlerinin ve kredilerinin gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulduğu tespit
edilmiştir.
İlköğretim birinci kademede görev yapan sınıf öğretmenleri, 1-2-3-4 ve 5. sınıf
derslerini yürütmekle görevlidirler. 4 ve 5. sınıftan itibaren okuldaki öğretmen kadrosuna
bağlı olarak “Müzik” dersinin de içinde olduğu birçok branş derslerini, ilgili alandan mezun
öğretmenler sürdürmektedirler.
1994-98 yılları arasında Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında 12 saat olan “Müzik”
dersi, 1997-2005 yıllarında 8 saat; 2006 yapılanmasından sonra ise 6 saate düşürülmüştür.
Bu bağlamda; ilköğretim 1-2-3. sınıfların derslerini yürüten sınıf öğretmenleri
programda yer alan “Müzik” derslerine de girmektedirler. Özel yetenek sınavları sonucunda
müzik öğretmenliği programını kazanan müzik öğretmenlerine karşın YÖK’ün yapmış olduğu
sınavdan almış olduğu puanla sınıf öğretmenliğini okuyan öğretmen adayları, müzik
derslerini yürütebilmek için Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında yoğun bir müzik dersi ile
karşılaşmalıdır.
Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında müzik ders saatinin ve kredisinin artırılması
sonucunda ilköğretim 1-2-3. sınıf müzik ders içeriğinin daha iyi örtüştürülmesi açısından
uygun olacağı düşünülmektedir.
Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş olduğu ders içeriklerinin ilköğretim 1-2-3. sınıf
programlarına göre daha ayrıntılı oluşturulması daha doğru olur.
Yükseköğretim Kurulu’nun sınıf öğretmenliği programındaki müzik derslerinin
kazanımları içerisinde çocuk şarkılarının öğrenilmesi de yer almaktadır. Ancak konunun
önemi gereği, var olan derslere ek olarak “Çocuk Şarkıları ve Öğretimi” adı altında yeni bir
dersin açılması yerinde bir karar olur.
Sınıf öğretmenliği programındaki “Müzik” ve “Müzik Öğretimi” dersleri içerisinde
yer alan çalgı öğretiminin önemi doğrultusunda blokflüt haricinde de farklı çalgıların
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öğretimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında yer alan
müzik ile ilgili ders saatlerinin ve dönemlerinin artırılması önerilmektedir.
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MÜZĠKSEL ĠġĠTME-OKUMA-YAZMA DERSĠ ĠLE DĠĞER ALAN
DERSLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLERĠN KARġILAġTIRMALI
OLARAK ĠNCELENMESĠ

Prof. Dr. Turan SAĞER1
ArĢ. Grv. Engin GÜRPINAR2
ArĢ. Grv. Onur ZAHAL3

Türkiye’de mesleki müzik eğitimi kapsamında; Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri
(GSSL), Konservatuarlar, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri ve
Eğitim

Fakülteleri

Müzik

Öğretmenliği

Programlarında

eğitim-öğretim

faaliyetleri

sürdürülmektedir. Bu eğitim kurumlarında, kurumun yapısına göre çeĢitli alan, genel kültür ve
meslek bilgisi dersleri verilmektedir. Bu kurumlardan biri olan Eğitim Fakülteleri Müzik
Öğretmenliği Programlarında, 2006 yılından itibaren uygulanmaya baĢlanan lisans programı
ile birlikte MĠOY dersi I, II ve III. Sınıflarda toplam altı dönem süresince verilmektedir.
Müzik Öğretmenliği Programında verilen diğer alan derslerine temel bir altyapı oluĢturması
bakımından, müziksel iĢitme-okuma-yazma (MĠOY) dersi büyük önem taĢımaktadır. Müzik
öğretmenliği programlarının birincil amacı, örgün eğitim kurumlarında müzik eğitimi
verebilecek donanıma sahip öğretmenler yetiĢtirmektir. Bu donanıma sahip öğretmen adayları
yetiĢtirmenin önemli bir boyutu da iyi bir alan bilgisine sahip olabilmelerini sağlayabilmektir.
Bu noktada diğer alan derslerinin temel bilgi ve becerilerini bünyesinde barındıran MĠOY
dersinin baĢarı durumuyla diğer alan dersleri arasındaki baĢarı durumları arasındaki iliĢki, bu
derslerin iĢleniĢine getireceği yeni bakıĢ açısı bakımından büyük önem taĢımaktadır.
1

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı
3
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı
2
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Bu araĢtırmada, MĠOY dersi ile diğer alan dersleri arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir.
AraĢtırma sonucunda, MĠOY dersi ile diğer alan dersleri arasında genel anlamda, pozitif
yönde, anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür
Anahtar Sözcükler: Müzik Eğitimi, Müziksel ĠĢitme-Okuma-Yazma, Müzik Kuramları, Müzik Kültürü,
Müziksel Çalma, Müziksel Söyleme, Alan Dersleri

1. GĠRĠġ
Bu bölümde araĢtırmanın problem durumu, amacı, önemi, sayıltıları, sınırlılıkları ve
çalıĢma ile ilgili araĢtırmalar alt baĢlıkları yer almaktadır.

1.1. Problem Durumu
Türkiye’de örgün eğitim kurumlarında müzik derslerinin yürütülmesi amacı ile Eğitim
Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği Programlarında mesleki müzik eğitimi verilmektedir.
Cumhuriyet’in ilanından bu yana lisans bünyesindeki müzik öğretmenliği kurumlarında çeĢitli
programlar uygulanmıĢtır. Halen yürürlükte olan program 2006-2007 eğitim-öğretim yılında
uygulanmaya baĢlanmıĢtır (YÖK, 2007). 2006 yılında ilgili programda yapılan revizyonun
gerekçeleri aĢağıda verilmiĢtir (YÖK, 2007:1; akt. Berki ve Karakelle, 2009:1-2):
 1998-2006 yılları arasında üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum
örgütlerince düzenlenen akademik etkinliklerde, 1998 programı üzerindeki
eleĢtiri ve öneriler,
 2003-2004 Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere, Milli Eğitim
Bakanlığı’nca ilköğretim programlarında yapılan değiĢiklikler,
 Türkiye’nin 2003 yılından itibaren içinde yer aldığı Avrupa Yükseköğretim
Alanı

uyarınca, lisans

programlarına iliĢkin “öğrenme çıktılarının”nın

tanımlanması ve standardizasyonu.
Yeniden yapılandırılma sonucunda yürürlüğe giren 2006 programında MĠOY dersinin
uygulanma süresi 3 yarıyıldan 6 yarıyıla çıkarılmıĢtır (YÖK, 2007). Diğer alan derslerine
temel oluĢturması ve temel müzik bilgi-becerileri açısından daha nitelikli öğretmen yetiĢtirme
amacı ile MĠOY dersinin önemi arttırılmıĢtır. Bu amaç kapsamında lisans programındaki alan
dersleri ile bu alan derslerinin altyapısını oluĢturan MĠOY dersindeki baĢarı durumlarının ve
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birbirleri arasındaki iliĢkilerin ne düzeyde olduğu büyük önem taĢımaktadır. MĠOY dersi
puanları ile diğer alan derslerine ait puanlar arasındaki iliĢkinin ne düzeyde olduğu,
araĢtırmanın temel problem durumunu oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın problem cümlesi; “Ġ.Ü.
Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin MĠOY dersi puanları ile diğer alan dersleri
puanları arasındaki iliĢkiler ne durumdadır?” Ģeklinde oluĢturulmuĢtur.

1.2. Amaç
MĠOY dersi puanları ile diğer alan dersleri puanları arasındaki iliĢki durumunun
belirlenmesinin amaçlandığı bu araĢtırmanın alt amaçları aĢağıda verilmiĢtir:
• MĠOY dersi ve diğer alan dersleri puanlarının dağılımı nedir?
• Öğrencilerin MĠOY dersi puanları ile
 Müziksel Çalma alanı dersleri puanları,
 Müziksel Söyleme alanı dersleri puanları,
 Müzik Kuramları alanı dersleri puanları,
 Müzik Kültürü alanı dersleri puanları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? Varsa
iliĢkinin yönü ve düzeyi nedir?

1.3. Sayıltılar
AraĢtırma, alan derslerine giren öğretim elemanlarının öğrencilerin baĢarı durumlarını
puanlama aĢamasında tarafsız davrandıkları sayıltısı üzerinde ĢekillenmiĢtir.

1.4. Sınırlılıklar
AraĢtırma, 2008-2009 eğitim-öğretim yılı Ġnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik
Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı’nı kazanıp öğrenime baĢlayan öğrenciler ile
sınırlıdır. Ġlgili programdan kayıtlarını sildiren adaylar değerlendirmeye alınmamıĢtır. MĠOY
dersinin I. sınıftan itibaren altı yarıyıl boyunca verilmesinden ötürü son iki yarıyıl araĢtırma
kapsamı dıĢında tutulmuĢtur.
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1.5. Ġlgili AraĢtırmalar
Sadece MĠOY dersi ile diğer alan derslerindeki baĢarı durumlarının iliĢkisel bir biçimde
incelendiği yeterli sayıda çalıĢmaya ulaĢılamamıĢtır. Konu ile ilgili dolaylı araĢtırmalar
olduğu tespit edilmiĢtir. Ece ve Bilgin’in (2007) Ġnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi’nde yayımlanan “Mezun Oldukları Lise Türlerine Göre Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Öğrencilerinin BaĢarı Durumlarının Ġncelenmesi” baĢlıklı çalıĢmasında öğrencilerin yetenek
sınavında aldığı puanların mezun olunan lise türlerine göre iliĢki durumunun yanı sıra lisans
derslerini gruplandırarak (performans, kuramsal, performans-kuramsal) bu derslerdeki baĢarı
durumunun lise türlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelemiĢtir.

2. YÖNTEM
Bu araĢtırma iliĢkisel tarama modelindedir. Bu tarama modeli, “…iki ve daha çok
sayıdaki değiĢken arasında birlikte değiĢim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi
amaçlayan araĢtırma modelleri” Ģeklinde tanımlanabilir (Karasar, 81:2007). AraĢtırma, MĠOY
dersi ve diğer alan dersleri arasındaki iliĢkilere yönelik durum tespiti yapıldığından dolayı
betimsel nitelik taĢımaktadır.

2.1. ÇalıĢma Grubu
AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Ġnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı’na kayıt yaptırıp, öğrenime devam eden
öğrenciler (N=28) oluĢturmaktadır.

2.2. Verileri Toplama Teknikleri
AraĢtırmada kullanılan verilere Ġnönü Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı’nın
veri tabanından ilgili izinler alınarak ulaĢılmıĢtır.

2.3. Verilerin Analizi
Adaylara iliĢkin veriler SPSS 17.0 programına iĢlenmiĢtir. Öncelikle altı yarıyıl boyunca
verilen MĠOY dıĢındaki alan dersleri “Müziksel Çalma”, “Müziksel Söyleme”, “Müzik
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Kuramları” ve “Müzik Kültürü” olmak üzere sınıflara göre dört temel alan kapsamında
sınıflandırılmıĢtır. Sınıflandırma yapılırken ders içerikleri ve uygulama yöntemleri de göz
önünde bulundurulmuĢtur.
Tablo 1’de araĢtırmada derslerin hangi alanlar içerisinde yer aldığı verilmiĢtir.

Tablo 1. Müzik Öğretmenliği Lisans Programında Yer alan Derslerin Temel Alanlara Göre
Dağılımı
Müziksel Çalma
I.
Sınıf

Bireysel Çalgı I-II,
Piyano I-II, Okul

Müziksel Söyleme
Bireysel Ses Eğitimi I-II,
Koro I

Çalgıları I-II
Piyano III-IV, Bireysel

Bireysel Ses Eğitimi III-

II.

Çalgı III-IV, Okul

IV, Koro II-III, Geleneksel

Sınıf

Çalgıları III, Elektronik

Türk Halk Müziği

Org Eğitimi

Uygulaması

Piyano V-VI, Bireysel
III.

Çalgı V-VI,

Sınıf

Orkestra/Oda Müziği III, EĢlik Çalma

Müzik Kuramları

Müzik Kültürü

-

Müzik Kültürü

Armoni-Kontrpuan-EĢlik
I-II, Geleneksel Türk Halk

Türk Müzik Tarihi

Müziği

Koro IV-V, Geleneksel
Türk Sanat Müziği
Uygulaması

Armoni-Kontrpuan-EĢlik

Güncel ve Popüler

III-IV, Müzik Biçimleri

Müzikler, Eğitim Müziği

Geleneksel Türk Sanat

Dağarı, Çalgı Bakım

Müziği

Onarım Bilgisi

Tablo 1’de görüldüğü üzere MĠOY dersi sadece altı yarıyıl verildiğinden dolayı analiz
üç sınıf kapsamında yapılmıĢtır. Dersler temel alanlara göre sınıflandırıldıktan sonra her sınıf
ve alan için ders ortalamaları alınarak, 100 puan üzerinden Müziksel Çalma, Müziksel
Söyleme, Müzik Kuramları ve Müzik Kültürü alan puanları oluĢturulmuĢtur. Bu aĢamadan
sonra dönüĢtürülen puanların ve MĠOY dersi puanlarının normal dağılım özellikleri;
çarpıklık-basıklık (skewness-kurtosis) değerlerine, histogramlar aracılığı ile dağılım eğrilerine
ve Shapiro-Wilk testi (N<50) değerlerine bakılarak incelenmiĢtir. Shapiro-Wilk testi grup
büyüklüğünün 50’den küçük olduğu durumlarda kullanılır (Büyüköztürk, 2007:42).
MĠOY ve alan dersi puanlarının çarpıklık-basıklık değerleri ve Shapiro-Wilk testi
sonuçları Tablo 2’de verilmiĢtir.
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Tablo 2.

Puanların Çarpıklık-Basıklık Değerleri ve Shapiro-Wilk Testi Anlamlılık Düzeyi
Sonuçları

Shapiro-Wilk
Çarpıklık

Basıklık

p

MĠOY

-.829

-.519

.00

Müziksel Çalma

-1.576

2.144

.00

.594

.056

.51

Müzik Kuramları

-

-

-

Müzik Kültürü

-1.407

1.683

.00

MĠOY

-.611

-1.082

.00

Müziksel Çalma

-1.465

1.421

.00

-3.842

17.778

.05

Müzik Kuramları

-484

-739

.00

Müzik Kültürü

-1.812

2.009

.00

MĠOY

1.385

2.412

.00

Müziksel Çalma

-1.843

2.814

.00

-2.428

5.311

.00

Müzik Kuramları

-1.829

3.189

.00

Müzik Kültürü

1.961

3.737

.00

N

I.

.Sınıf

II. Sınıf

III. Sınıf

Müziksel Söyleme

Müziksel Söyleme

Müziksel Söyleme

28

28

28

**p<.01, *p<.05

Tablo 2 incelendiğinde Shapiro-Wilk testi sonuçlarında I. Sınıf Müziksel Söyleme alanı
dıĢındaki puan türlerinin normal dağılmadığı görülmektedir. Çarpıklık ve basıklık katsayıları
incelendiğinde ise birçok puan türünde ilgili 28 değerin 10’unun Cooper Cutting’e (2010)
göre kabul edilebilir düzey olan -2, +2 aralığında olmadığı görülmektedir. Buradan hareketle
araĢtırmada non-parametrik istatistik tekniklerinden Spearman Korelasyon Katsayısı (rho) ile
Pearson korelasyon Katsayısı (r) değerleri tablolar aracılığı birlikte verilmiĢ fakat
değerlendirme Spearman Korelasyon Katsayısı değerleri üzerinden yapılmıĢtır. Analiz
araĢtırmanın alt amaçları doğrultusunda öncelikle MĠOY ile diğer alan dersleri ve sonrasında
MĠOY dıĢındaki alan derslerinin birbirleri arasındaki iliĢkilere yönelik bir biçimde
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yapılmıĢtır. AraĢtırmada saptanan iliĢkilerin düzeyi; .00-.25 çok zayıf, .26-.49 zayıf, .50-.69
orta, .70-.89 yüksek, .90-1.00 çok yüksek olarak yorumlanmıĢtır (Köse, 2008).

3. BULGULAR
AraĢtırmadan elde edilen bulgular araĢtırmanın alt amaçları doğrultusunda ele
alınmıĢtır.

3.1. Puanların Dağılımlarına ĠliĢkin Bulgular
Adayların MĠOY dersi puanları ile diğer alan dersi puanlarının dağılımı Tablo 3’de
verilmiĢtir.

Tablo 3. MĠOY Dersi Puanları ve Diğer Alan Dersleri Puanlarının Dağılımı

En DüĢük

En Yüksek

Puan

Puan

MĠOY

.00

Müziksel Çalma

Bütün Sınıflar

Puan Türü

X

ss

87.50

55.42

25.48

.00

93.78

66.07

22.79

23.67

97.36

80.68

14.77

Müzik Kuramları

.00

87.75

57.48

20.69

Müzik Kültürü

11.17

87.00

63.51

18.27

Müziksel Söyleme

N

28

Tablo 3’deki aritmetik ortalamalar incelendiğinde en yüksek puan türünün Müziksel
Söyleme alanı dersleri puanlarının ( X =80.68) olduğu, en düĢük puan türünün ise MĠOY
dersi puanları ( X =55.42) olduğu görülmektedir.
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3.2. MĠOY Dersi Puanları ile Diğer Alan Dersleri Puanları Arasındaki ĠliĢkilere
Yönelik Bulgular
AraĢtırmanın bu bölümünde MĠOY ile diğer alan dersleri arasındaki iliĢkiler birinci
sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olmak üzere her sınıf düzeyine göre analiz sonuçları
incelenerek ele alınmıĢtır.

3.2.1.

I. Sınıf MĠOY Dersi Puanları ile Diğer Alan Dersleri Puanları Arasındaki
ĠliĢkilere Yönelik Bulgular

Öğrencilerin I. sınıfa iliĢkin MĠOY dersi puanları ile diğer alan dersleri puanları
arasındaki iliĢkiler Tablo 4’te yer almaktadır.

Tablo 4. I. Sınıfların MĠOY Dersi ile Diğer Alan Dersleri Arasındaki ĠliĢkiler

Puan Türü

N

MĠOY

X

ss

54.88

29.03

67.51

23.74

54.88

29.03

81.29

5.94

54.88

29.03

63.18

21.07

28
Müziksel Çalma Alanı
MĠOY
28
Müziksel Söyleme Alanı
MĠOY
28
Müzik Kültürü

rho

r

.66**

.74**

.38*

.41*

.42*

.42*

**p<.01, *p<.05

I. sınıfların MĠOY dıĢındaki alan derslerinde Müzik Kuramlarına iliĢkin bir ders
olmadığı saptanmıĢtır. Tablo 4 incelendiğinde I. sınıflarda MĠOY ile diğer alan dersleri
arasında anlamlı iliĢki olduğu görülmektedir. En yüksek anlamlı iliĢki düzeyi; pozitif yönde,
orta düzeyde olmak üzere MĠOY dersi puanları ile Müziksel Çalma alanı dersleri (Bireysel
Çalgı I-II, Piyano I-II, Okul Çalgıları I-II) arasında bulunmuĢtur (rho=.66, p<.01).
Determinasyon katsayısı incelendiğinde bu iliĢki (r²=.55) toplam varyansın %55’ini
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karĢılamaktadır. Buradan hareketle MĠOY dersi puanlarının %55’i Müziksel Çalma alanı
puanlarındaki değiĢimle açıklanabilir.

Grafik 1.

I. Sınıf MĠOY Dersi Puanları ile Müziksel Çalma Alanı Puanları Arasındaki ĠliĢkinin
Nokta Dağılım Grafiği

Grafik 1’de MĠOY dersi puanları yüksekken, Müziksel Çalma Alanı puanlarının da
yüksek, MĠOY dersi puanları düĢükken, Müziksel Çalma Alanı puanlarının da düĢük olduğu
görülmektedir.
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3.2.2.

II. Sınıf MĠOY Dersi Puanları ile Diğer Alan Dersleri Puanları Arasındaki
ĠliĢkilere Yönelik Bulgular

Öğrencilerin II. sınıfa iliĢkin MĠOY dersi puanları ile diğer alan dersleri puanları
arasındaki iliĢkiler Tablo 5’te yer almaktadır.

Tablo 5. II. Sınıfların MĠOY Dersi ile Diğer Alan Dersleri Arasındaki ĠliĢkiler

Puan Türü

N

MĠOY

X

ss

52.16

32.88

63.94

24.86

52.16

32.88

77.64

16.83

52.16

32.88

52.48

25.76

52.16

32.88

62.54

27.10

28
Müziksel Çalma Alanı
MĠOY
28
Müziksel Söyleme Alanı
MĠOY
28
Müzik Kuramları
MĠOY
28
Müzik Kültürü

rho

r

.82**

.84**

.60**

.53**

.62**

.62**

.52**

.44*

**p<.01, *p<.05

Tablo 5 incelendiğinde, II. sınıflarda da MĠOY ile diğer alan derslerinin arasında
anlamlı iliĢki olduğu ve en yüksek anlamlı iliĢki düzeyinin; pozitif yönde, yüksek düzeyde
olmak üzere MĠOY ile Müziksel Çalma (Piyano III-IV, Bireysel Çalgı III-IV, Okul Çalgıları
III, Elektronik Org Eğitimi) alanında olduğu görülmektedir (rho=.82, p<.01). Determinasyon
katsayısı dikkate alındığında (r²=.67) bu iliĢki toplam değiĢkenliğin %67’sini karĢılamaktadır.
Ayrıca bir Müzik Kuramları alanı dersi olan MĠOY ile diğer Müzik Kuramları alanı dersleri
(Armoni-Kontrpuan-Eşlik I-II, Geleneksel Türk Halk Müziği) arasında orta düzeyde, pozitif
yönde anlamlı iliĢki olduğu saptanmıĢtır (rho=.62, p<.01).
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Grafik 2.

II. Sınıf MĠOY Dersi Puanları ile Müziksel Çalma Alanı Puanları Arasındaki ĠliĢkinin
Nokta Dağılım Grafiği

Grafik 2’de II. sınıfların MĠOY dersi puanları yüksekken, Müziksel Çalma Alanı
puanlarının da yüksek, MĠOY dersi puanları düĢükken, Müziksel Çalma Alanı puanlarının da
düĢük olduğu görülmektedir.

3.2.3. III. Sınıf MĠOY Dersi Puanları ile Diğer Alan Dersleri Puanları Arasındaki
ĠliĢkilere Yönelik Bulgular
Öğrencilerin III. sınıfa iliĢkin MĠOY dersi puanları ile diğer alan dersleri puanları
arasındaki iliĢkiler Tablo 6’da yer almaktadır.
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Tablo 6. III. Sınıfların MĠOY Dersi ile Diğer Alan Dersleri Arasındaki ĠliĢkiler

Puan Türü

N

MĠOY

X

ss

59.21

21.63

28

rho

r

.71**

.87**

.83**

.90**

.79**

.92**

.67**

.88**

Müziksel Çalma Alanı
MĠOY

59.21

21.63

28
Müziksel Söyleme Alanı
MĠOY

59.21

21.63

28
Müzik Kuramları
MĠOY

59.21
28

21.63

Müzik Kültürü
**p<.01, *p<.05

Tablo 6’da görüldüğü üzere, diğer sınıflarda olduğu gibi III. sınıflarda da MĠOY ile
diğer alan derslerinin arasında anlamlı iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. En yüksek anlamlı iliĢki
düzeyinin; pozitif yönde, yüksek düzeyde olmak üzere MĠOY ile Müziksel Söyleme alanında
olduğu görülmektedir (rho=.83, p<.01). Buradan hareketle diğer sınıflardan farklı olarak
(Müziksel Çalma alanı) en yüksek düzeyde iliĢkinin diğer bir performans alanı olan Müziksel
Söyleme (Koro IV-V, Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması) alanında oluğu
belirlenmiĢtir. Determinasyon katsayısı incelendiğinde (r²=.69) MĠOY puanlarındaki toplam
değiĢkenliğin %69’u Müziksel Söyleme alanı puanları ile açıklanabilir.
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Grafik 3.

III. Sınıf MĠOY Dersi Puanları ile Müziksel Çalma Alanı Puanları Arasındaki ĠliĢkinin
Nokta Dağılım Grafiği

Grafik 3’te III. sınıfların MĠOY dersi puanları yüksekken, Müziksel Söyleme Alanı
puanlarının da yüksek, MĠOY dersi puanları düĢükken, Müziksel Söyleme Alanı puanlarının
da düĢük olduğu görülmektedir.

3.2.4.

Bütün Sınıfların MĠOY Dersi Puanları ile Diğer Alan Dersleri Puanları
Arasındaki ĠliĢkilere Yönelik Bulgular

Öğrencilerin MĠOY dersi puanları ile diğer alan dersleri puanları arasındaki iliĢkiler
Tablo 7’de yer almaktadır.
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Tablo 7. Bütün Sınıfların MĠOY Dersi ile Diğer Alan Dersleri Arasındaki ĠliĢkiler

Puan Türü

N

MĠOY

X

ss

55.42

25.48

66.07

22.79

55.42

25.48

80.68

14.77

55.42

25.48

57.48

20.69

55.42

25.48

63.51

18.27

28
Müziksel Çalma Alanı
MĠOY
28
Müziksel Söyleme Alanı
MĠOY
28
Müzik Kuramları
MĠOY
28
Müzik Kültürü

rho

r

.80**

.87**

.55**

.68**

.60**

.75**

.62**

.70**

**p<.01, *p<.05

Tablo 7’ye bakıldığında tüm sınıflarda MĠOY ile diğer alan dersleri arasında anlamlı
iliĢki olduğu görülmektedir. En yüksek anlamlı iliĢki düzeyi; pozitif yönde, yüksek düzeyde
olmak üzere MĠOY dersi puanları ile Müziksel Çalma alanı dersleri arasında bulunmuĢtur
(rho=.80, p<.01). Buradan hareketle determinasyon katsayısı incelendiğinde, MĠOY dersi
puanlarındaki değiĢkenliğin %64’ü Müziksel Çalma alanı puanları ile açıklanabilir. En düĢük
düzeyde anlamlı iliĢki ise Müziksel Söyleme alanı puanları ile MĠOY dersi puanları arasında
bulunmuĢtur (rho=.55, p<.01).
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Grafik 4.

Bütün Sınıfların MĠOY Dersi Puanları ile Müziksel Çalma Alanı Puanları Arasındaki
ĠliĢkinin Nokta Dağılım Grafiği

Grafik 4’te bütün sınıfların MĠOY dersi puanları yüksekken, Müziksel Çalma Alanı
puanlarının da yüksek, MĠOY dersi puanları düĢükken, Müziksel Çalma Alanı puanlarının da
düĢük olduğu görülmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
MĠOY dersi puanlarının ve diğer alan dersi puanlarının dağılımları incelendiğinde;
MĠOY dersi puanlarının ( X =55.42) en düĢük düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. Müzik
öğretmenliği lisans programı temel derslerinin baĢında gelen MĠOY puanlarının bu düzeyde
olması dikkat çekicidir. Performans derslerini içeren Müziksel Söyleme alanında yer alan
derslerin puanlarının( X =80.68)

diğer derslerle karĢılaĢtırıldığında en yüksek düzeyde

olduğu saptanmıĢtır.
Öğürencilerin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflardaki MĠOY dersi ile diğer alan dersi
puanları arasında pozitif yönde anlamlı iliĢkiler olduğu tespit edilmiĢtir. MĠOY dersi ile iliĢki
durumu bakımından en yüksek düzeyde olan alan derslerinin Müziksel Çalma alanında
olduğu görülmüĢtür (rho=.82, p<.01). Bu sonuçtan hareketle MĠOY dersinde ve Müziksel
Çalma alanı derslerinde kazanılan temel bilgi ve becerilerin benzerlik gösterdiği ve
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birbirlerini olumlu yönde desteklediği düĢünülmektedir. I. ve II. Sınıflarda MĠOY dersi ile
pozitif yönde, en yüksek düzeyde anlamlı iliĢkilerin Müziksel Çalma alanı dersleri ile, III.
Sınıflarda ise Müziksel Söyleme alanı dersleri ile olduğu tespit edilmiĢtir (rho=.66, p<.01;
rho=.82, p<.01; rho=.83, p<.01).
AraĢtırmada ulaĢılan sonuçlar ıĢığında Ģu önerilerde bulunulmaktadır.
 Diğer alan dersleri ile karĢılaĢtırıldığında baĢarı düzeyinin daha düĢük olduğu
MĠOY dersine daha fazla önem verilmelidir.
 Müzik kuramları alanında yer alan MĠOY dersi ile diğer müzik kuramları
alanındaki derslerin daha yüksek düzeyde iliĢki içerisinde olması beklenmektedir.
Bu bakımdan MĠOY dersi ile diğer alan derslerinin birbirleriyle daha bağlantılı ve
etkileĢimli olarak yürütülmesi gerekmektedir.
 Bu çalıĢma MĠOY dersi ile diğer alan dersleri arasındaki iliĢki durumunu
incelemek amacı ile yapılmıĢtır. Armoni-Kontrpuan-EĢlik, Bireysel Çalgı, Piyano
gibi derslerin temel alınarak bu dersler ile diğer alan dersleri arasındaki iliĢkilerin
araĢtırıldığı çalıĢmalar arttırılmalıdır.
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36-72 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN HAZIRLANAN 2006 OKUL ÖNCESĠ
EĞĠTĠM PROGRAMININ MÜZĠK ALANI AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

Öğr. Gör. Dr. İlknur ÖZAL GÖNCÜ*

“Çocuğun fiziksel gelişimi doğal bir süreçtir. Fakat müziksel gelişim her çocukta var olan
doğal yeteneğin üzerine bilinçli ve düzenli bir müzik eğitimi verildiği takdirde gelişir ve
zenginleşir. Okul Öncesinde yapılan müzik çalışmalarıyla başlayan bu eğitim çocuğun
ilerideki müzikle ilgili bilgi ve becerilerini doğrudan etkilemektedir. Öğrenmenin erken
yaşlarda çok hızlı ve kalıcı olduğu düşünülürse, okul öncesi eğitimde verilecek iyi bir müzik
eğitimi çocuğa doğru ve nitelikli müzik dinleme, söyleme ve çalma alışkanlığı kazandıracaktır
(Göncü,2002). “Ayrıca okul öncesi dönemde verilecek müzik eğitiminin gelişim alanlarını
destekleyici nitelikte olmasına dikkat edilmelidir” (Bal ve Artan,1995). Bu çalışma, Milli
Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü‟nün 2006 yılında 36-72 aylık
çocuklar için hazırlattığı „Okul Öncesi Eğitim Programları‟nın müzik alanı açısından
incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada bilişsel, psikomotor, sosyal duygusal ve dil
gelişim alanlarında gelişim özellikleri ile amaç ve kazanımlardan müzik alanıyla doğrudan ya
da dolaylı olarak ilgili olanlar taranmıştır. Ayrıca müzik etkinlikleriyle ilgili açıklamalar ve
etkinlik örnekleri de incelenmiştir.

Bu çalışma, durum tespitine yönelik betimsel bir

çalışmadır. Çalışma kapsamında programdaki eksikler ve hatalar ortaya konulmuştur. Elde
edilen bulgular ışığında sonuçlara varılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

*

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim

Dalı
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GĠRĠġ

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin Resmî
Gazete’nin 8.6.2004/25486 sayılı ve Tebliğler Dergisi’nin Temmuz 2004/2562 sayılı
yayında ‘Okul Öncesi Eğitimin Amaçları ve Ġlkeleri’ Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır:
Okul Öncesi Eğitimin Amaçları
Madde 6- Okul öncesi eğitimin amaçları, Türk Millî Eğitimin genel amaçlarına
ve temel ilkelerine uygun olarak;
a) Çocukların; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen,
millî ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletiĢim kurabilen,
dürüst, ilkeli, çağdaĢ düĢünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel
çeĢitlilik içinde hoĢgörülü bireyler olarak yetiĢmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba
göstermek,
b) Çocukların beden, zihin ve duygu geliĢmesini ve iyi alıĢkanlıklar kazanmasını
sağlamak,
c) Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuĢmalarını sağlamak,
d) Çocuklara sevgi, saygı, iĢ birliği, sorumluluk, hoĢgörü, yardımlaĢma,
dayanıĢma ve paylaĢma gibi davranıĢları kazandırmak,
e) Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleĢtirel düĢünme becerilerini, iletiĢim
kurma ve duygularını anlatabilme davranıĢlarını kazandırmak,
f) Çocukları ilköğretime hazırlamaktır.
“Okul öncesi eğitimde müzik eğitiminin amaçları ise, çocukların bilişsel, duyuşsal ve
devinişsel gelişimine yardımcı olmak, aile ve çevre farklılıklarını gidererek ortak bir müzik
kültürü

oluşturmak,

ana

dilin

gelişimini

hazırlamaktır”(Göncü,2002).
Okul Öncesi Eğitimin Ġlkeleri
Madde 7-Okul öncesi eğitimde;
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sağlayarak

onları

temel

eğitime

a) Çocukların bedensel, biliĢsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok
yönlü geliĢimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır.
b) Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaĢları, geliĢim özellikleri,
öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin imkânları dikkate alınır.
c) Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel
alıĢkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmaları da
sağlanır.
d) Eğitim etkinlikleri; çocukların, sevgi, saygı, iĢ birliği, katılımcılık, sorumluluk,
yardımlaĢma ve paylaĢma duygularını geliĢtirici nitelikte olur.
e) Eğitim, sevgi ve Ģefkat anlayıĢı içinde yürütülür. Çocuklara eĢit davranılır ve
bireysel özellikler göz önünde bulundurulur. Çocukların öz güvenlerini kazanmaları
için ceza, baskı uygulanmaz ve kısıtlamalara yer verilmez.
f) Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde
ulaĢıldığı tespit edilir. Plânlama yapılırken bu sonuçlar dikkate alınır.
g) Çocukların kendilerini ifade ederken; Türkçe'yi doğru ve güzel konuĢmalarına
öncelikle önem verilir.
h) ġartları elveriĢsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir
yetiĢme ortamı hazırlanması için çaba gösterilir.
ı) Oyun, çocuklar için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulanır.
j) Eğitim programı hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin
özellikleri dikkate alınır, ailenin eğitime etkin katılımı sağlanır.
k) Çocuğun geliĢimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak
değerlendirilir.

OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM PROGRAMI (36-72 AYLIK ÇOCUKLAR ĠÇĠN)
Programla Ġlgili Genel Açıklama
Bu program, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 36-72 aylık çocukların
psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesini, özbakım
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becerilerinin

kazandırılmasını

ve

ilköğretime

hazır

bulunuşluklarının

sağlanmasını

amaçlamaktadır.
36-72 aylık çocuklara yönelik olan bu program “gelişimsel” bir programdır. Yani
çocuğun tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini esas almaktadır. Program anlayış olarak
bütüncül, programlama yaklaşımı olarak da sarmal bir programdır.
Bu programda yer alan kazanımlar ilköğretim programlarında benimsenen ortak
becerilerin tümünü kapsamaktadır. Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme,
karar vermesorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik,
çevre bilinci, yaratıcılık ve diğer pek çok beceri, programdaki kazanımlar doğrultusunda
hazırlanan öğrenme durumları ve öğrenme ortamları aracılığıyla, oyun merkezli etkinliklerle,
çocuğun aktif katılımı ve bilgiyi kendisinin yapılandırması yoluyla çocuk tarafından kolay ve
doğal bir biçimde kazanılacaktır. Geliştirilen bu program, gelişimsel gereksinimleri
karşılarken, gelişim alanlarının birbiriyle olan dinamik etkileşimini destekleyerek çocuğun
bütün gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi
vezenginleştirmeyi hedeflemektedir. Bu özelliği ile „Çoklu Zeka Kuramı‟nın savunu ve
vurgularıyla da tutarlıdır.
Programın Temel Özellikleri
• 36-72 aylık çocuklara yöneliktir
• Çocuk merkezlidir
• Amaçlar ve kazanımlar esastır
• Gelişim özellikleri her yaş grubu için ayrı olarak düzenlenmiştir
• Konular amaç değil araçtır
• Üniteler yer almamaktadır
• Esnektir
• Öğretmene özgürlük tanır
• Yaratıcılık ön plandadır
• Öğretmenlerin planlı çalışmasını gerektirir
• Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan ortamlar önemlidir
• Problem çözme ve oyun temel etkinliklerdir

709

• Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılması
teşvik edilmektedir
• Öğrenme yaşantılarının çeşitlendirilmesi önemsenmektedir
• Aile katılımı önemlidir
• Değerlendirme süreci çok yönlüdür
• Belirli gün ve haftalar yaş grubunun çeşitli özellikleri dikkate alınarak belirlenmiştir
• Eklerde yer alan çizelgeler / formlar yalnızca birer örnektir
• Program Geliştirilmeye Açıktır (MEB,2006).

BULGULAR VE YORUMLAR

PROGRAMDA YER ALAN MÜZĠK ALANIYLA (DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI)
ĠLGĠLĠ GELĠġĠM ÖZELLĠKLERĠ
36-48 Aylık Çocuklar Ġçin
Psikomotor GeliĢim
• Ritme uygun dans eder.
Dil GeliĢimi
• Kendi kendine şarkı, şiir, tekerleme söyler.
48 - 60 Aylık Çocuklar Ġçin
Yok
60 -72 Aylık Çocuklar Ġçin
Psikomotor GeliĢim
• Ritmik hareketleri yapar.
 Programda 36-48 aylık çocuklar için gelişim özellikleri incelendiğinde; müzik alanıyla
doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili psikomotor gelişimi ve dil gelişimi için birer
gelişim özelliği yer almaktadır. Sosyal-duygusal ve bilişsel alanlarda ise müzikle ilgili
gelişim özelliği bulunmamaktadır.
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 48-60 aylık çocuklar için gelişim özellikleri incelendiğinde; hiçbir alanda müzikle
ilgili gelişim özelliği bulunmamaktadır.
 60-72 aylık çocuklar için gelişim özellikleri incelendiğinde; sadece psikomotor alanda
müzikle ilgili bir gelişim özelliği bulunmaktadır.

PROGRAMDA YER ALAN MÜZĠK ALANIYLA (DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI)
ĠLGĠLĠ AMAÇLAR, KAZANIMLAR VE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR
Programda yer alan amaçların ilgili kazanımlarının hepsi açıklanmamış, sadece gerekli
görülen amaçların kazanımlarından açıklanma ihtiyacı duyulanlara yer verilmiştir.
Sosyal-Duygusal Alan
Amaç 2. Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
4. Duygularını müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder.
Amaç 11. Estetik özellikler taĢıyan ürünler oluĢturabilme
Kazanımlar
1. Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder.
2. Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler.
5. Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur.
6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur.
7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.
Açıklama
1. Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder.
• Bu kazanıma yönelik etkinliklerde dans olarak halk danslarımızdan da yararlanılması
beklenmektedir.
7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.
• Bu kazanım ele alınırken, ürünleri sunmada drama, müzik, şiir, tiyatro, öykü, kukla gibi
yollar kullanabilir.
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 Programda yer alan müzik alanıyla (doğrudan ya da dolaylı)

ilgili amaçlar,

kazanımlar ve ilgili açıklamalar incelendiğinde; Sosyal-duygusal alanda 2. amaçta bir,
11. amaçta ise beş kazanım olduğu görülmektedir. 11. amacın 1. kazanımının
açıklamasında dans olarak halk danslarından da yararlanılmasının beklenmesinin
özellikle vurgulanması dikkat çekicidir. Oysa yaratıcı dans, oyunlu danslar gibi
çocukların daha kolay yapabileceği yaratıcı ama basit dans çeşitlerine açıklamada yer
vermenin daha anlamlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca yürüme ve dans etme gibi iki
farklı eylemin aynı kazanımda yer alması bir hata olarak göze çarpmaktadır. Üstelik
estetik bedensel hareketlerle yürümenin çocuklardan beklenmeyecek bir kazanım
olduğu da düşünülmektedir.
Dil Alanı
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
1. Sesin kaynağını söyler.
2. Sesin geldiği yönü belirler.
3. Sesin özelliğini söyler.
4. Verilen sese benzer sesler çıkarır
Açıklama
3. Sesin özelliğini söyler.
• Bu kazanım için düzenlenen etkinliklerde sesin özelliği olarak, sesin ince-kalın, yüksekalçak olma gibi özellikleri ile işitilen sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğu
üzerinde durulması beklenmektedir.
Amaç 2.KonuĢurken sesini doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Nefesini doğru kullanır.
2. Kelimeleri doğru telaffuz eder.
3. Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar.
4. Konuşurken sesinin hızın ayarlar.
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Açıklama
1. Nefesini doğru kullanır.
• Bu kazanım için çeşitli nefes açıcı alıştırmalar yapılabilir: Masa ya da kitap üzerine konulan
kağıt parçalarını üfleme, pipetle kağıt parçalarına üfleme, pipetle su içinde üfleyerek kabarcık
çıkarma, nefes alıp tutma ve verme, çiçek koklama, ıslık sesi çıkarma gibi.
 Dil alanının ikinci amacı incelendiğinde, sesini doğru kullanabilme sadece konuşma
için bir amaç olarak yer almış olduğu görülmektedir. Bu amaçta ve kazanımlarında
konuşma sözcüğünün kullanılması

bu amacın

sadece dil

alanına

yönelik

düşünüldüğünü göstermektedir. Aslında doğru ses üretmenin ve şarkı söylemenin
temel gereklilikleri olan bu amaç ve onun ilgili kazanımlarının aynı zamanda müzik
alanıyla ilişkilendirilmediği görülmekte ve bunun bir hata ve eksiklik olduğu
düşünülmektedir.
Amaç 5. Dinlediklerini çeĢitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.
Açıklama
• Bu amacın tüm kazanımlarında ele alınan “dinledikleri” sözcüğü; öğretmenin ve diğer
çocukların konuştuklarını, öğretmenin okuduklarını ya da anlattıklarını, çocuğun teyp, film,
video ve televizyon dinlerken ya da izlerken işittiklerini kapsamaktadır.
 Dil alanının beşinci amacının beşinci kazanımının açıklamasının daha kapsamlı olarak
ve

örnekler

çoğaltılarak

açıklanması

halinde,

öğretmenin

daha

doğru

yönlendirilmesinin sağlanacağı düşülmektedir. Örneğin konser, tiyatro vb.

OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARINDAKĠ EĞĠTĠM ETKĠNLĠKLERĠ ĠLE
ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR
Müzik
Müzik etkinlikleri günlük planda yer alan diğer etkinlikler sırasında da kullanılabilen
etkinliklerdir. Ses dinleme ve ayırt etme çalışmaları, şarkı söyleme, ritim çalışmaları, yaratıcı
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hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma ve çeşitli işitsel algı
etkinliklerini içermektedir.
Etkinlik KöĢeleri
Müzik köĢesi
Çeşitli müzik ve ritim aletlerinin yardımıyla çocuklarda estetik gelişiminin sağlandığı
bir alandır. Burada çeşitli müzik ve ritim aletleri çocukların uzanıp alabileceği dolaplarda
bulunur.
 Programda müzik köşesi ile ilgili açıklamada, bu köşenin sadece çocuklarda estetik
gelişiminin sağlandığı bir alan olduğu vurgulanmıştır. Esasen çocuğun tüm gelişim
alanlarını destekleyici çalışmaların yapıldığı bu köşe için, hem erken müzik eğitimiyle
ilgili bireysel bilgi ve becerilerinin altyapılarının oluşmasını destekleyecek ve
gelişmesini sağlayacak, hem de genel müzik kültürünün oluşmasına katkıda bulunacak
çalışmaların yapılacağı bir alan olarak tanımlanmadığı görülmüştür. Ayrıca bu köşede
bulunması gereken ilgili çalgı ve araç-gereçlerin örnek listesinin olmaması da bir
eksiklik olarak göze çarpmaktadır.

ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ
Psikomotor Alan
YaĢGrubu : 36 - 48 ay
• Sanat etkinliğinde, çocukların her birine eş nesnelerden birinin çizilmiş olduğu kartlar
dağıtın ve istedikleri şekilde boyayabileceklerini söyleyin (iki adet çorap resmi, iki adet tarak
resmi gibi).
• Çocukların boyadıkları resimleri yakalarına yapıştırın ve eş kavramına dikkatlerini çekin.
Sınıfta eş olan nesnelere örnek vermelerini isteyin.
• “Eşini Bul” oyunu ile ilgili kuralları açıklayın. Müzik başladığında herkesin ritme uygun bir
şekilde ve eşinden uzakta dans edeceğini, müzik durduğunda yakasında aynı resmi taşıyan
eşinin elini tutarak yere oturması gerektiğini söyleyin.
• Bir deneme oyunu oynadıktan sonra kuralları çocuklarla birlikte tekrar edin ve oyuna geçin.
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• Oyun tekrar oynandığında, çocuklardan yakalarındaki resimleri değiştirerek yeni eşler
bulmalarını isteyin.
 Eşini bul etkinliğinin psikomotor gelişim alanının yanı sıra bilişsel gelişim alanını da
kapsayan bir etkinlik olduğu dikkat çekmektedir.
YaĢ Grubu : 48 - 60 ay
• Cam, metal, tahta vb. ses çıkaran malzemelerle çocuklarla birlikte bir köşe oluşturun.
• Malzemeleri kullanarak seslerin farkına varabilmeleri için çocuklara fırsat verin.
• Kendi müzik aletlerini yapmak üzere etkinlik masasına davet edin.
• Pipetler vererek çeşitli boyda kesmelerini isteyin.
• Kestikleri pipetleri küçükten büyüğe doğru sıralamalarını söyleyin ve sıraladıkları pipetleri
selobant üzerine dizmelerine rehberlik edin.
• Dizilen pipetlerin üstüne ikinci bir selobant parçası yapıştırın.
• Ellerine alarak pipetleri teker teker üflemelerini söyleyin ve çıkan sesleri hep birlikte
dinleyin.
• Sesler arasındaki farklılıkları tartışın. En kalın ve en ince sesin hangisinden çıktığını sorun
• Her çocuğun müzikli borusuyla özgün bir ürün oluşturmasını isteyin.
• Küçük bir orkestra oluşturarak çeşitli malzemelerle ritim oluşturmalarını ve dans etmelerini
isteyin.
 Bu etkinlik örneği incelendiğinde, etkinliği başlangıcında cam, metal, tahta vb. ses
çıkaran malzemelerin (materyallerin) seslerinin farkına varabilmeleri için çocuklara
fırsat vermenin aslında farklı materyallerden çıkan farklı sesleri ayırt edebilme
çalışmalarının bir ön hazırlığı olduğu anlaşılmaktadır. Oysaki bu etkinliğin devamında
etkinliğin pipetlerin kısadan uzuna sıralanarak çıkardıkları inceden kalına doğru giden
sesleri

kapsadığı

görülmektedir.

Üstelik

pipetlerin

çok

küçük

olduklarını

düşüldüğünde her bir pipetten ayrı ayrı üfleyerek tek ses çıkarmanın ne kadar güç
olacağı aşikardır. Etkinliğin sonunda ise etkinlikle hiç ilgisi olmayan hatta kendileri
başlı başına birer etkinlik olan orkestra kurma, çeşitli malzemelerle ritim oluşturma ve
dans etmenin yer almasının gereksiz olduğu düşünülmektedir.
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Dil Alanı
YaĢ Grubu : 36 - 48 ay
• Çocuklarla dışarı çıkın ve çocukların doğadaki sesleri dinlemelerini sağlayın.
• Dinledikleri sesleri tanımlamalarını ve yönünü belirtmelerini isteyin.
• Çocuklara elleriyle kulaklarını kapatmalarını söyleyin.
• Bir süre sonra neler duyduklarını anlatmalarını isteyin.
• Sesleri kulaklarımızla duyduğumuza dikkat çekin.
• Sınıfa gelerek kaset ya da CD'den efekt sesleri dinleyin.
• Dinlenen seslerin kaynağını ve özelliklerini sorun.
• Dinlenen sese benzer sesler çıkarmalarını isteyin.
YaĢ Grubu : 48 - 60 ay
• Çocuklara arkadaşlığının sesini bulma oyunu oynayacaklarını söyleyin.
• Çocuklardan gözlerini kapatmalarını isteyin.
• İçlerinden birinin başına dokunacağını, başına dokunulan çocuğun çeşitli sesler çıkarması
gerektiğini söyleyin.
• Bir çocuğun başına dokunun ve çeşitli sesler çıkarmasını isteyin.
• Dinledikleri sesin hangi arkadaşlarının sesi olduğunu bulmalarını sağlayın.
• Vücudumuzla da sesler çıkarabileceğimizi belirtin. Örneğin; parmak şıklatma, alkış,
ayaklarla rap rap, ıslık sesi, bacağa iki elle vurma, öpücük sesi, dil şaklatma, dişlerini
birbirine vurma gibi.
• Bu sesleri belli bir dizi halinde çıkararak model olun. Örneğin; iki kez öpücük sesi, üç kez
parmak şıklatma sesi, dört kez alkış sesi gibi.
• Çocuklara, vücutlarını kullanarak bu sesleri çıkarmaları için fırsat verin.
• Seslerin kullanımına ilişkin örnekleri beraber oluşturun. Örneğin; fısıltıyla konuşmalarını,
çok yüksek sesle bağırmalarını, şarkı söylemelerini ve bunların arasındaki farkları
anlatmalarını isteyin.
• Ses çıkarma özelliği olan nesneler hakkında konuşun.
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 Bu etkinlikte başına dokunulan çocuğun çeşitli sesler çıkarması istenmiş ama bunların
nasıl sesler olacağı net olarak belirtilmemiştir. Sesi çıkaran çocuğa yol göstermek ve
sesi bulması gereken çocuklara da kolaylık sağlamak adına bu seslerin nasıl sesler
olabileceği açıkça belirtilmelidir. Etkinlik genel olarak sesleri konu almakla beraber
etkinliğin içindeki farklı birkaç ses etkinliğinin birbirine bağlantılarının yeterince
yapılmadan ard arda verildiği görülmektedir. Örneğin vücudumuzun farklı yerlerini
kullanarak ses çıkarma bu etkinlikte örneğinin devamı niteliğinde değil, başlı başına
bir başka etkinlik görünümündedir. Eğer bu etkinlikler doğru bir geçişle birbirlerine
bağlanırsa o zaman anlamlı ve öğretici olur. Aksi takdirde bütün oluşturmaz ve akılda
kalıcı olmaz. Etkinliğin son paragrafının ise hem ifade olarak çok anlaşılır olmadığı,
hem de çocukların ses sağlıklarında büyük zararları olan ve anaokullarında önemli bir
sorun olarak karşımıza çıkan “çok yüksek sesle bağırmaya” teşvik eder bir şekilde
ifade edildiği belirlenmiştir.

SONUÇ VE ÖNERĠLER
Sonuç
İncelenen bulgular ışığında aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.
Programda 36-48 aylık çocuklar için gelişim özellikleri incelendiğinde; Sosyalduygusal ve bilişsel alanlarda müzikle ilgili gelişim özelliği bulunmadığı, 48-60 aylık
çocuklar için gelişim özellikleri incelendiğinde; hiçbir alanda müzikle ilgili gelişim özelliği
bulunmadığı, 60-72 aylık çocuklar için gelişim özellikleri incelendiğinde ise sadece
psikomotor alanda müzikle ilgili bir gelişim özelliği bulunduğu tespit edilmiştir. Programda
yer alan gelişim özelliklerinin her gelişim alanı için yazılmadığı, yazılanların ise sayılarının
son derece yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır.
Programda yer alan amaçlar ve ilgili kazanımları incelendiğinde; sosyal-duygusal
alanda müzikle ilgili iki amaç ve altı kazanım olduğu, dil alanında iki amaç ve beş kazanım
olduğu tespit edilmiş bu amaç ve kazanımların sayısının son derece az olduğu sonucuna
varılmıştır. Ayrıca ”Konuşurken sesini doğru kullanabilme” amacının müzik alanıyla
ilişkilendirilmediği tespit edilmiş ve bunun bir hata ve eksiklik olduğu sonucuna varılmıştır.
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Programda müzik köşesi ile ilgili açıklamanın yeterli olmadığı, bu köşede bulunması
gereken ilgili çalgı ve araç-gereçlerin örnek listesinin olmamasının da büyük bir eksiklik
olarak göze çarptığı sonucuna varılmıştır.
Programda, psikomotor ve dil alanda ikişer etkinlik örneğine rastlanmıştır. Etkinlik
örneklerinde etkinliğin aşamalarının birbiriyle çok bağlantılı olmadığı, eksikliklerin ve
hataların olduğu tespit edilmiş ayrıca bu etkinlerin hem sayı hem de içerik yönünden de eksik
olduğu sonucuna varılmıştır.
Uçan‟a (1994) göre; “Çocukların müzik yeteneğinin doğru anlaşılıp doğru
tanımlanması, müzik eğitiminin iyi planlanması ve saptanan hedefler doğrultusunda sağlıklı
yürütebilmesi açısından büyük önem taşır. Müzik eğitiminde ortaya çıkan olumsuz sonuçların
çok büyük bir bölümü, çocukların müzik yeteneklerinin, bilgi eksikliği, araç-yöntem
yetersizliği ya da yüzeysel ölçme-değerlendirme sonucu yanlış ya da eksik tanımlanmasından
kaynaklanır”.
Öneriler
Akkaş‟ a (1993) göre, “ 0-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik müfredat programlarında
müziğin yeri yadsınamaz. Çünkü bu yıllarda çocuğun müzik potansiyelini etkilemek için
şartlar oldukça uygundur”. Öğrenmenin en hızlı ve kalıcı olduğu bu yaş dönemine uygun iyi
bir eğitim programı hazırlanması eğitim adına yapılacak en büyük yatırımlardan biri olacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Unicef işbirliği ile gerçekleştirilen “Okul
Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında güncelleme çalışmaları yapılmaya
başlanmıştır.
1. Program güncelleme çalışmalarında 2006 programındaki müzik alanıyla ilgili
eksikliklerin ve hataların iyi tespit edilmesi,
2. Program çalışmalarında mutlaka müzik alanı uzmanın olması,
3. Yeni hazırlanan „Okul Öncesi Eğitimin Programı‟nın hazırlık aşamasında diğer alan
uzmanlarla da işbirliği yapılarak müziğin diğer alanlarla ilişkilendirilmesi,
4. Özellikle programı uygulayacak olan öğretmenlerin müzik alanıyla ilgili hizmetiçi
kurslarla programa ve uygulanmasına yönelik eğitim almaları,
5. Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği Programlarındaki müzik derslerinin
programlarının da güncellenen programa uygun olarak değiştirilmesi,
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6. Programın deneme süresinden geçmesi ve bunun sonuçlarına göre düzeltmelerinin
yapılması,
7. Yeni hazırlanan „Okul Öncesi Eğitimin Programı‟nın en kısa sürede hazırlanarak
kullanıma sunulması önerilmektedir.
Sun ve Seyrek‟e (1998) göre; “Çocuklar, küçük yaşlardan itibaren iyi müzikle
beslenirlerse, büyüyünce müzisyen olmasalar bile, iyi müziği seven, seçen ve ondan
yararlanmasını bilen yetişkinler olacaklardır. Anaokulu, çocukta, iyi müzik
beğenisinin atılacağı, fidanlarının yetiştirileceği, özenli bir bahçe olmalıdır. Minik
insanlar böyle bir bahçede bedensel ve ruhsal bakımdan daha boyatabilir, daha sağlıklı
bir kişilik gelişimine kavuşabilirler”.
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ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÜNĠVERSĠTEDE VE ĠL ĠÇĠNDE YAPILAN SANAT
ETKĠNLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ (AKSARAY ĠLĠ ÖRNEĞĠ)
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ÖZET
Bu araĢtırma ile Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü
öğrencileri ve öğretim elemanlarının, üniversite ve Aksaray Ġli içerisinde yapılan sanatsal
etkinliklere iliĢkin görüĢlerinin saptanması amaçlanmıĢtır. AraĢtırma nitel araĢtırma yöntemi
ile yürütülmüĢtür. AraĢtırmaya Aksaray Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü‟nde 20112012 eğitim-öğretim döneminde öğrenim gören 210 öğrenci ve 11 öğretim elemanı
katılmıĢtır. Veriler yarı-yapılandırılmıĢ görüĢme formu ile elde edilmiĢtir. Toplanan veriler
içerik analizi ve betimsel analiz yöntemlerine göre değerlendirilmiĢtir. Verilerin sunumunda
katılımcı görüĢlerinin frekansları tablolaĢtırılmıĢ ve doğrudan alıntılar yapılmıĢtır. Verilerin
değerlendirilmesinin ardından, öğretim elemanları ve öğrencilerin bulundukları üniversite ve
ilde yapılan sanatsal etkinlikleri yeterli bulmadıkları, nitelikli etkinlikler gerçekleĢtirilebilmesi
için kampüs içerisinde uygun fiziki alanlara ve bu alanlarda gerçekleĢtirilecek kurslara ihtiyaç
duyulduğu, ayrıca halkın ve öğrencilerin sanat eğitimi konusunda bilinçlendirilmesinde
üniversitenin etkin bir rol üstlenmesi gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
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GĠRĠġ
Eğitim ile sanatın bir araya gelerek oluĢturduğu alan Sanat eğitimidir. Sanat eğitimi,
insanın kendini keĢfetmesi, yaratıcılığını geliĢtirmesi ve davranıĢlarını belli amaçlara göre
değiĢtirmesi için gerekli olan eğitimlerin bütünüdür. Edebiyat, resim, grafik, fotoğraf, hat,
heykel, tiyatro, mimari, müzik, bale vb. tüm sanat alanlarını kapsar.

Sanat eğitimi kavramı ve bu kavramın önemi geçmiĢten günümüze pek çok kiĢi
tarafından açıklanmıĢtır.
Erbay‟a (1990,s.11) göre; “Sanat eğitimi bireyseldir. Bireyin yaratıcı güç ve
potansiyellerini eğitmek, estetik düĢünce ve bilincini örgütlemek, estetik yaĢamın
yapılanmasını temellendirmek için gereklidir”.
Artut‟a (2001,s.89) göre ise sanat eğitimi; “Bireyin duygu, düĢünce ve izlenimlerini
anlatabilme, yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü estetik bir düzeye ulaĢtırmak amacı ile
yapılan eğitim çabasıdır.‟‟
“Sanat Eğitimi, sanatın tüm alanlarını içine alan, okul içi ve okul dıĢı sanat eğitimini
tanımlayan bir kavram olarak kullanılmaktadır. KiĢiye estetik yargı yapabilmeyi öğretmeyi
amaçlar ve aynı zamanda yeni biçimleri algılamayı, kendini doğru biçimde ifade edebilmeyi
öğretir”. (Uysal,2002).
“Sanat eğitimi; çocuk ve ergeni bir sanatçı yapmayı amaçlamaz. ÇağdaĢlaĢma süreci
içinde toplumda yetiĢmekte olan kuĢakları her alanda yaratıcılığa yönelten bir ders içi ve ders
dıĢı etkinlikler bütünüdür”. (San, 1992,s: 648).
“Sanat eğitimi ile görsel algısı geliĢmiĢ, kendini sanatsal yollarla ifade edebilen, içinde
yaĢadığı kültürü tanıyan, koruyan ve gelecek nesillere taĢıma sorumluluğunu üstlenen, dünya
kültür mirasına saygılı bireyler yetiĢtirilmesi hedeflenir”. (Buyurgan,2007,s.5).
Sanat eğitimi alan birey; dünyayı anlamlı olarak yaĢar, maddeyi değiĢtirir, yeniden
biçimlendirir, yaratıcı insanın özgürlüğünü ve insan olmanın en yüce halini yaĢar. Sanat
alanındaki yaratmalarda gerekli olan yetenekler, bilim ve teknikteki yaratmalarda da
geçerlidir. Küçük yaĢlarda baĢlayan sanat eğitimi, bireydeki her yaratıcılığı geliĢtirirken
estetik bir düzey, iyi, doğru ve güzeli seçebilme becerisini de beraberinde getirecektir. (Güleç,
2001,s.18).
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“Günümüzdeki sanat eğitimi; öğrencilerin estetik duyarlılığını geliĢtiren, kendi
güçlerini ve önemli olabilecek görsel gerçekleri tanımalarında önderlik eden, düĢünce
güçlerini arttıran, sosyal alıĢkanlıklarını geliĢtirici ve yaratıcı bireylerin oluĢmasını sağlayan
bir eğitim sistemi halini almıĢtır. Daha nitelikli ve duyarlı bir yaĢama duyulan özlem, sanatı
ve sanat eğitimini, genel eğitim sistemi içinde zorunlu kılmıĢtır. Bu yönüyle sanat; öğrencinin
eğitiminde giderek daha etkin bir rol üstlenmek durumundadır”.(Sert, 2003,s.90).
“Sanat eğitimi, zamanında verilmezse, bireyin estetik duyarlılık, karĢı görüĢlere saygı,
farklı kültürlere değer verme, sanat eserlerini koruma bilinci kazanma ve evrensel ortak bir
değeri paylaĢma vb. gibi davranıĢları kazanamamasına yol açabilir.(AlakuĢ, Mercin,
2007,s.17)
Yukarıdaki tanımlar sanat eğitiminin birey açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya
koymaktadır. Ülkemizde bireyin sanat eğitimi çoğunlukla ilköğretim kademesinde sınıf
öğretmeni aracılığıyla baĢlar. “Sınıf öğretmenleri, belli bir alana göre değil birçok alanı
kapsayan programlara göre yetiĢtirilen öğretmenlerdir. Yani, söz konusu öğretmen modeli;
Türkçe, matematik, hayat bilgisi, resim, müzik vb. alanlarındaki dersleri yürütebilecek kadar
alan bilgisine ve bu derslerin öğretimini yürütebilecek kadar da yeterliğe sahip bir öğretmen
modelidir.” (Yolcu, 2009,s.17)
“Çocuklara ilköğretim ve okul öncesinde verilecek eğitimin niteliği, çocukların
gelecekle, okulla ve kendileriyle ilgili tutumlar üstünde önemli bir etkiye sahiptir. Bu
durumda okulöncesi ve ilköğretim döneminde çocukla etkileĢimde bulunan kiĢilerin
çocukların geleceklerini biçimlendirmede sağlıklı bir kiĢilik kazanmalarında büyük rolü
olduğunu söylemek mümkündür.” (Gel,1991,s.38)
Bu açıdan sınıf öğretmeninin vereceği derslere iliĢkin yöntem ve teknikleri bilmesi ve
verimli kullanabilmesi yanında, yaratıcılığının ve kültürünün de geliĢtirilmiĢ olmasının
oldukça önemli olduğu görülmektedir.
“Verilen eğitim ve öğretimin niteliği bu sistemde görevli öğretmenin niteliği ile doğru
orantılıdır.”(Adem, 1995,s:17)
Öğretmenin bu geliĢimi, okudukları üniversitede alanında donanımlı eğitimcilerin yanı
sıra, araç-gereç yeterliliği olan ortamlarda yapılan düzenli sanat etkinlikleriyle kazanması
beklenir.
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Günce, “Üniversite öğrencisi 18-25 yaĢ arasında genç insanlardan oluĢmaktadır. Bu
ergenliğin son döneminde ve gençliğin baĢlangıcında yaĢayan insan demektir. Ergenliğin son
döneminin özelliği insanın hala kimliğini ve toplum içindeki yerini tam olarak belirleyememiĢ
olmasıdır. Yükseköğretimde belli bir mesleğe hazırlanan genç, bir yandan da kendini tarif
etmeye, kim olduğunu anlamaya çalıĢır. Yükseköğretimde gencin kim olduğunu öğretecek
özel bir ders yoktur. Bu öğretimi sanatsal etkinlikler yapar”(Günce,1991,s:91) demiĢtir.
“…Sanat eğitiminin, sadece örgün eğitimle değil aynı zamanda sergiler, müzeler,
kitap, dergi, yayın ve her türlü görsel-iĢitsel iletiĢim araçları ile desteklenmesi
gerekmektedir.” (AlakuĢ, 2002,s:154).
Ġlhan “günümüzde ilkokullardaki sanat eğitiminin baĢarıyla yürütülememesinin en
temel

nedenlerinden

biri

sanat

derslerini

iyi

yürütebilecek

nitelikte

öğretmenin

bulunmamasıdır. Dolayısıyla sanat dersleri arasında gerekli etkileĢim de yok denecek kadar az
olmaktadır.”(Ġlhan,2003,s:18) Diyerek yaratıcı bireyler yetiĢtirme görevi verilen öğretmenin
kendisinin ne ölçüde yaratıcı yetiĢtirildiğinin araĢtırılmasının önemli bir konu olduğunu dile
getirmiĢtir.
Bu alandaki sorunların nasıl çözüleceğine iliĢkin fikirler ortaya koymak için öncelikle
illerde ve üniversitelerde sanat etkinliklerinin durumunu ortaya koyan bir durum tespiti
yapılması gerektiği düĢünülmüĢtür.
Bu amaçla yeni kurulmuĢ üniversitelerden olan Aksaray Üniversitesi örnek alınarak
eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü ve öğretim elemanlarının üniversite ve il içinde
yapılan sanat etkinliklerine iliĢkin görüĢleri saptanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu doğrultuda aĢağıdaki
sorulara cevap aranmıĢtır.
1- Öğrenciler Aksaray‟a gelmeden önce yaĢadıkları Ģehirlerde hangi sanat
etkinliklerini takip ediyorlardı?
2- Öğrenciler geldikleri Ģehirde herhangi bir sanat dalı ile ilgilendiler mi? Bunlar
nelerdir?
3-Öğrenciler ve öğretim elemanlarının sanat eğitiminin gerekliliğiyle ilgili
düĢünceleri nelerdir?
4- Öğrenciler ve öğretim elemanları üniversite ve Ģehirde yapılan sanat etkinliklerini
yeterli bulmakta mıdır?
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5-Sanat etkinliklerinin organize edilmesi konusunda üniversitenin, belediyeler de dâhil
olmak üzere çeĢitli kamu kuruluĢlarının ve sivil toplum örgütlerinin çabaları yeterli midir?
6- Bu etkinliklerin gerçekleĢmesi için hangi eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir?
7-Üniversitenin bu tür etkinlikleri organize eden bir rol üstlenmesinin Ģehirde yaĢayan
bireyler üzerinde nasıl bir etki yaratacağını düĢünülmektedir?
8- Sanat eğitimi doğrultusunda üniversitede ve il kapsamında neler yapılabilir?

Yöntem
Bu araĢtırma eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ve öğretim
elemanlarının üniversitede ve il içinde yapılan sanat etkinliklerine iliĢkin görüĢlerinin
incelenmesi amacıyla yapılmıĢ nitel bir çalıĢmadır. Nitel araĢtırma insanların yaĢam tarzlarını
öykülerini, davranıĢlarını, örgütsel yapıları ve toplumsal değiĢmeyi anlamaya dönük bilgi
üretme süreçlerinden biridir (Strauss ve Corbin, 1990).

ÇalıĢma grubu
Bu çalıĢma, 2011-2012 öğretim yılında Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf
Öğretmenliği Anabilim Dalı‟nda öğrenim gören 210 öğrenci ve bu öğrencilerin derslerine
giren ilgili 11 öğretim elemanı ile yürütülmüĢtür. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin % 23,80‟
ini 1.sınıf, %12,85‟ini 2.sınıf, %12,85‟ini 3.sınıf ve %11,9‟unu 4.sınıf öğrencileri
oluĢturmaktadır.

Verilerin toplanması
AraĢtırmada veri toplamak amacıyla yarı-yapılandırılmıĢ bir görüĢme formu geliĢtirilmiĢtir.

GörüĢme formu ilgili

kaynakların taranması, konu ile ilgili uzmanların görüĢlerinin alınması ile oluĢturulmuĢtur.
Veriler araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen bu görüĢme formu ile toplanmıĢtır. Form, hem
öğretim elemanları, hem de öğrenciler için altı soru ve sadece öğrenciler için hazırlanan iki
kiĢisel sorudan oluĢmaktadır.
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Verilerin Analizi
Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formuyla elde edilen verilerin analizinde içerik analizi
ile betimsel analiz teknikleri kullanılmıĢtır. Öğrenci ve öğretim elemanlarının açık uçlu
sorulara verdikleri yanıtlar numaralandırıldıktan sonra açıklamalar alt kategorilere ayrılarak,
ortak temaların oluĢturulması amacıyla sürekli karĢılaĢtırılmıĢtır (Yıldırım ve ġimĢek, 2005).
Belirlenen bu ortak temalar tekrarlanma sıklığına göre frekansları ve yüzdeleri belirlenerek
tablolaĢtırılmıĢtır.

ÇalıĢmanın Geçerlik ve Güvenirliği
ÇalıĢma kapsamında yapılan kodlamaların iç geçerliğini sağlamak amacıyla,
anketlerden elde edilen veriler, bulgular bölümünde sunulduktan sonra yorumlanmıĢtır.
Bununla birlikte elde edilen bulguların desteklenmesi amacıyla metin içerisinde katılımcı
görüĢlerinden doğrudan alıntılara yer verilmiĢtir. ÇalıĢmanın dıĢ-geçerliğini sağlamak
amacıyla, çalıĢmanın yöntem bölümünün alt bileĢenleri olan çalıĢma grubu, veri toplama
aracı, iĢlemler ve verilerin analizi konularına iliĢkin ayrıntılı bilgilere yer verilmiĢtir.

Bulgular

Bu bölümde araĢtırmada ortaya çıkan bulgular ve bu bulgulara dayalı yapılan yorumlara yer verilmiĢtir.

Tablo 1. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin ve Öğretim Elemanlarının Sayısal Durumu
Sınıf düzeyi

AraĢtırmaya Katılan KiĢi Sayısı

1. Sınıf

50

2. Sınıf

27

3. Sınıf

27

4. Sınıf

25

Ġkinci Öğretim 1. sınıf

40

Ġkinci Öğretim 2.sınıf

41

Öğretim Elemanları

11
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Tablo 2. Öğrencilerin Aksaray’a Gelmeden Önce YaĢadıkları ġehirlerde Takip Ettikleri
Sanat Etkinliklerine Göre Dağılımları
1.sınıf

Etkinlikler

2.sınıf

f

%

f

Tiyatro

10

20

Sinema

15

30

11

Opera

-

-

Konser

3

Resim

3.sınıf

%

4.sınıf

Ġ.Ö .1.sınıf

Ġ.Ö.2.sınıf

f

%

f

%

f

%

f

%

8

29,6

5

20

2

5

5

12,2

40,7

6

22,2

3

12

13

33

10

24,4

1

3,7

-

-

1

4

-

-

-

-

6

-

-

3

11,1

5

20

5

12,5

5

12,2

1

2

-

-

-

-

1

4

-

-

3

7,3

21

42

15

55,6

10

37

10

40

20

50

18

43,9

Sergisi

Takip
etmiyorum
Toplam

50

27

27

25

40

41

Tablo 2‟de öğrencilerin %44.76‟sının geldikleri Ģehirde bir sanat etkinliğini takip
etmedikleri görülmüĢtür. Takip eden öğrenciler %55.24‟dür. Bu öğrencilere iliĢkin dağılım
ise %27.62 sinema, %14 tiyatro ve % 11 de konser etkinlikleri olarak ifade edilmiĢtir.
Öğrencilerin bazıları takip ettikleri etkinliklerden bahsederken Ģöyle ifadeler kullanmıĢlardır.
“…futbol oynamak, film izlemek.” Ö3, Ö5 “gazete okumak.”Ö6 “kitap okumak”
Ö10
“ …bilgisayar oyunları, diziler,” Ö25
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Tablo 3. Öğrencilerin Bir Sanat Dalı Ġle Ġlgilenip Ġlgilenmeme Durumuna Göre
Dağılımları

Ġlgilenme

1.sınıf

2.sınıf

3.sınıf

4.sınıf

Ġ.Ö.1.sınıf

Ġ.Ö.2.sınıf

Durumu
f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Hayır

29

58

20

74

19

70

15

60

30

75

32

78

Evet

21

42

7

25,9

8

29,6

10

40

10

25

9

22

Tablo 3‟de 1. Sınıf öğrencilerinin %42‟si, 4. Sınıf öğrencilerinin de %40‟ının bir
sanat dalı ile ilgilendikleri görülmektedir. 1. Sınıf öğrencilerinin %58‟inin, 4. Sınıfa gelen
öğrencilerin de %60‟ının bir sanat dalıyla ilgilenmedikleri anlaĢılmaktadır. Herhangi bir sanat
dalı ile ilgilenme durumunun sınıf düzeyi ilerledikçe olumlu yönde bir geliĢim göstermemesi
oldukça dikkat çekicidir. Batman‟dan gelen bir öğrenci soruya Ģöyle yanıt vermiĢtir.
“…Geldiğim şehirde bir sanat dalı ile ilgilenecek ortam yoktu, üniversitede bunlara zaman ve para
ayırmak zorunda kalmadan yapabileceğimi düşünmüştüm ama öyle bir ortam yok..”

Bir başka öğrenci
“Ailemden yardım almadan okuyorum, üniversiteye gelmeden önce ders dışında örgü örüp kardeşime
bakıyordum. Şimdi arkadaşlarımla çarşıda dolaşıp akşamları film izliyoruz.” Ö78 demiştir.
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Tablo4. Öğretmen Adaylarının Hangi Sanat Dallarıyla ilgilendiklerini ve Sanat Dalında
Aldıkları Eğitimi Gösteren Dağılım:
Sanat Dalları

1.sınıf

2. sınıf

f

%

f

Tiyatro

1

2

Resim

2

Gitar

4. sınıf

Ġ.Ö.1. sınıf

%

f

%

f

-

1

3,7

1

4

-

4

-

1

3,7

1

4

3

2

4

1

3,7

1

3,7

-

-

Fotoğrafçılık

1

2

1

3,7

1

3,7

-

2

5

-

Bağlama

2

4

2

7,4

1

3,7

3

12

1

2,5

2

4,8

Toplam

8

16

4

14,8

5

18,5

5

20

6

15

7

17

Mevcut

50

27

25

40

%

Ġ.Ö.2. sınıf

f

27

%

3. sınıf

7,5

f

%

1

2,4

2

4,8

2

4,8

41

Tablo 4‟de 1. Sınıf öğrencilerinin %16‟sının 4. Sınıf öğrencilerinin de %20‟sinin bir
sanat dalında eğitim aldıkları görülmektedir. Toplama bakıldığında öğrencilerin %16,6‟sının
eğitim aldıkları anlaĢılmaktadır. Bir öğrencinin,
“ Geldiğim şehirde bir sanat dalında eğitim alacak imkâna sahip değildim.
Üniversiteyi dışarıda okumayı bu yüzden tercih ettim ancak hayal kırıklığına uğradım.
Üniversite şehirdeki uzman kişileri bünyesinde toplamalı ve onlardan yararlanmamızı
sağlamalı diye düşünüyorum”.
“ Çarşıda gitar, bağlama veya ebru gibi kurslar veren yerler var. Bence bunun için
para ve zaman gerekiyor.”
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Tablo 5. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Toplumu YetiĢtirecek Bireylerin Eğitilmeleri
AĢamasında Sanat Eğitiminin Gerekliliğiyle ilgili DüĢüncelerine ĠliĢkin Bulgular:
GörüĢler

1.sınıf

2.sınıf

3.sınıf

Ġ.Ö.

Ġ.Ö.

Öğretim

1.sınıf

2.sınıf

Elemanları

4.sınıf

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

5

13,1

1

6,2

3

13,6

3

15

3

9,3

2

5,7

-

-

3

7,8

1

6,2

1

4,5

-

-

4

12,5

2

5,7

1

9

8

21

5

31,2

6

27,2

-

-

2

6,2

3

8.5

5

45,4

-

-

-

-

1

4,5

-

-

-

-

1

2.8

3

27,2

3

7,8

1

6,2

-

-

-

-

3

9,3

1

2.8

1

9

2

5,2

2

12,5

1

4,5

3

15

2

6,2

3

8,5

1

9

Gereklidir

17

44,7

6

37,5

10

45,4

14

70

18

56,2

23

65,7

-

-

Toplam

38

Kendini ifade
edebilen fikir
sahibi bireyler için
EleĢtirel
düĢünceye sahip
aynı zamanda
değiĢime açık
bireyler için
Özgüvenli/kendini
tanıyan bireyler
yetiĢtirmek için
Estetik duyarlılığa
sahip bireyler için
Kendi kültürünü
tanıyan bireyler
yetiĢtirmek için
BiliĢsel beceri
gerektiren
derslerde baĢarıyı
arttırdığı için

16

22

20

32

35

11

Tablo 5‟de öğrencilerin %54‟ü sadece gereklidir Ģeklinde cevap vermiĢlerdir. Gerekli
olmasını nedenlerle açıklayan öğrencilerin toplamı da % 46‟lik dilimi oluĢturmaktadır. Bu
yanıtlara bakılarak öğrencilerin sanat eğitiminin gerekliliği ile ilgili fikir sahibi olduklarını
görmekteyiz. Aynı Ģekilde öğretim elemanlarının da öğrencilerle aynı yanıtlarda birleĢtikleri
görülmektedir.
“Sanat eğitimi, genel eğitimin ayrılmaz bir parçası konumundadır..Sanat eğitimi alan
bireyin, düşüncelerini farklı yollarla ifade etme yeteneği kazanacağından hareketle, aldığı
eğitim sırasında karşılaştığı sorunlara daha yaratıcı ve daha özgün fikirlerle yaklaşabileceği
söylenebilir. Günümüzde teknolojik ve sosyo-kültürel anlamda yaşanan hızlı değişim ve
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gelişimlere karşı, kendini ifade edebilen, özgüveni olan ve yeni bir şeyler ortaya koyabilen,
sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirebilen, çevrede sürekli karşılaşılan olaylara, imgelere,
simgelere vb. anlamlar yükleyebilen bireylere ihtiyaç vardır. Bunun da ancak eğitimin ilk
kademesinden itibaren alınan sanat eğitimi ile mümkün olabileceği düşünülmektedir.” Ö.E.1

Tablo6. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üniversitede Ve Ġl Ġçinde GerçekleĢtirilen Sanat
Etkinliklerinin Yeterlilikleri Ġle Ġlgili DüĢüncelerine ĠliĢkin Bulgular:
GörüĢüler

Öğrenci

Öğretim Elemanları

f

f

Yeterli

30

-

Yeterli değil

180

11

Toplam

210

11

Bu sorudan elde edilen sonuçlara bakıldığında öğrencilerin % 85‟inin ve öğretim
elemanlarının tamamının Ģehirde ve üniversitede yapılan etkinlikleri yetersiz buldukları
görülmektedir.
1 No.lu Öğretim eleman‟ı görüĢünü Ģöyle dile getirmiĢtir.
“Yeterli bulmuyorum. Bunun da çeşitli kurumların birbiriyle iletişim halinde
olmaması, sanata olan ilginin azlığı ve sanat eğitiminin gerekliliğine inancın az oluşu ile ilgili
olduğunu düşünüyorum. Ayrıca düzenlenen bir etkinliğin yeterince duyurulmadığı ve büyük
şehirlerdeki gibi maddi anlamda destekten yoksun olduğunu biliyorum. Bu konuda bir takım
girişimlerin yapılması, sponsorluk anlamında ticari kuruluşlardan destek alınması
gerekmektedir. Bir sanat etkinliği ne kadar çok desteklenirse, diğer bir etkinliğin yapılmasına
zemin oluşturacaktır.”
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Tablo7.

Sınıf

Öğretmeni

Adaylarının,

Üniversitenin,

Belediyelerin,

Kamu

KuruluĢlarının Ve Sivil Toplum Örgütlerinin Aksaray Ġli Ġçerisinde Sanat Etkinliklerini
Organize Etmeleri Konusunda Gösterdikleri Çaba Ġle ilgili DüĢüncelerine ĠliĢkin
Bulgular
GörüĢüler

Öğrenci görüĢleri

Öğretim Elemanları

f

%

f

%

Yeterli

40

19

-

-

Yeterli değil

170

85,7

11

100

Toplam

210

11

100

Tabloya bakıldığında öğrencilerin % 85,7‟sinin ve öğretim elemanlarının tamamının
Ģehirde ve üniversitede yapılan etkinliklerin organize edilmesi konusunda gösterilen çabaları
yetersiz buldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır.
“Yeterli bulmuyorum. Bu da yeterli sanat eğitimi alınmamasıyla ilgilidir diye
düşünüyorum. Sanat ve sanat eğitimi adına doyuma ulaşmış bireylerin oluşturduğu
büyük kuruluşların, üniversitelerin, gerçekten çok büyük emekler verildiğini Aksaray
ili dışında görüyorum.”Ö.E.1

Tablo 8. Sınıf Öğretmeni Adaylarının, Üniversitede ve Ġl Ġçinde Yapılacak Etkinliklerin
GerçekleĢmesi Ġçin Nelerin Yeterli Hale Getirilmesi Gerektiği Ġle Ġlgili DüĢüncelerine
ĠliĢkin Bulgular
GörüĢüler

1.Sınıf

2.Sınıf

3.Sınıf

Ġ.Ö.

Ġ.Ö.

Öğretim

1.Sınıf

2.Sınıf

Elemanları

4.Sınıf

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

10

20

14

51,8

10

40

10

40

9

22,5

10

25

5

45,4

10

20

12

44,4

5

20

10

40

11

27,5

15

37,5

2

18,1

Reklam

30

60

1

3,7

15

60

5

20

20

50

20

50

4

36,3

Toplam

50

Kampus içinde
uygun fiziki
alanlar
Üniversiteye ait
servis araçları

27

25

25

731

40

40

11

Tablo 8‟de öğrencilerin % 30,4‟ü, öğretim elemanlarının da %45,4‟ü kampus içinde
bir etkinlik binası olması gerektiğini düĢünmektedir. Bu etkinlik binasının neleri kapsaması
gerektiğini de Ģu cümlelerle ifade etmiĢlerdir;
“etkinlik binası içinde her türlü konser veya tiyatro etkinliklerinin yapılabilmesi için özel bir bina
olmalı. Ayrıca sinema salonu ve öğrencilerin kurs alabilecekleri atölye çalışmalarını yapabilecekleri donanımlı
binalar olmalıdır.‟Ö76, Ö77

Bir öğretim elemanı da kampusta ve Ģehirde var olan etkinlik binalarının
eksiklikleriyle ilgili düĢüncelerini Ģöyle dile getirmiĢtir.
„..Yaşadığımız kentte yakın bir zamanda kapatılan sinemanın uygarlığa, çağdaşlığa, gelişime
kapalılık olduğunu düşünüyorum. Aksine gelişmiş ülkelerde bu mekânların ne kadar değerli,
gün geçtikçe artan bir şekilde yaygınlaştırıldığı bilinmektedir. Bireylerin nefes alabilecekleri,
farklı dünya ya da görüşleri öğrenebilecekleri, ruhlarını besleyebilecekleri ortamların
eksikliği, şiddeti, hoşgörüsüzlüğü, saygısızlığı, başıboşluğu ve daha sayabileceğimiz birçok
olumsuz olguyu beraberinde getirmektedir.‟Ö.E.1
Bir baĢka öğretim elemanı,
“Gelişmişliğin ölçüsü toplumun sanatıyla doğru orantılıdır. Yapılara da bu sanat
yansımalı göreni kendisine çekmelidir. Bu örnekleri birçok ülkede kendi ülkemizde de tarihte
görmekteyiz. Böylece öğrencide ve halkta istenilen merak ve ilgi uyanması sağlanabilir. Aynı
zamanda sanatçılar da bu mekanda bulunmak için daha ilgili olacaklardır.”Ö.E.9
“Kendimi

keşfedebildiğimi

sanmıyorum

ve

birçok

arkadaşımın

da

henüz

keşfedemediğini düşünüyorum. Çünkü geldiğimiz şehirlerde bunun için fırsatlar yoktu.
Üniversite içinde ders dışı aktiviteler yapabileceğimiz, kendimizi keşfetmemizi sağlayacak
etkinliklerin yapıldığı bir alan olmalı.”Ö.107
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Tablo 9. Sınıf Öğretmeni Adaylarının, Üniversitenin Sanat Etkinliklerini Organize Eden
Bir Rol Üstlenmesinin ġehir Halkı Üzerinde Nasıl Bir Etki Yaratacağı Ġle Ġlgili
DüĢüncelerine ĠliĢkin Bulgular
GörüĢüler

1.sınıf

2.sınıf

3.sınıf

4.sınıf

Öğretim

Ġ.Ö.

Ġ.Ö.

1.sınıf

2.sınıf

Elemanları

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

10

20

12

52

9

37,5

4

16,6

7

20,6

8

20

6

54,5

15

30

7

30,4

5

20,8

10

41,6

15

44

15

37,5

3

27

25

50

4

17,4

10

41,6

10

41,6

12

35,2

17

42,5

2

18

Halkın üniversiteye
Ġlgisi artar ve
üniversiteyi
destekler
Halk öğrenci
iletiĢimi artar
Halkın Sanata
ilgisi artar
Toplam

50

23

24

24

34

40

11

Öğrencilerin %25,64‟ü halkın üniversiteye karĢı ilgisinin artacağını ve böylece daha fazla
destekte bulunacaklarını düĢünmektedir. %34,35‟i halkın öğrenciyle iletiĢiminin artacağını
bunun halkın Ģehirde öğrencilere olan bakıĢ açısını olumlu yönde değiĢtireceğini
düĢünmektedir. %40,51‟lik bir dilim de halkın sanata karĢı ilgisinin artacağını düĢünmektedir.
Bir öğretim elemanı bu soruyu Ģöyle yanıtlamıĢtır.
“İnsanların bir davranışı öğrenebilmesi için o davranışın başkaları tarafından nasıl
yapıldığını görmeleri gerekmektedir. Bunun için üniversitenin halkı da içine alan birçok etkinlik
gerçekleştirmesi halkın bilinçlenmesi yönünde oldukça önemlidir.”Ö.E.5
„..eğitimli olmanın neler kazandırabileceğinden hareketle, üniversiteli olma oranını
arttıracaktır. Bu da daha nitelikli, bireysel özgürlüğünün farkında olan vb. bireyler demektir‟. Ö.E.1

Bir öğrenci görüĢü de Ģu Ģekildedir.
“Halk üniversiteyi tanımadığı için güvenmiyor uzak kalıyor ve üniversitenin şehri
geliştireceğine olan inancı zayıf”Ö.78
“Halk öğrencileri henüz benimsememektedir. Hatta öğretim elemanları ile ilgili
düşünceleri de çok olumsuz. Bu düşünceleri onların da seveceği katılabileceği sanat
etkinlikleri ile değiştirmek mümkün olabilir.”Ö.55
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“Çevre ile sanat arasındaki bağı güçlendirmek için festivaller, şenlikler, sergiler,
yarışmalar, projeler, gibi etkinliklerin sayısı arttırmalıdır. Çevre bilinci gelişen bireyler
çevredeki olumsuzlukları daha iyi görebilecek ileride çevredeki bu olumsuzlukları ve görsel
kirliliği, gidermeye çalışacaktır.”Ö.E.11
Tablo 10. Sınıf Öğretmeni Adaylarının, Sanat Eğitimi Doğrultusunda Üniversite ve Ġl
Kapsamında Neler Yapılabileceği Ġle Ġlgili GörüĢlerine ĠliĢkin Bulgular
GörüĢüler

1.sınıf

2.sınıf

3.sınıf

4.sınıf

Ġ.Ö.

Ġ.Ö.

1.sınıf

Ücretsiz Kurslar
halk eğitim kursları

2.sınıf

Öğretim
Elemanları

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

20

40

2

7,7

5

20

10

40

14

35

9

22,5

1

9

15

30

5

19,2

6

24

1

4

9

22,5

10

25

1

9

10

20

8

30,8

10

40

8

32

5

12,5

12

30

1

9

5

10

11

42,3

4

16

6

24

12

30

9

22,5

2

18

54,5

Düzenli
Konserler/Tiyatrolar
Sanat eğitimi konulu
konferanslar,
Seminerler,
söyleĢiler
Öğrenci görüĢlerine
yönelik etkinlikler
Tüm Fakülte ve
bölümlerde Sanat

-

-

-

-

-

-

6

50

26

25

25

40

40

11

Eğitimi olmalıdır
Toplam

Tablo 10‟da öğrencilerin %29,12‟si ücretsiz kursların olmasını, %25,72‟si
üniversitede sanat eğitiminin önemi üzerine konferanslar, seminerler ve sanatçı söyleĢileri
verilmesini %22,81‟i de etkinlikler yapılırken öğrenci görüĢünün mutlaka alınması gerektiğini
dile getirmiĢtir.
Öğretim elemanlarının %54,5‟i, fakülte genelinde sanat eğitimi verilmesi gerektiği
yönünde görüĢ belirtmiĢtir.
1 No.lu öğretim elemanı düĢüncelerini Ģöyle dile getirmiĢtir.
“Üniversitede her fakültede, her bölümde sanat ve sanat eğitimi derslerinin yer alması
gerekmektedir. İl kapsamında ise, kongreler, konferanslar, seminerler verilebilir. Ayrıca,
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sergi salonları, konser mekânları, tiyatro, sinema gibi mekânların varlığı gerekmektedir.
Burada düzenli etkinliklerin yapılması, projeler üretilmesi de mekânların varlığını
destekleyecektir. Bu etkinliklerin takibi de sanat eğitimi alan bireyleri besleyecektir .”
10 No.lu öğretim elemanı,
„Öğrenci görüşleri alınarak yapılan etkinlikler olmalı, halk için gönüllü çalışmalar,
üniversiteler arası yarışmalar, halkı ve öğrencileri sanat eğitiminin gerekliliği ile ilgili
bilinçlendirme seminerleri yapılmalı, topluluklar aktif hale getirilmelidir.”
3 No.lu öğretim elemanı da,
“Etkinlikler için eksikler yerine getirilse bile üniversitelerde etkinlik yapacak
sanatçılar yapılacak etkinlikler belirlenirken çok yönlü değişik alanlarda ve branşlarda
seçenekler sunulmalı öğrencilerin her türlü etkinliği görmeleri hedef olmalıdır” demiĢtir.

SONUÇ ve ÖNERĠLER
Yeni açılmıĢ üniversitelerden olan Aksaray Üniversite‟sinin Eğitim Fakültesi Sınıf
Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin ve derslere giren öğretim elemanlarının
görüĢleri alınmıĢ ve incelenmiĢtir.
1- AraĢtırma bulguları bize öğrencilerin % 44.76‟sının geldikleri Ģehirlerde düzenli bir
sanat etkinliği takip etmediklerini ve yine geldikleri Ģehirde bir sanat dalı ile ilgilenen grubun
sadece %40‟lık bir dilim olduğunu göstermiĢtir.
Öğrencilerin sanat etkinlikleri ile ilgili yazdıkları ifadeler de göz önünde
bulundurulduğunda nelerin sanat etkinlikleri içinde yer alabileceği ile ilgili fikir sahibi
olmadıkları görülmüĢtür. Bu bize öğrencilerin geldikleri illerde çeĢitli sanat etkinliklerini
izleyemedikleri ve katılamadıkları sonucuna varmamıza neden olmuĢtur.
Sanatçıların her Ģehre, her devlet okuluna ulaĢmaları, okullarda söyleĢiler verip sanat
dallarını tanıtmaları sağlanmalıdır. Bu illerdeki üniversitelerin üstlenebileceği bir görev
olabilir, ayı zamanda konservatuarların, devlet tiyatrolarının, operaların, orkestraların da
bunu üstelenmesi sağlanabilir. Ayrıca devlet okullarında her öğrencinin çeĢitli sanat
dallarında eğitim almaları sağlanmalı ve bu etkinlikleri karĢılayamayacak aileler
desteklenmelidir.
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“Devlet desteği yanı sıra kuĢkusuz yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluĢların, kitle
örgütlerinin, meslek kuruluĢlarının böyle bir yetiĢimde ve yetiĢmiĢ elemanı da takdir edip onu
daha da ileri götürecek uygun çalıĢmalara yönlendirmede büyük payı olmalıdır. Pek çok
ülkede okullardaki ders içi ve ders dıĢı sanat kültür çalıĢmaları değiĢik sponsorlarca finanse
edilmektedir.”(San,1998,s.32)
Sanat etkinlikleri ile ilgili bilinçlendirmede en ucuz ve en kolay sağlanabilecek araçlar
kitle iletiĢim araçlarıdır.
“Kitle iletiĢim araçları bireyin bilgi, kanaat, tutum ve davranıĢları üzerinde büyük
oranda bir etkileme gücüne sahiptir. Toplumdaki bireylerin, eğitim ile ilgili eĢitsizliklerden ve
toplumsal kesimler arasındaki bir takım sosyal ve ekonomik farklılıklardan doğan bilgi
eksikliklerini gidermede de oldukça önemli görevler yerine getirir.” (Tunç,2006,s.21)
Bu sonuçtan yola çıkarak, halkın en çok kullandığı iletiĢim araçları üzerinden daha
bilinçlendirici, etkili sanat eğitimi programlarının yapılması sağlanmalıdır.
2- Öğrencilerin sadece %18‟inin üniversitede ilgilendiği sanat dalında eğitim aldığı
görülmektedir. Bu dilimin geniĢleyebilmesi için üniversitede sanat dalları ile ilgili seçenekler
sunulmalı, öğrenciler düzenli olarak eğitim almaya burada da devam edebilmelidirler. Ayrıca
öğrencilerin bu etkinliklerden faydalanmasını sağlamak için verilecek olan hizmetin ücretsiz
olması sağlanmalıdır.
Ġlhan (2003;s.6) “Sınıf öğretmeni yetiĢtiren kurumlarda mutlaka tiyatro dersi
konulmalıdır. Sınıf öğretmenleri mümkün olduğunca bir sanat dalında yetkinleĢmelidir.”
“Türkiye‟de ilköğretim okulları, ülkenin eğitim seviyesi düĢünüldüğünde nüfusun
büyük bir çoğunluğunun beslendiği eğitim kurumlarıdır. Bu açıdan bakıldığında, halkın
büyük bir kısmının estetik duyarlılık, sanat sevgisi, kendi yaĢadığı bölgenin doğal ve tarihi
güzelliklerini tanıyıp, sahip çıkma bilinci kazanması açısından sınıf öğretmenliği alanındaki
sanat eğitimi dersleri, büyük bir önem taĢımaktadır. 1940‟larda Köy Enstitüleri ve devamında
kurulan Öğretmen Okullarından mezun öğretmenlerin en az bir müzik aleti çalabildiği, resim
yapabildiği, sanat tarihi, sinema, edebiyat gibi sanat alanlarında bilgi sahibi olduğu
düĢünülürse, günümüzdeki eğitim fakültelerinin bu konuda yeniden sorgulanması
gereklidir.”(Altınkurt,2005)
3- AraĢtırma sonuçlarında, toplumu yetiĢtirecek bireylerin yetiĢmesi aĢamasında sanat
eğitiminin gerekliliğiyle ilgili düĢünceleriniz sorusuna öğretim elemanlarının hepsi ve
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öğrencilerin %54‟ü sanat eğitiminin gerekli olduğunu ifade etmiĢlerdir. Ayrıca neden gerekli
olduğu üzerine fikirlerini belirten öğrenci dilimi de % 46‟dır. Bu sonuca baktığımızda
öğrencilerin sanat eğitiminin gerekliliği ile ilgili bilgi sahibi oldukları ancak neden gerekli
olduğuna dair fikirlerinin yeterince oluĢmadığı görülmektedir. Sanat eğitimi derslerinin daha
aktif iĢlenmesinin, nitelikli ders dıĢı sanat etkinliklerinin sayılarının arttırılmasının,
seminerler,

konferanslar,

söyleĢiler

yapılmasının

bu

bilinçlendirmeyi

sağlayacağı

düĢünülmelidir.
4- Öğretim elemanlarının tamamı ve öğrencilerin %85‟i üniversitede ve il içinde
yapılan etkinlikleri yetersiz bulmaktadırlar. Herkeste var olan yetenekler kültürel çevre ile
iliĢkili olarak geliĢir. Eğitim ve öğretim ile bu yetenekler daha ileri seviyelere taĢınır. Bunun
bir yolu da sanat eğitimi ve öğretimidir. Düzenli ve nitelikli yapılacak sanat etkinlikleri bu
eğitimi destekleyecektir.“Zekâ konusunda yapılan pek çok araĢtırma zekânın yalnız
çeĢitliliğini değil çevre koĢullarına kültür ortamına bağlı olarak geliĢebilirliliğini de
göstermiĢtir.”(KırıĢoğlu,1991)
5- Öğrenciler ve öğretim elemanları üniversitede en büyük eksiklik olarak kampus
içerisinde bir etkinlik binasının bulunmamasını göstermiĢlerdir. Ve bu yapının nasıl olması
gerektiği konusundaki beklentilerini Ģu cümlelerle ifade etmiĢlerdir;
“Tiyatro, bale, konser gibi sanat etkinlikleri için ideal bir mekan olmalı, sundukları
teknik olanaklar ve konfor ile kongre, konferans, seminer türündeki toplantı organizasyonları
için de oldukça kullanışlı olmalı, sadece üniversite bünyesinde düzenlenen etkinliklere değil,
dışarıdan gelen amaca uygun taleplere de kapılarını açabilen, sanat etkinlikleri ve toplantı
organizasyonları için kiralanabilmekte ve ortak çalışmalarda kullanılarak üniversiteye de
gelir kaynağı olabilecek aynı zamanda içindeki ek yapılarla öğrencilerin çeşitli alanlarda
eğitim almalarına olanak sağlayacak yapılardan (kulüpler, bilgisayar odaları, fotoğraf
laboratuvarları…) oluşmalıdır. Ö.E.7
“Türkiye‟de özellikle Üniversitelerin sayısının artıĢı sevindirici bir geliĢmedir. Ancak
fakültelerin açılabilmesi için gerekli olan bina dıĢında; donanım ve yetiĢmiĢ sanat
eğitimcilerinin de ihtiyacı karĢılayabilecek nitelikte olması gerekmektedir. Bunun dıĢında
Üniversitenin bulunduğu Ģehrin kültürel etkinlikleri destekleyecek müze, sergi salonu, tiyatro
binası gibi mekânları sağlaması gerekmektedir.”(Altınkurt,2005)
6- Üniversite‟nin Ģehirde yapılacak etkinliklerde daha fazla rol almasının gerekliliği ile ilgili
öğrencilerin %25,64‟i üniversitenin böyle bir rol üstlenmesi durumunda, halkın üniversiteye
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karĢı ilgisinin artacağını ve böylece daha fazla destekte bulunacaklarını, %34,35‟ü halkın
öğrenciyle iletiĢiminin artacağını bunun halkın Ģehirde öğrencilere olan bakıĢ açısını olumlu
yönde değiĢtireceğini düĢünmektedir. %40‟lık bir dilimde halkın sanata karĢı ilgisinin
artacağını düĢünmektedir.
Toplumda sağlanacak bu değiĢim Sosyal öğrenme modeli bir örnektir. Sosyal öğrenme
kuramına göre öğrenme, bireyin gözledikleri kiĢi ya da davranıĢları biliĢsel olarak izlemesi
yoluyla gerçekleĢir. (Senemoğlu, 1997).
ġiĢman bunu Ģöyle dile getirmiĢtir (2007), “Eğitim açısından toplumsal değiĢme ve
yenileĢme içerisindeki sosyal değiĢim, toplumun dinamik yönünü ifade eden bir farklılaĢma
olup, bir durumdan baĢka bir duruma geçiĢ olarak tanımlanmakta ve sosyal değiĢme
kavramını, toplumsal yapı ve davranıĢlarla sosyal kültürün maddi ve manevi öğelerindeki
değiĢmeler olarak ele almaktadır”.
7- Öğrenciler yapılacak Sanat etkinlikleri düzenlenirken daha fazla öğrenci görüĢü
alınması gerektiğini ifade etmiĢlerdir. Bu etkinlikler içinde gelenekselleĢebilecek sanatçı
söyleĢileri veya halkın da katılımının sağlanacağı sanat eğitimi üzerine paneller, konferanslar,
sempozyumlar yapılması gerektiği belirtilmiĢtir.
ġirin (2007,s.146) “Sanat eğitiminde yetiĢkin eğitiminin önemi” adlı çalıĢmasında
“Halk Eğitim Merkezleri‟nde sanat eğitimi ve faaliyetlerinin arttırılması,
-Kültür Bakanlığı bünyesindeki müze, sergi ve gösteri salonlarının çoğaltılması,
-Özel galeri ve gösteri yerlerinin çoğalmasının özel sektör ve devletçe teĢvik edilmesi,
-ÇalıĢan kesimin sanatsal etkinlikleri izlemesi için yönlendirilmesi ve teĢvik edilmesi,
-Toplumun her kesimine açık sanatsal anlamda sergi, seminer, konferans ve kurs gibi
etkinliklerin düzenlenmesi ve bunların teĢvik edilmesi,
-Kurum ve kuruluĢlarda sanat eğitim ve kültürel faaliyetlerin çoğaltılmasının sağlanması,
-Müze ve galerilerin sanat eğitimi etkinliklerinin içinde yer almasının ve yetiĢkinlerin
buralardan faydalanmasının sağlanması gibi etkinliklerin çoğaltılması gerekmektedir.”
demiĢtir.
Ayrıca öğretim elemanlarının tamamı tüm fakültelerde sanat eğitimi verilmesi
gerektiğini ifade etmiĢlerdir.
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“Temel amaçları, çocuğu/genci, görmeye, aramaya, sormaya, deneme yapmaya,
sonuçlandırmaya yönelik olan sanat eğitimi, eğitimin her kademesinde kesintiye uğramadan
devam etmelidir.”(Buyurgan S.U.2007)
“Okul öncesi eğitimden üniversitelere kadar sanat eğitimi politikaları, plan ve
programları; üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve diğer eğitim kurumlarının
temsilcilerinin katkıları ile Türkiye‟nin milli bir sanat eğitimi politikalarının oluĢturulması
için, konusu “sanat eğitimi” olan bir eğitim Ģurasının toplanması ve Ģurada alınan kararların
uygulanmasına ivedilikle gereksinim duyulmaktadır”(Altınkurt,2005)
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HÜZÜNLE SEVGĠNĠN HARMANLANDIĞI BĠR YÜREK
DĠN ADAMI, MÜZĠKOLOG, DERLEMECĠ, BESTEKÂR VE EĞĠTĠMCĠ
VARTABED GOMĠDAS

Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN*

Özet
Din adamı, müzikolog, derlemeci, bestekâr ve eğitimci Gomidas ülkemiz ve dünya müzik
kültürü için önemli çalışmalar yapmıştır. Bununla birlikte gerek çalışmaları, gerekse hayatı
üzerinde yeterince çalışılmamıştır. Gomidas‟ın Türk müzik bilimi camiasında yeterince
tanınmaması, onun bir azınlık mensubu olarak iki toplum arasında kalmasından ve belirli
çevrelerce

“Türk düşmanı” olarak tanıtılmasından da ileri gelmektedir. Bu çalışmada;

Gomidas‟ın hayatı, müzik adamlığı, eğitimciliği, araştırmacılığı, yayınları, eserleri,
müzikoloji alanına yaptığı katkıları, Türklerle olan ilişkilerinin tarafsız ve gerçekçi yönü,
hastalığına yönelik değerlendirmeler ele alınmaktadır. Çalışma; “alan yazın” tekniği
kullanılarak elde edilen bilgi ve belgelerin derlenmesi, yorumlanması ile oluşturulmuştur ve
bir değerlendirme makalesi düşüncesiyle hazırlanmış, ülkemiz kültürü için büyük önem
taşıyan bir müzik adamının tanıtılması, eserlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
Araştırma amacına uygun olarak, problem anlatılmış, konuya özgün önceki çalışmalar
incelenmiş, özetlenmiş, veriler farklı bakış açılarında değerlendirilerek ortaya konmuş,
sonraki çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın alana özgü, yeni ve kültürel
çeşitliliğe katkı sağlayıcı, müzik kültürümüzün zenginliğindeki dinamiklere vurgu yapıcı
olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, derleme, politika

*

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
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GĠRĠġ
Vak‟a incelemeleri tarihi yönteme de benzer taraflarıyla, betimleme yöntemleri arasındadır.
Müzik araştırmalarında önemli bir yer tutan bu ve benzeri incelemeler, bireylerin
yaşantılarından yola çıkarak elde edilen veriler ışığında sosyolojik, psikolojik, felsefe, estetik
vb birçok konu ve alanda fikirler vermektedir. Gomidas; hayatı, eserleri, Anadolu ve dünya
müzik kültürüne katkılarıyla bu alanda çalışma yapmak isteyen bilim insanlarına da yeni
fikirler vermektedir.

Çalışmada; Gomidas‟ın hayatı, müzik adamı kimliği, yayınları,

eserlerinin içeriği, Türklerle ilişkileri, sürgün günleri, hastalığını tetikleyen olaylar,
yaşantısına yönelik objektif ve tarafsız bakış açılarına değinilmiştir. Çalışmanın alana özgü,
yeni ve kültürel çeşitliliğe katkı sağlayıcı, müzik kültürümüzün zenginliğindeki dinamiklere
vurgu yapıcı olduğu düşünülmektedir.

Hayatı
Din adamı, müzikolog, derlemeci, bestekâr ve eğitimci Gomidas 26 Eylül 1869‟da
Kütahya‟da doğmuştur. Babasının adı Kevork Soğomonyan, annesinin adı Takuhi
Soğomonyan‟dır. Araştırmacı, Poladian babasının ayakkabıcı ustası aynı zamanda yerel
Ermeni kilisesinin şefi ve koristi,

annesinin ise o günkü ermeni şarkılarının yazarı ve

bestecisi olduğunu belirtir (2010,82). Soğomon Soğomonyan adıyla vaftiz edilmiştir. Altı
aylıkken annesini, 11 yaşındayken babasını kaybetmiş, ilköğremini Kütahya ve Bursa‟da
yapmıştır. Babasının ölümünün ardından 1880 yılında Bursa‟ya anneannesi ve dedesinin
yanına gönderilmiş ama orada kısa bir süre kalmış ve bilinemeyen nedenlerle Kütahya‟ya geri
gönderilmiş, Amca Harutyan tarafından evlat edinilmiştir. 1881 yılında Kütahyalı Ermenilerin
tavsiyesi ile Bursa Ermenilerinin ruhani lideri Kevork Tertsakyan tarafından Kevorkyan
Ruhban okuluna götürülmüş ve burada eğitime başlamıştır.Okula kaydı yapıldığında sadece
Türkçe konuşması tepki çekmiş, bununla birlikte Ermenice söylediği şarkılar ve sesinin
güzelliği dolayısı ile çabuk kabul edilmiştir. Bu okulun Gatagigos‟u MıgırdiçKhirimyan
tarafından kilise kanunlarına göre yedinci yüzyılda yaşamış müzisyen Gatoğigos Gomidas
Ağayetsi‟nin adı verilmiş ve 1895 yılında Gomidas ismiyle ruhaniler arasına kabul edilmiştir.
(Dadyan,2011;249) 1890‟da baş diyakoz unvanı almış, 1893‟te “Vartabed Gomidas”
rahip adı ile rahip olarak atanmış, (Dadyan bu tarihi 1895 olarak belirtir)

bekâr
aynı yıl

Eçmiadzin‟de müzik öğretmeni olarak göreve başlamıştır. Müziğe olan ilgisi ve yeteneği
dolayısıyla; okuldayken güzel sesi ve musikiye karşı beslediği aşırı sevgi göze çarptı ve
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devrinin musiki otoriteleri ve öğretmenleri K. Garmurza ile M. Yegmalyan tarafında bu yolda
teşvik edilmiştir. (Bora,2010;245)Gomidas, 1896‟da Berlin Konservatuvarına kaydolmuş ve
dört yılda bu okulu bitirmiştir.1810 yılında kurulan bu üniversite tüm modern üniversitelerin
anası olarak kabul edilir. Aynı zamanda Friedrich Wilhelm Üniversitesi‟nin Filozofi
Bölümü‟nden mezun olan Gomidas,1899‟da öğrenimini tamamladıktan sonra Eçmiyadzin‟e
dönüp müzik

öğretmenliğine başlamıştır.1899-1906

yılları

arasında Ecmiyadzin‟de

öğretmenlik yapmış, 1906 yılında öğretmenlik mesleğinden istifa etmiş ve Berlin‟e gitmiş,
1907‟de Ecmiyadzin‟e dönmüştür. 1910 yılında İstanbul‟a gelmiş, korolar kurmuş, konser
etkinlikleri düzenlemiştir. 1912 yılında sıkıntılarından kurtulmak ve biraz dinlenmek için
Kütahya‟ya geldiği ve bir süre dinlendiği bilinir. 24 Nisan 1915 yılında tutuklanmış, 7 Mayıs
1915 de 13 günlük bir tutukluluktan sonra serbest bırakılmıştır.1919‟da yaşadığı psikolojik
sıkıntılar dolayısı ile hastaneye yatırılmış ve iki buçuk yıllık bir aradan sonra Paris‟e sevk
edilmiştir. Son yıllarını Paris‟te geçirmiş, akli dengesi bozulmuş 20 Ekim 1935‟te öğleden
sonra saat dördü beş geçe vefat etmiştir. Gomidas; hayatı boyunca ve ölümünden sonra dahi
muhtelif vesilelerle yabancı basın ve uluslararası musiki otoriteleri tarafından övgüyle
anılmıştır. (Bora,2010;246) 1936 yılında mumyalanan naaşı Ermenistan‟a götürülmüştür.

Müzik Adamı Kimliği
Kompozisyon, orkestra şefliği, şan ve müzikoloji eğitimi alan Gomidas; koro şefi ve müzik
öğretmenliği görevini de üstlenmiş, köy ve kasabaları dolaşarak folklorik musiki
araştırmalarını geliştirmiştir. Derlediği eserleri Hamparsum Notası ile yazıya dökmüş ve halk
şarkılarını çoksesli olarak düzenlemiştir. Anadolu ezgileri üzerinde ilk çoksesli akademik
çalışmaların Gomidas tarafından yapıldığı söylenebilir. Kurduğu korolar ile çoksesli müziği
sevdirmiş, halk müziği ve antik enstrümanları, koro, orkestra ve kilise orkestraları ile
birleştirmiş, 200-300 kişilik korolar ile konser etkinlikleri sergilemiştir. Halk müziği ve antik
enstrümanları koro, orkestra ve kilise orkestralarında kullanan ilk müzisyen olarak
bilinir.“Merkezi kiliseler ya da yerel kiliselerde önceleri tek sesli makamsal bir müzik olan
Ermeni dinsel müziğinin Gomidas‟ın katkılarıyla polifonik bir yapıya çevrildiği
bilinmektedir.” (Halaçyan,2011;375)
Ermeni müzikologlar Gomidas‟ı çağdaş Ermeni klasik müziğinin babası sayarlar. Ermeni
müziği Gomidas‟la başlar! Sözü onun için söylenmiştir. “Gomidas-olağanüstü bestecihalkının sanat mirasını yansıtmak açısından en ünlü isimdir. O çağdaş Ermeni müziğinin en
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üst noktadaki temsilcisidir.”(Arzruni,2008;54) Paris, Brüksel, Mısır ve Londra‟da konserler,
konferanslar vermiş, Ermeni halk müziği üzerinde yoğunlaşmış ve çalışmalar yapmıştır. Tatil
için evlerine giden öğrencilerinden köylerinde derlemeler yapmalarını istemiştir.Üç bin
ezgiden oluşan bir koleksiyona sahip olduğu bilinir. Bununla birlikte koleksiyonun hepsine
ulaşılamamıştır. İlk büyük ilgiyi 1914‟te Paris‟te uyandıran Gomidas, Uluslararası Müzik
Derneği‟nin kuruluşunda etkili olmuş, uluslararası müzik çevrelerinde, besteci, icracı, ozan,
müzikolog, şarkıcı, yönetici ve öğretmen olarak tanınmıştır. Türkçe şiirlere besteler yapmış,
bildiriler sunmuş, Anadolu kültür hayatına katkılarda bulunmuştur. Notacı Rahip olarak
tanınan Gomidas; Anadolu, İran, Kafkasya, Grek ve Mısır topraklarında Ermeni halk türküleri
ve bu türkülerin söyleniş biçimlerini (tempo vb) araştırmış bir bakımdan Bela Bartok‟a
öncülük etmiştir.
Polatyan‟ın Arnag‟tan aktardığına göre Gomitas; “elinde değneğiyle, Havariler gibi
Ermenistan‟ı köy köy dolaşarak ozanların ve ırgatların söylediği türküleri notaya çekti.
Türküleri doğal ortamı içinde çekmek için kendisini perdelerin arkasına saklardı, böylece
türküyü söyleyen kişi eleştirel bir dinlemenin farkına varmıyordu.” (1998;99) “Gomidas‟ın
Anadolu‟da dolaştığı yerlerden topladığı malzemeyi anında notaya aldığı ve ya daha sonra
hatırladığı şeklini notaya aldığı varsayılıyor. Zira o dönemde ses kayıt cihazları yaygın bir
kullanım alanı bulamamıştır.”(Halaçyan,2011;377)

Yayınları
1895 yılında düğün ve aşk şarkıları, ninni ve dans müziklerinden oluşan 25 parçalık bir
antoloji Ağın Ezgileri‟ni yayınlar.
1903 yılında Binbir şarkı adlı halk şarkıları kitabını yayınlar. Kitap 50 şarkı içermektedir.
1905 yılında yeni bir 50 şarkılık kitap yayınlar.
1907 köy şarkıları, Paris‟te yayınlanır. Kitapta 12 şarkı vardır.
1912 Ermeni köy şarkıları, leibzig‟te yayınlanır.
Seksen solo ve koro eseri, piyano için yedi dans müziği, tamamlanmamış bir Ermeni ayin
müziği düzenlemesi vardır.
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Çeviri yazım ve yorumunu Mehmet Salih Ergan ve Ahmet Şahin Ak‟ın yaptığı Mahmut
Ragıp Gazimihal‟in Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz” adlı çalışmasında Ermeni
Halk Musikisi Kitabiyatı başlığında Gomitas‟ın şu eseri yer alır.
“KomitasWartapet.-La LyreArmenienne, 1906. Chez E Demets. (“Paris Ermeni İttihadi‟nin
yardımıyla çıkarılan bu albümde 12 şarkı vardır).”(2006;97)

Eserlerinin Ġçeriği
Gomidas‟ın şarkılarında aşk acıları ve gerilimleri anlatılır.
Hav Arek adlı solo şarkı; “dağ esintilerini ruhundaki yangını söndürmeye ve yağmuru kötü
kalplilerin günlerini karartmaya çağıran bir aşığı canlandırır…ImChinariYare, uzun ve güzel
bir ağaçla karşılaştırdığı aşığıyla evlenerek ailesine karşı çıkan bir genç kızın hikayesini
anlatır..Tsikdu, Kaşi olarak ta bilinen etkileyici “Kutanerek”, bir çiftçinin hayvanları ve
mahsulü için duyduğu endişeyi anlatan bir tarla sürme şarkısıdır… “AntsrevnYegav” yağan
yağmurun şarkısıdır.” (Kuyumjıan, 2010:68-69)

Türklerle ĠliĢkileri
Hamdullah Suphi Tanrıöver, Halide Edip Adıvar, Mehmet Emin (Yurdakul) ile yakın ilişki
kurmuştur. Gomidas Mehmet Emin‟in birkaç şiirini bestelemiştir. Halide Edip‟in
Kadırgada‟ki evine gittiği ve piyano çaldığı Edip‟in anılarından ve kitaplarından
anlaşılmaktadır.

Gomidas‟a anılarında yer veren Adıvar, Mehmet Emin ve Yahya

Kemal‟inde Gomidas‟la yakından ilgilendiğini ve kendisini dinlemeye gittiklerini dile getirir.
“Gomidas için Halide Edip şunları yazıyor: İnsancıl milliyetçilikten yana olan iki büyük şair,
Mehmet Emin ve Yahya Kemal onunla çok ilgilenir ve onu dinlemeye gelirlerdi.”
(Bora,2010;250) Dadyan İstanbul‟da sadece Ermeniler arasında değil Türk ve yabancı
çevrelerden de dostlar edindiğini ve devrin önde gelen isimlerinden Talat ve Enver Paşalar ile
ve geleceğin Şehzadesi Abdülmecid Efendi ile tanıştığını dostluklar kurduğunu belirtir.
(2011;252) 1912 yılında Trablusgarp Savaşı‟nda yaralanan askerler yararına para toplamak
için Harp Okulu salonunda düzenlenen konsere korosu ile katılmış ve Türkçe eserler
okutmuştur. Aynı yıl arkadaşı Panos Terlemezyan‟la Kütahya‟ya geldiği ve bir dağ evinde
dinlendiği bilinir. Kütahya, Afyon, Eskişehir ve Bursa‟yı ziyaret etmiştir.
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Korolar kurmasına, yurt içinde ve dışında rahatça seyahat edebilmesine, istediği yerde
konserler vermesine, yurdun istediği yerinde derleme çalışmaları yapmasına izin verilmiştir.
1915 te yazdığı bir mektupta İstanbul‟daki yaşantısı hakkında şunları söyler.“İnsanlar
çalışmalarıma büyük bir sevgiyle yaklaşıyor, buda beni çok mutlu ediyor ve cesaretlendiriyor.
Şu an burada benimle olup, bütün bunları benimle paylaşmanızı olmanızı ne kadar çok
istediğimi bilemezsiniz, o zaman başıma gelen ilginç olayları size anlatabilirim.” (Kuyumjıan,
2010:94)

“Mart 1915‟te, yeni kurulan Türk Ocağı‟nda dinletili bir konser vermiştir.

Konuşması sırasında dernek başkanı Hamdullah Suphi‟nin (Tanrıöver) gözyaşlarını
tutamadığı söylenir.” (Kerovpyan, Yılmaz,2010;140) O gecede Hamdullah Suphi Tanrıöver
Gomidas hakkında şunları söyler. “Bu Anadolu çocuğu, Ermeni din adamı, adanmışlığıyla ve
çalışkanlığıyla Ermeni müziğini kanatlandırdı… Rahatı ve lüksü önemsemeyip zamanını
köylerde halk şarkıları toplayarak geçirdi… ve bu şarkıları Ermeni ulusal mirasının bir parçası
olarak sundu… Bizim din adamlarımızda aynı şeyi yapsaydı, Türk milletinin duyarlı kalbinin
ve düşünen zihninin değerini yükseltebilecek ne hazineler bulacaklarını merakediyorum…
Gerçek… şu ki Ermeni milleti, kültürel hayatımızın sınırında durmaktadır. Türkiye‟de nereye
giderseniz gidin, Anadolu‟nun her köşesinde Ermeni zekâsı, yaratıcı Ermeni zekâsı ve eli, sizi
selamlayıp “Ben buradayım” diyecektir. Sultanların saraylarına gidin mimarlar Ermenidir…
Sevdiklerinizin incelikle oyulmuş mezar taşları Ermeni ustaların eserleridir… Ayrıca Ermeni
ustalar Van‟da dünyaca ünlü mücevher kutularını da yaparlar. Tıp okulunun kurucuları ve
bilimsel kitapların yazarları da Ermenilerdir… Bunlar yüzyıllardır birlikte yaşadığımız
insanlardır.” (Kuyumjıan, 2010:114-115) Hastalanıp Hospital de la Paux hastanesine
yatırıldığında baş psikiyatrist Mazhar Osman‟a çok güvenmiştir. Edgar MANAS, İstiklal
Marşı‟nın orkestra düzenlemesini/armonizasyonunu yapan kişidir ve Gomidas‟ın öğrencisidir.

Sürgün Günleri
24 Nisan 1915‟te İstanbul‟daki sayısı 220 olarak bilinen Ermeni aydınlarla birlikte sürgün‟e
gönderilir. Dahiliye Nazırı Talat Paşa‟nın Çankırı kaymakamına gönderdiği telgrafla birlikte
sürgün günleri kısa sürer (13 gün) ve İstanbul‟a döner. Karacakaya‟ nın çalışmasında 7
Mayıs‟ta Gomidas ve arkadaşlarının İstanbul‟a dönmelerine izin verildiği belirtilmiştir.
“1915/05/07 Çankırı'ya gönderilen Torkumyan, Nargileciyan, Keropeyan, Bardizbanyan,
Keçiyan, Tolayan, Kargözyan ve Komidas'ın Đstanbul'a dönmelerine izin verildiği. BOA.
DH. SFR, nr. 52/255”(2001;117).
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Vilayete yazılan mesaj içeriği (Karacakaya vd, 2007;131-132)

Bâb-ı Âli
Dahiliye Nezâreti
Emniyye_i Umûmiyye Müdîriyyeti
Hususî:8

Kastamonu Vilâyeti'ne
Çankırı'ya i„zâm olunan Ermeniler miyânında bulunan Doktor Vahram Torkomyan, Agob Nargileciyan,
Karabet Keropeyan, Zara Bardizbanyan,

Puzant Keçyan, Yervant Tolayan, Rafael Karagözyan, Vartabet

Komidas efendilerin Dersaâdet'e avdetlerine müsaade olunduğunun kendilerine tebliği .

Fî 24 Nisan sene [1]331

Nâzır

DH. ŞFR, 52/255

Talat

Anlatılan ve büyütülen bir olaya göre; su içmek üzereyken kova elinden bir jandarma
tarafından alınmış ve içindeki su yüzene serpilmiştir. Sürgün günlerinde yaşadığı bu olay
Ermenilerce büyütülmüş ve akıl hastalığının yegâne sebebi olarak gösterilmiştir. Oysa hayatı
boyunca kendi cemaatinden ve milletinden zulüm görmüştür. Her defasında Anadolu‟ya,
Türkler‟e sevgisini belli etmiş, hastalığında bile kendisini ancak Türklere emanet etmek
istemiş bir dâhinin Türk düşmanı olması beklenemez.

Hastalığını Tetikleyen Olaylardan Bazıları
Sirvart Polatyan Komitas‟a Birinci Dünya Savaşı‟nın ortalarından itibaren erken bunama
teşhisi konulduğunu belirtir (1998;99). Kuyumjian‟ın tespitlerine göre ise, Gomidas TSSB
yani “Travma Sonrası Stres Bozukluğu” adlı bir hastalığa yakalanmıştır. Bu hastalığın yegâne
sebebini ise sürgün günlerinde yaşadığı talihsiz olaylara dayandırılmıştır. Oysa Gomidas‟ın
hastalığı sadece bir olaya dayandırılamayacak kadar basit olmadığı ve derinlerde aranmasının
gerektiği düşündeyiz.
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Şöyle ki;
Annesi Takuhi melankoli nöbetleri geçiren bir hayat sürmüştür. Dahası çok genç yaşta
hayatını kaybetmiştir. Annesiz büyümek Gomidas‟ın dünyasında derin izler yaratmıştır.
Çocukluk arkadaşının anlatımına göre Gomidas sıkıntılı bir çocukluk geçirmişti. “Zayıf,
yetersiz beslenen, ciddi ve kibar bir çocuktu. Fakir giyimliydi ve fırtınalı kış mevsiminde
okula soğuktan morarmış gelirdi. Ellerini nefesiyle ısıtırdı…Oturduğumuz yerlerde
minderlerimiz vardı, fakat Soğomon (Gomidas), çıplak tahta zemin üzerinde bacaklarını altına
alıp otururdu. Okurken titrerdi. Genellikle aç olurdu ve ben de kahvaltımı onunla
paylaşırdım.” (Kuyumjıan, 2010:25-26)Annesini erken kaybetmesi birçok bireyde görüldüğü
gibi ileriki yaşantısında kaygı duyguları taşımasına, depresif davranışlar göstermesine zemin
oluşturmuş olabilir. Babası annesinin ölümünden sonra kendisini içkiye vermiştir. Çocukluk
yıllarındaki bu sıkıntıların hayatının ileriki yıllarına yönelik izler bırakması kaçınılmazdır.
Babasının ölümünden sonra anneanne ve dedesini yanına gönderilmiş ama dört ay gibi kısa
bir süre sonra Kütahya‟ya geri gönderilmiştir. Çocukluk arkadaşı Mildonyan o günleri şöyle
anlatır. “Babasının vefatından sonra hayatı daha acıklı bir hal aldı. Çocuk, gerçek anlamda
evsizdi. Ona genellikle sokaklarda aç ve ağlarken rastlardım. Onu zorla evine bırakırdım.
Tanıdıklar, onu çamaşırhanenin soğuk taşlarında uyurken bulurlardı ve uyandırıp evine
bırakırlardı.” (Kuyumjıan, 2010:29)
10 yaşında aile ve sosyal hayatı yıkılmıştır. Önce anne ve sonrasında babasının ölümü,
ebeveyn ilgisinden erken mahrum olması bazı kalıcı zihinsel rahatsızlıklar yaratmıştır.
Ruhban okulunda sadece Türkçe konuşması dolayısı ile dışlanmış ve hor görülmüştür. Okulda
bir sürü dedikodular çıkarılmış ve bundan çok rahatsız olmuştur.1895‟te yazdığı bir mektupta
şunları söyler: “Yeterince dayandım. Konuşmazsam taşlar haykıracak. Yeter bu kadar
işkence! Bunların hepsi, işlemediği suçlardan dolayı bir insanı yargılamak, öldürmek ve sonra
da ismine leke sürmek için ortaçağın Engizisyon mahkemelerini yeniden kurmaya yemin
etmiş gibi görünüyorlar” (Kuyumjıan, 2010:43).
1905 yılında otuzyedi yaşındayken “biraderler tarafından kuşatıldığına ve kapana kısıldığına ”
inanır. Dedikodular, küçük ve hor görmeler sonucunda öğretmenlikten istifa etmek zorunda
kalır.1906 da Berlin‟e yaptığı yolculuk sırasında türkü düzenlemeleri, armonizasyonları
çalınır ve büyük üzüntü duyar. Sonrasında elinde olan taslakları temize çekerken çok yorulur
ve yıpranır. Bu ve benzeri çalışmaların kayboluşlarının gizemi çözülebilmiş değil. Bununla
birlikte bu kayboluşlar çeşitli vesilelerle dile getirilir. Örneğin Kazandjian; nomatik nota
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yazımının çözümü ve deşifre edilmesi işinin sadece Komitas tarafından bulunduğunu ama bu
zahmetli çalışmanın ürününün kaybolduğunda ise en önemli etkinin 1915 olayları olduğunu
dile getirir. (Çev: Akkaya, Kurt,1996;306)
Yapıtlarında aşk acıları hâkimdir ve bu duruma Ermeni Kilisesi şiddetle karşı çıkmıştır. Kaçış
olarak gördüğü Paris‟te yaşamasına izin verilmemiş, koro şefliği talebi reddedilmiş, 1907‟de
Eçmiyadzin‟e geri dönmek zorunda kalmıştır. Bir mektubunda “Kötü insanların taş attığı”,
“kendi öz benliği”nin“saf ve el değmemiş gölü” olarak nitelendirdiği işine gömülerek
umutsuzluğuyla savaştığını belirtir. Huzursuzluğunu şu sözlerle dile getirir. “Ne zihnim ne
beynim kaldı. Huzursuzum ve ne yapacağımı bilmiyorum. Kara bulutlarla çevrili olduğumu
düşün, ışık istiyorum, parlak bir ışık, gökyüzüne yükselmek, yukarılara çıkmak ve yakıcı
güneşle yaşamak istiyorum, fakat yolu bulamıyorum ve bu boğucu havada nefes alamıyorum”
(Kuyumjıan, 2010:71).
Kuyumjian‟ın

tabiri

ile

“anhedoni”

durumu,

depresyon

ve

boşluk

duygularını

yaşıyordu.1909‟da Eçmiyadzin de müzik okulu kurma isteği reddedilmiş, maaşı yarı yarıya
düşürülmüş, dışlanmıştır.

Mektubunda durumunu açıkça dile getirir.“Yirmi yıldır bu

manastırın keşişiyim. Buraya hizmet etmek maksadıyla girdim. Bu yirmi yıl boyunca sadece
tuzaklar ve adaletsizlikler gördüm. Sinirlerim yıprandı, daha fazla dayanamıyorum. Huzur
arıyorum fakat bulacak gibi görünmüyorum. Dürüst çalışmak istiyorum fakat huzursuzum.
Duymamak için uzaklara kaçmak istiyorum. Görmemek için gözlerimi kapatmak istiyorum.
Akıntıya kapılmamak için bacaklarımı bağlama istiyorum. Aklımın karışmaması için
duygularımı dizginlemek istiyorum fakat ben de nihayetinde bir insanım… Eğer beni kurtarıp
kaybetmemek Gatağigos cenaplarını memnun edecekse, size gözyaşları içinde yalvarırım ki
beni Eçmiyadzin görevinden azat ederek uzaktaki Sevan manastırına bir münzevi kesiş olarak
görevlendiriniz. Böylece, Ermeni Kilisesi ve bilim için önemli bir çalışma olan araştırmamı
orada bitirebilirim.” (Kuyumjıan, 2010:74)
İnziva için Sevan Manastırına gitme talebi de reddedilir. 1910 yılında İstanbul‟a gelir.
Çalışmalarına yine cemaat engel olur. Kurduğu korolardaki eserleri seslendirme biçimlerine
karşı çıkarlar. Onu uyarırlar, ahlaka uygun davranmamakla ve şöhret ve kazanç sağlamakla
suçlarlar, küfür içinde olduğunu söylerler, konserleri sansürlenir.1913 te bu sefer kendi
isteğiyle Eçmiyadzin‟e çalışmalar yapmak için gider ama yine hoş karşılanmaz. Hatta gelir
gelmez ayrılacağı tarih sorulur. O anları şöyle anlatır: “Kalmaya gelmedim, fakat eski el
yazması kitaplığında çalışmaya ve yeni halk şarkıları derlemeye geldim. Eylül ortasında
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İstanbul‟da olacağım…(Eçmiyadzindeki) arkadaşlarım takdir edilmiyorlar… Kendilerine ait
odaları bile yok… Bu bataklıktan yeni çıktım, nasıl geri dönebilirim? Bir kez bile kalmamı
istemediler; hatta “niçin ayrılıyorsun, neden kalmıyorsun?” diye sormadılar bile” (Kuyumjıan,
2010:104).
1915 teki tutuklama ve 13 günlük sürgün hayatı onu üzmüştür. Kazandjian Komitas‟ın;
toplama kampına benzeyen bir yere kapatıldığını ve aklını kaybetmesine yol açacak şekilde
vahşice işkence gördüğünü iddia eder (Akt:Gökçen;1996;279). Oysa bu ve benzeri iddialar
gerçeği yansıtmamaktadır. Sürgün günlerinde yaşadıkları dolayısı ile su istimal edilmiş ve
kötü niyetlilerce ismi kullanılmıştır. Örneğin Dadyan‟a göre; karakolda bekletilen tutuklulara
son derece iyi davranılıyor, ihtiyaçları karşılanıyor, aileleri ile haberleşmelerine ve istedikleri
eşyalarını getirtmelerine izin veriliyordu. (2011;253)
1916 yılındaki İstanbul‟daki sosyo-ekonomik ve kültürel hayattaki çöküş onu etkilemiştir.
İşsiz kalmış,

kirasını ödeyemeyecek hale gelmiştir. Hastalığı belirgin bir hal aldığında

istemeyerek te olsa hastaneye yatırılmıştır. Arkadaşlarının kendi istemi dışındaki bu
davranışına “Beni kandırdınız” tepkisini vermiştir.

Hastaneye yattığında korunması için

eserlerini İstanbul‟daki Patrikhaneye yollamıştır. Tuhaftır ki eserleri kaybolmuştur. Bu olay
psikolojik sorunlarının artmasına yol açtığı düşüncesi yanlış olmasa gerek. “Vartabet
Komidas'ın 14 Ekim 1917‟de Viyana‟ya tedavi amaçlı gitmesi için izin verildiği görülmüştür.
Dolayısı ile kendisine karşı bir husumet ve önyargı yoktur. http://akunq.net/tr/ adlı bir internet
sitesinde yer alan yazı da “24 Nisan 1915′te 234 Ermeni aydınıyla birlikte tutuklanıp
Çankırı‟ya sürgüne gönderilen Gomidas‟ın çalışmaları, eserleri tahrip edilir, notaları yakılır”
denilmektedir. Oysa bir çok iddiada olduğu gibi bu iddiada asılsızdır. Eserlerini Türkler
yakmamış, yok etmemiştir. “Arkadaşları, tedavi masraflarını karşılayabilmek için geride
kalan ne kadar eşyası varsa sattılar ve tüm çalışmaları ile notaları dağıtıldı. Gomidas ise
kandırılarak hastaneye kapatılmasından ve bütün eşyalarının satılmasından dolayı dostlarına
düşman oldu ve hiç bir iyileşme gösteremedi.”(Dadyan,2011;255)
Hastanede Türkçe dışında başka hiçbir dil konuşmamış, hatta ziyaretine gelen ve Ermenice
konuşanları azarlamıştır.“Sizi şeytanlar, şehrinizin dili Türkçe, burada Türkçe konuşmuyor
musunuz? ”Dört doktoru olmuş ve doktorlardan Rum olan ve kendisini Fransızca selamlayan
doktorunu azarlamıştır.
“Ne istiyorsunuz, Türkçe bilmiyor musunuz?”

752

Kendisini Ermenice selamlayan Ermeni doktora da kızmış ve Mazhar Osman‟a dönerek,
“Osman Bey bu insanları alın, öğle yemeğimi yemek istiyorum” demiştir” (Kuyunjıan,
2010:153-154).Arkadaşları onu bir kez daha aldatarak İstanbul‟dan Paris‟e sevk edilmesini
sağlamak için, Paris‟ten konferansa davet edildiği yalanını söylemişler, iki buçuk yıl Hopital
de la Paix te kaldıktan sonra Paris‟e sevk edilmiştir.
Gomidas Paris e sevkine her defasında karşı çıkmıştır. İradesi dışında Paris‟e
gönderilmiştir.Sante de Ville-Evard adlı bir akıl hastanesine yatırılmış, üç yıl dört ay orada
kalmıştır.

Maddi zorluklar yüzünde bu özel hastaneden devlet hastanesi olan

HopitalVillejuif‟esevk edildi. Bir doktor raporunda şunlar yazılıdır.“Zulüm ve görkemlilik
hezeyanları, dönemsel psikoz nöbetlerinden kaynaklanıyor. Çekinik, yalıkık, sesiz ve fevridir.
Hareketsizlik ve motor ajitasyon arasında gidip geliyor. Gizli entrikaların kurbanı olduğuna
inanıyor ve “Doğanın ve yaşamın Sırlarına erdiğini” düşünüyor. Gözaltında kalmalı.
Seçilecek iki erkek hastabakıcıyla birlikte nakledilebilir” (Kuyumjıan, 2010;175).On üç yıl
Vilejuifte kalır. Zaman içinde hiçbir dostu yanına gelmez, yalnızlaşır, cemaat ilgilenmez.
Zaten gelenleri de kovmaktadır.

Nihayet Objektif Bir YaklaĢım
Kütahya doğumlu Ermeni yazar Asadur Navarian yaşananları sorgulamış ve iki makale
yayınlamıştır. Navarian günde 15 franlık tasarruf uğruna Gomidas‟ın özel hastaneden bir
devlet hastanesine sevk edilmesini eleştirmiştir. Gomidas‟ın arkadaşlarını; geri dönülemez bir
akıl hastalığı olduğuna inanmakla, küçümseyen tavırlar takındıklarını ve hastalığın
iyileşmesinde engel olduklarını iddia etmiştir. Navarian a göre hastalığının sebebi geçmişten
gelen yaşadıkları sonucuydu. Aynı düşünceyi Büyükelçi Lütem‟e görede Gomidas 1919
yılına kadar ciddi bir rahatsızlık geçirmemiştir. 1919 yılında ciddi bir depresyona girmiş ve
müzik yapmayı bırakmıştır. (2003;27-28)

Sonuçlar ve TartıĢma
Kutluk “müzik ve politika her zaman iç içeydi” (1997,VIII) der. Gomidas‟ın politikadan
uzak olduğu nasıl anlatacağız. Eğer acı ve hüzün dolu yaşantısı biraz olsun tedavi edilebilse
belki de bunu kendi ifade edecekti. “Matejko“sanat benim için bir silahtır. Vatanımıza
duyduğumuz

bağlılıktan

hiçbir

zaman

ayrı
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düşünemeyeceğimiz

bir

silah”

der

(akt:Kutluk,1997;49). Sanatın bireyleri ve ulusları ayıran bir araç olarak değil, birleştiren bire
araç olarak görülmesi gerektiği düşüncesiyle Gomidas üzerinde daha çok çalışmaların
yapılması sağlanmalıdır.
Gomidas Türk düşmanı değildir. 11 yaşına kadar Kütahya‟da yaşayan, Anadolu‟nun bu güzel
kentinin kültürel birikiminden beslenen ve fırsat bulduğunda doğduğu topraklara gelen
Gomidas Türk kültüründe etkilenmemesi, bu kültürün, Anadolu‟nun güzel insanlarına
düşman olması beklenemez. Günde beş vakit ezan dinlemiş, türkülerini söylemiş, ninnileriyle
büyümüş, yörenin yemeklerini yemiş somut olan ve olmayan kültürel mirasıyla büyümüş,
hamamlarına gitmiş, ramazanlarda “küpecik” söyleyerek bahşiş toplamış, misket oynamış,
kalesinde ve tepelerinde kuş avlamış, olması hiç de küçümsenecek düşünceler değildir.
Şahin‟in Moltke‟den aktardığına göre Gomidas‟ı farklı bir gözle ve yürekle incelemek
gerekecektir.

“XIX. yüzyılda İstanbul‟a gelen Alman Moltke, hatıralarında Ermenilerin

Türklere son derecede yakın olduklarını, aile hayatı, kadın ve erkeklerin kıyafetlerinin,
insanların tavırlarının ve dilin iki toplulukta da birbirine çok benzediğini ve iki topluluğa
mensup insanları ancak dinin ayırdığını ifade etmektedir. Hatta o, Ermenilere Hıristiyan
Türkler denilebileceğini de vurgular”(2005;208-239).
Acı ve iç yakan çocukluğuna üzülmemek elde değildir. Türkülere konu olan Kütahya‟nın
Pınarları‟nın beslediği, altında elinizi birkaç saniye bile tutamayacağınız çeşmelerinden
kurulu, buz gibi soğuk çamaşırhanelerinde yatıp kalkması, anne baba özlemi çekmesi, garip
kalması elbette derin ruhani çöküntüler yaratmıştır.
Yine hayatı boyunca en büyük kötülükleri kendi cemaatinden, arkadaşlarından görmüştür.
Buna rağmen “kötü düşünceler ve emeller için” sahip çıkılması ise paradokstan başka bir şey
değildir.
Anadolu tarih boyunca birçok medeniyete, halka vatan olmuştur. Türkler kimine göre 1071
kimine göre hiç gidilmeyen bu topraklarda bu medeniyet ve halklarla barış içinde yaşamış,
yaşamalarına izin vermiştir. Emine Bora “Klasik Osmanlı Müziğinde Ermeni Bestekârlar”
adlı kitabında 66 Ermeni besteciye yer vermiştir. Bu ve benzeri çalışmalarda görüldüğü gibi
Ermenilerde bu topraklarda hem kendi kültürlerini yaşatmışlar hem de diğer kültürlerden
etkilenerek hatta o kültürün maddi manevi değerlerinden esinlenerek eserler üretmişlerdir.
Gomidas‟ın eserleri tekrar tekrar incelenmelidir.
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Çekinmeden ve sevgiyle bu eserler çalınmalıdır. Çalınmalıdır ki aradaki uçurumlar kapansın,
kötü ellerde kullanılmasın.
Müzik eğitiminde, özellikle konservatuvarlarda bu eserlere yer verilmelidir.
Japonya‟da bir okul Gomidas‟ın eserlerini seslendirirken, Türkiye‟de bu toprağın insanının
eserleri niye seslendirilmesin?
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MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ARAġTIRMALARINDA DĠSĠPLĠNLERARASILIK
VE MÜZĠK PSĠKOLOJĠSĠNĠN AYRICALIKLI DURUMU

Yrd. Doç. Dr. Gökmen ÖZMENTEŞ*

GĠRĠġ
Karmaşık ve çok boyutlu bir sanat olarak müziğe farklı disiplinlerden yaklaşma
anlayışının batıda Pisagor‟a, bizde ise Farabi‟ye dek uzandığı görülür. Müziği matematik ve
tıp gibi alanlara taşıyan bu isimlerin bıraktığı miras özellikle batı dünyasında 18. yy. ile
birlikte müzik araştırmalarının farklı bilim disiplinlerinin katkısıyla yürütülmesini sağlamıştır.
Böylelikle, tek bir bilim disiplini tarafından aydınlatılamayan bir bilinmeyeni açıklamak için
farklı bilim disiplinlerin bir araya gelmesini ifade eden disiplinlerarası yaklaşımın izleri
müziğe de yansımış ve müzik araştırmalarının sınırlarını iyice genişletmiştir. 1930‟larda
Seashore müzikal davranışları konu alan çalışmaların fizik, fizyoloji, antropoloji, felsefe ve
metafizik gibi disiplinlere de temas etmesi gerektiğini belirterek müzikte disiplinerarası
çalışmaların fikir öncülerinden olmuştur. Bu bağlamda günümüzde müzik araştırmaları tüm
bu alanlara uzanan çok disiplinli bir görünüm sergilemekte ve müzik konusundaki bilimsel
çalışmaların sınırlarını neredeyse belirsizleştirmektedir. Müzik araştırmalarında çok disiplinli
yaklaşım işte bu geniş dağılımı tanımlar. Psikoakustik, müzik psikolojisi, müzik sosyolojisi,
nöromüzikoloji, etnomüzikoloji, müzik tarihi ve müzik eğitimi günümüzde disiplinlerarası
yaklaşımın görüldüğü müzikte belli başlı araştırma alanları haline gelmişlerdir. Dolayısıyla,
özellikle 20.yy.‟ın ikinci yarısında akademik bir disiplin haline gelen müzik eğitiminde
disiplinerarası yaklaşımın ne olduğu, hangi alanların katılımıyla hangi sınırlar içinde
yürütülebileceği gibi sorular yanıtlanmayı beklemektedir. Öte yandan, disiplinlerarası
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müzikoloji içinde “uygulamalı” bir alt disiplin olarak müzik eğitiminin diğer disiplinlerle
işbirliği yolu açıktır. Bir başka deyişle “her şeyin her şeyle ilişkili” olması müzik ve müzik
eğitimi araştırmaları için de geçerli olmuştur. Ancak, disiplinlerarası yaklaşım içindeki geniş
hareket alanında müzik eğitimi araştırmalarının çerçevesinin çizilmesi disiplinin karakteri ve
araştırmacılar açısından büyük önem taşımaktadır. Bu açılardan eldeki çalışmanın amacı,
müzik eğitiminde disiplinerarası yaklaşımları tanımlamak, hangi disiplinlerin biraraya
gelebildiğini belirlemek ve müzik psikolojisinin müzik eğitimi üzerindeki diğer disiplinlere
göre belirgin etkisini açıklamak suretiyle lisansüstü eğitim sırasında ve sonrasında ülkemizde
yapılacak olan müzik eğitimi araştırmalarına kuramsal bir perspektif sunmaktır.

KURAMSAL ÇERÇEVE
Psikoloji alanında yaşanan evrimin müziksel gelişim ve öğrenme, dolayısıyla da
müzik eğitimi araştırma ve uygulamalarına yansıması da hızlı olmuştur. Hargreaves ve diğ.
(2003) 80‟li yıllara kadar müzik psikolojisi araştırmalarının psikometri ve akustik ağırlıklı
olarak laboratuar koşullarında yürütüldüğünü ve gerçek yaşamdaki müzik deneyimlerine
odaklanmadığını belirtir. Hargreaves ve diğ.‟e (2003) göre müzik psikolojisi bu tarihlerden
itibaren bilişsel, gelişimsel ve sosyal olmak üzere üç ana sınıfa ayrılmıştır. Özellikle 80‟lerden
sonra gelişimsel ve sosyal psikolojinin müzik eğitimi üzerindeki etkileri belirginleşmeye
başlar. Yine de bu evrimin köklerini daha eskilerde bulmak da olasıdır. 1938 tarihli
“Psychology of Music” isimli kitabıyla C. E. Seashore, müzik psikolojinin temel konularını
ortaya koymakla birlikte müzik eğitimi ve müzik psikolojisi arasındaki ortaklığın ilk
ipuçlarını da sunmuştur. Seashore (1938), müzik psikolojisini müziksel öğrenme sürecinde
öğretmen ve öğrencilere yol gösterecek bir alan olarak tanımlamıştır. Kitabında öğretmen ve
öğrencilere bir takım öneriler sunan, ancak ampirik bulgulara yer vermeyen Seashore‟un
müzik psikolojisi ve müziksel öğrenme olgularını biraraya getirmesi bile bu disiplinlerin
birbirlerine yaklaşmasını hızlandırmıştır. 1960‟lı yıllarla birlikte bir grup araştırmacı
(Pflederer, 1966; Pflederer ve Sechrest, 1968a, 1968b; Zimmermann ve Sechrest, 1968;
Zimmermann, 1970; Zimmermann ve Sechrest, 1970) bilişsel psikolojinin öncülerinden
Piaget‟in çalışmalarını müziksel gelişim alanına taşımışlardır. Böylelikle müziksel gelişim ve
öğrenme süreci “korunum”, “şema” gibi kavramlar ışığında açıklanmaya çalışılmıştır. Bu
çalışmalar oldukça tutmuş ve etkileri 80‟lerin sonuna dek sürmüştür. Örneğin, Davidson
(1985), Dowling (1984) ve Krumhansl ve Castellano (1983) gibi isimler bu dönemde
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çocuklarda şarkı becerisinin gelişimini şema kavramı üzerinden açıklamaya çalışmışlardır.
Ancak bu çalışmalar da Piaget‟in aldığı eleştirilerden kaçamamıştır. H. Gardner, 70‟li yılların
sonunda Piaget‟e yönelttiği eleştiriler doğrultusunda geliştirdiği görüşleriyle müziksel ve
sanatsal gelişim konusunda da önemli bir isim olmuştur. Gardner‟a göre Piaget; sanatçı,
yazar, müzisyen ya da sporcuların sahip oldukları sezgisel, yaratıcı ve yenilikçi düşünce
süreçlerine yer vermeyerek hata yapmıştı. Kısacası; Gardner, sanatsal gelişim için birbirini
izleyen gelişim aşamaları tanımlamayı gereksiz görerek Piaget ekolünden ayrılmıştır. Hatta,
sanatsal gelişimde belirli ve sabit bir gelişim çizgisini özellikle reddetmiştir. Gardner‟ın
gelişimde öne çıkardığı beceri “sembolleştirme” olmuştur. Dolayısıyla sembol kullanma
yeteneğinin köklerine inmek, Gardner‟a göre gelişimsel psikolojinin amaçlarından biri
olmalıdır. Temelde bilişsel kökenli olan bu yaklaşımlara yöneltilen en köklü eleştiri ise
gelişim ve öğrenmede sosyo-kültürel ortamı merkeze alan ve Vygotsky‟nin izlerini taşıyan
yaklaşımda görülür. Müziğin de tıpkı dil gibi belirgin sosyal koşullar ve kültürel bağlamda
geliştiği ilkesine dayanan bu görüşlerin uzantısı olarak müziksel gelişim ve öğrenmede sosyokültürel perspektifin ağırlık kazandığı kuram ve araştırmalar ortaya çıkmıştır. Swanwick ve
Tillman‟ın (1986) müziksel gelişim kuramı ve Lamont‟un (1998) sosyo-kültürel müziksel
gelişim kuramı gibi. Müziğin gelişimsel psikolojisi alanında yapılan çalışmalar genel olarak
müziksel davranışların/yeteneklerin kazanımını ve sergilenmesini birey ve sosyal çevre
arasındaki karşılıklı etkileşim üzerinden açıklarlar. Hargreaves ve diğ. (2003) bu sosyal etkiyi
bireysel, bireyler arası, kurumsal ve kültürel düzeyde açıklamışlar ve alınan müzik eğitiminin
üç olası çıktısını içeren bir model geliştirmişlerdir: müziksel/sanatsal çıktılar, kişisel çıktılar
ve sosyo-kültürel çıktılar. Yazarlar, bir ven şeması olarak düşünüldüğünde ise bu üç çıktının
kesişme noktasına “kimlik” olgusunu yerleştirmişler ve müzik eğitiminin 21. yy başındaki
öncelikli hedefini tanımlamışlardır. Buradan hareketle müzik eğitiminin amacına yönelik şu
evrensel hedefleri geliştirmek kolaylaşmaktadır: müziksel kimlik, öz kimlik ve toplumsal
kimlik gelişimi. Bu model 20.yy‟ın başından bugüne müzikte beceri ve yetenek alanlarındaki
gelişimden kimlik olgusuna varan bu düşünsel evrimi somutlaştırmaktadır.
Burada özetlemeye çalışılan bu derin alanyazın, müzik eğitimine doğrudan ya da
dolaylı olarak göndermelerde bulunmakta, bir başka deyişle müzik eğitimcileri ve
araştırmacıları için oldukça çekici bir görüntü yaratmaktadır. Müziksel gelişim ve öğrenmenin
çok bileşenli bir görüntüye büründüğü günümüzde müzik eğitimi araştırmalarının da konu,
bağlam ve yöntem bakımından farklı perspektiflere gereksinim duyması kaçınılmaz olmuştur.
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Müzik Eğitiminde Disiplinlerarasılık
Müzik ve müzik eğitiminde disiplinlerarasılığa geçmeden önce disiplinlerarası
yaklaşıma değinmek yerinde olacaktır. Disiplinlerarası yaklaşım, tek bir konu alanını ifade
eden “disiplin” kavramının zıt anlamlısı olarak değil, değişen ve gelişen bilgi dünyasında tek
bir disiplinin kendi alanına giren sorunlara bile yeterli yanıtları vermede etkisiz kalmasından
kaynaklanan bir zorunluluk olarak doğmuştur. Bu açıdan disiplinlerarası kavramı farklı
disiplinlerin zenginliğini ve bağlantılarını kabul etmekle beraber, gerçek hayattaki
problemlerin tek bir yanıtı olmadığı anlayışına dayanır (Özkök, 2005: 160). Bu anlayış
disiplinlerarası yaklaşımda bir bilinmeyeni aydınlatmak için farklı disiplinlerin bir araya
gelmesine neden olur. Bu bağlamda disiplinlerarasılık “iki ya da daha fazla disiplin arasındaki
etkileşimi tanımlayan bir sıfat” olarak tanımlanmıştır (CAAA, 1994: 3). Bu etkileşim;
disiplinler arasında basit fikir iletişimlerinden, kavram, metodoloji, prosedür, epistemoloji,
terminoloji, veri, araştırma planlaması ve eğitim gibi alanlara varan ileri derecede eşgüdümü
içeren geniş bir sahada gerçekleşebilmektedir (CAAA, 1994: 3). Bu yaklaşımla, tek bir
disiplinlinin sınırlarının dışına çıkılarak, insan aklının ürettiği her türlü perspektif ve aracın
kullanımına açık, gerçeğe daha bütüncül ve esnek bir pencereden bakan bir bilim anlayışı
geliştirmek olanaklı olmuştur.
Disiplinlerarası yaklaşım bu karakteriyle sadece bilimsel metodolojide bir alternatif
olmamış, eğitim programlarında zenginliği vurgulayan disiplinlerarası öğretim programlarının
üretilmesini sağlayan derin bir felsefi zemin de üretmiştir. Burton‟a (2001) göre
disiplinlerarası bir yaklaşımla biraraya gelmiş farklı disiplinlere ait bilgilerin tümünün
birbirine entegre edilmesi yönündeki yanlış inanç disiplinlerarası öğretim programlarındaki
olası bir sıkıntıdır. Yıldırım (1996) bu yanlış anlayışı aşmanın yolunu farklı disiplinlerin ortak
bir kavram çerçevesinde birleşmesi olarak tanımlar:
Disiplinlerarası öğretimde belirli bir kavram (ya da problem, konu) temel alınarak, bu kavrama
değişik

yönlerden

ışık

tutabilecek

bilgi

ve

beceriler

ilgili

alanlardan

alınarak

bütünleştirilir...Disiplinlerarası öğretim bir ders saati içerisinde biraz Tarih, biraz Coğrafya,
biraz Matematik ya da Müzik işlemek değildir. Böylesine yapay bir birleştirme geleneksel
disipliner öğretime kılıf geçirmekten öteye geçemez. Gerçek anlamda disiplinlerarası öğretim,
ancak öğretimin tamamıyla kavramlar ya da problemler etrafında organize edilmesi ve bu
kavramın ya da problemin işlenmesinde değişik alanlardan bilgilerin etkili bir biçimde
bütünleştirilmesidir (Yıldırım, 1996: 89-90).
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Disiplinlerarası yaklaşımın farklı görünüm ve kullanım biçimleri de mevcuttur. Farklı
disiplinlerin bir amaç için biraraya gelmesi ilkesinde birleşilse de, disiplinlerin rolü, ilişkileri
ve uygulamaya ilişkin bir takım farklar disiplinlerarası yaklaşımları şu alt türlere ayırmıştır:
 Çokdisiplinlilik (multi-disciplinarity): Bu yaklaşımda birden çok disiplin tek bir
problem üzerine yoğunlaşır ancak aralarında çok az etkileşim olur (ASCD, 1989).
Sistematik bir etkileşim olmadığından disiplinler arasındaki bağıntı pek açık olmaz.
Örneğin; müzik ve matematik ilişkisi gibi (CAAD, 1994).
 Disiplinler kesişimi (Cross-disciplinarity): Bir disiplinin başka bir disiplinin
perspektifinden görünüşü esasına dayanır (ASCD, 1989). Bir başka deyişle, bir
disiplindeki yaklaşım ve aksiyomları bir diğer disipline yerleştirme girişimleridir.
Örneğin; bir romanın yapısal analizini bir müzik eserindeki giriş, gelişme ve sonuç
bölümleriyle ilişkilendirerek yapmak gibi (CAAD, 1994).
 Disiplinlerötesilik

(Trans-disciplinarity):

Bu

yaklaşımda

disiplinlere

kendi

kapsamlarının ötesinde bir bakış açısıyla yaklaşılır (ASCD, 1989). Bu üstten bakışın
altındaki amaç, sorunlara daha geniş ve bütüncül bir açıdan yaklaşabilmektir. Bu
durumda disiplinler arasındaki duvarlar kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Örneğin;
müziğe, insanın ve ürettiklerinin bilimi olarak tanımlanan antropoloji perspektifinden
bakılması gibi (CAAD, 1994).
Müzik eğitimi bir yana, müziğin bilim perspektifinden incelenme girişimleri göz
önünde bulundurulduğunda aslında müziğin hiçbir zaman tek bir disiplin olarak ele
alınmadığı görülecektir. Müziksel aralıkları matematiksel formüllerle açıklayan Pisagor‟dan,
müziğin bilişsel işlevler üzerindeki olumlu etkilerine, sosyal ve politik değişimlerin müziğe
etkisinden, popüler kültür içinde müziğin durumuna dek uzanan geniş yelpazede müziğin hem
bir inceleme nesnesi hem de çok sayıda olay/olgu/durum/nesne ile karşılıklı etkileşimde
bulunan bir fenomen olduğu anlaşılmaktadır. Müziğin/müzik incelemesinin/müzikolojinin
sahip olduğu bu disiplinlerarası karakteri Cook şöyle özetlemiştir:
“Müzikoloji/müzik teorisini asla “bir” disiplin olarak görmedim. Tarih
bölümlerinde türlü çeşitte tarihçi vardır, ancak müzik bölümlerinde tarihçiler,
antropologlar, popüler kültür kuramcıları, estetikçiler ve psikologlar (ve bunların
yanında tabi ki besteciler ve performansçılar) bulunmaktadır ki, bunların hepsi de
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müzik alanında çalışmaktadırlar. Bir başka deyişle, bir müzik bölümü tek “bir”
disiplini temsil etmemektedir, bunun yerine disiplinlerarası (ya da en azından
çokdisiplinli) bir araştırma merkezidir. Ya da, başka bir söylemle, müzikoloji doğası
gereği çokdisiplinlidir!” (Parncutt ve diğ., 2004: 14).

Cook‟un tanımladığı bu disiplinlerarası karakter, müzik incelemesi alanına giren her
konuya uyarlanabilecek genel bir felsefeyi içermektedir. Bu bağlamda müzik eğitiminin hem
uygulamada hem de araştırma sürecinde disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması gereği
çizilen bu perspektif doğrultusunda iyice netleşmektedir. Jorgensen (1997: vii) müzik
eğitiminin edebiyat, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, din bilimleri, felsefe, etnomüzikoloji,
müzik ve eğitimbilim gibi çok geniş bir sahaya yayılan disiplinlerarası bir alan olduğunu
belirtir. Müzik eğitimindeki yeni paradigmayı özetleyen bu anlayışa doğrultusunda Kuzey
Amerika ve Avrupa‟daki üniversitelerde müzik psikolojisi, müzik eğitimi tarih bilimi,
eğitimsel etnomüzikoloji, sosyomüzikoloji ve müzik eğitimi felsefesi gibi alanlarda
disiplinlerarası araştırmalar desteklenmektedir. Bu araştırma alanlarına dikkat edilirse müzik
dışında bir disiplinle bir müzik disiplinin entegrasyonu hemen görülebilecektir. Öte yandan,
bu tür çalışmalarda en az iki araştırmacının olması bir zorunluluk değildir. Farklı alanlarda
yetkinliğe sahip bir araştırmacı disiplinlerarası bir müzik incelemesini tek başına da
yürütebilir. Örneğin; müzik psikolojisinde J. Sloboda, müzik antropolojisinde I. Cross ve I.
Morley, sosyomüzikolojide Adorno, müzik felsefesinde D. Elliot ve B. Reimer gibi.
Bu noktada, müzik eğitimi araştırmalarında disiplinlerarası yaklaşım “müzik eğitimi ve
farklı disiplin/disiplinlerin birarada ve karşılıklı etkileşim içinde çalışması” olarak
tanımlanabilir.

Buradan

hareketle

müzik

eğitimi

disiplinlerarası

yaklaşımda

(ve

disiplinlerarasılığın tüm biçimlerinde) hem temel hem de yardımcı bir disiplin olarak
görülebilir. Bunun altında müziğin ve müziği üreten/yapan/tüketen insan ve toplumun
karmaşık doğası ve karmaşık ilişkileri yatar. Müzik insan ya da toplum üzerinde bir takım
etkiler yaratabileceği gibi bunlardan etkilenebilir de. Bu açıdan müzik eğitiminde
disiplinlerarası çalışmalarda temel perspektifin ve kavramsal çatının oluşturulması, müzik
eğitimi ve diğer disiplin arasındaki ilişkinin açıkça tanımlanması, çerçevenin çizilmesi büyük
önem taşımaktadır. Peki bu perspektif neden önemlidir? ve nasıl çizilebilir?
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Müzik psikolojisi-müzik eğitimi ortaklığı
Disipliner bir araştırma ile elde edilen bulguların, o disiplinle ilişkili yakın disiplinler
açısından görünümü çoğu kez göz ardı edilmekte, böylelikle araştırılan konu büyük ölçüde
bütünlükten uzak kalmaktadır. Disiplinlerarası yaklaşımın getirdiği belki de en önemli katkı,
araştırma sürecinde ortak bir kavram ya da sorun üzerinde bir araya gelen yakın disiplinlerin
sorunlara birbirlerinin penceresinden bakma olanağıdır. Ancak hangi disiplinlerin birbirine
yakın olduğu bu noktada önemli bir aşamayı oluşturur. Özellikle de disiplinlerarası
müzikoloji içinde uygulamalı bir müzikbilimi alt alanı olarak tanımlanan müzik eğitimi,
büyük müzikoloji şemsiyesi altında hangi alanlarla öncelikle ilişkilidir? Müziksel
davranışların doğasını inceleyen müzik psikolojisi ile bu davranışları oluşturmayı hedefleyen
müzik eğitimi arasındaki ortak tema “müziksel davranışlar” dır. Bu ortak kavramın sahip
olduğu perspektifin sağladığı açılım müzik psikolojisi ve müzik eğitimini birbirlerine
yakınlaştırmaktadır. Örneğin; bilişsel psikoloji ve buna bağlı olarak gelişim ve öğrenme
olgularına açıklama getirmeye çalışan psikolojik kuramlar zaman içinde müzik alanına da
yansımış, müziksel gelişim, öğrenme ve algılama konusunda büyük bir birikim oluşmuştur.
Bu araştırmalar müzik eğitimine doğrudan ve dolaylı olarak o kadar önemli açılımlar
sunmuştur ki, müzik eğitimi araştırmaları ister istemez müzik psikoloji alanının konu, yöntem
ve süreçlerine yönelmiştir. Bu noktada müzik eğitimi araştırmalarının müzik psikolojisine
yöneldiğini tekrar belirtmekte yarar vardır. Bir başka deyişle, müzik psikolojisi
araştırmalarının ucundaki ışık müzik eğitimi araştırmacılarını müzik psikolojisine
yaklaştırmıştır.
A.B.D‟de 1978, 1979 ve 1981 yıllarında yapılan Ann Arbor Sempozyumlarında müzik
eğitimi ve müzik psiklojisi arasındaki disiplinlerarası yakınlaşma resmi olarak tescillenmiştir.
Bu tarihten itibaren bu alanların ortaklığında yürütülen çalışmaların sayısında ivmeli bir artış
göze çarpmaktadır. Saygın bir müzik psikolojisi yayını olan “Psychology of Music”
dergisinde 2000‟li yıllardan itibaren müzik eğitimi temalı makalelerin sayısında ciddi bir artış
olmuştur. Hatta Psychology of Music‟de 2004 yılında yayınlanan toplam 21 makalenin 10
tanesi müzik eğitimi temalı olabilmiştir. Söz konusu derginin aslında bir müzik psikolojisi
dergisi olduğu göz önüne alındığında bu disiplinler arasındaki ortaklığın günümüzde geldiği
nokta iyice netleşmektedir. Benzer sonuçlar müzik eğitimi temalı dergilerde çıkan müzik
psikolojisi temalı yayınlarda da gözlenebilir. Müzik eğitimi ve müzik psikolojisi arasındaki bu
yakınlaşmanın elbette bir takım sınırları da vardır. Müzik psikolojisinin her konusu müzik
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eğitiminin ilgi alanına girmemektedir (Özkul, 2010). Örneğin; psiko-akustik alanında, ya da
mutlak işitme becerisi konusunda yapılan çalışmalar müzik eğitimine doğrudan göndermede
bulunmadıklarından disiplinlerarasılığın sınırlarına pek girmezler. Müzik psikolojisi ve müzik
eğitiminin tek potada eriyerek, tek bir disipline dönüşmesini engelleyen de bu sınırlılıktır.
Ayrıca disiplinlerarası müzikoloji içinde müzik psikolojisinin “bilimsel”, müzik eğitiminin ise
“uygulamalı” bir disiplin olarak tanımlanması da bu sınırlılığı belirginleştirmektedir.
Müzik psikolojisi ve müzik eğitimi arasındaki disiplinlerarasılığın kuramsal zemini
müzik psikolojinin alt dalları bağlamında netleşir. Müzik psikolojisinin; bilişsel müzik
psikolojisi, gelişimsel müzik psikolojisi ve müziğin sosyal psikolojisi olarak üçe ayrılan alt
dallarının aşağıdaki ve benzer sorulara yanıt verebildiği ve böylelikle müzik eğitiminin temel
kuramsal gereksinimini karşıladıkları görülmektedir:


Bilişsel müzik psikolojisi. Ritim, ses, gürlük gibi müzikal parametreleri nasıl
algılar, ayırt eder ve belleğimizde tutarız? Müziği nasıl öğreniriz? Müziksel
yetenek nedir?



Gelişimsel müzik psikolojisi. Hangi yaş döneminde hangi müziksel gelişim
yaşanır? Müziksel gelişim belirli alanlara mı odaklıdır? Müziksel gelişimde kritik
dönemler var mıdır? Nelerdir?



Müziğin sosyal psikolojisi. Müziksel gelişim ve öğrenmede sosyo-kültürel
etkenlerin rolü nedir? Müziksel tercih ve tutumlarımızın kökeninde ne yatar?
Okuldaki ve okul dışı müziklerin müziksel kimlik gelişimindeki rolü nedir?

BiliĢsel müzik psikolojisi
Aslında müziğin her türlü dış dünya nesnesi/uyaranı gibi “algılanan” bir fenomen
olması, bu süreçte insan beyninde olup bitenlere yönelik ilgiyi de uyandırmıştır. 1960‟lı
yıllardan itibaren Piaget‟in izinde ve müzik eğitimcileri dışında araştırmacılar tarafından
yürütülen “müziksel korunum” temalı araştırmalarda özellikle ritim, tempo, melodi, armoni
gibi çeşitli müziksel parametrelere çeşitli yaş dönemindeki çocukların verdikleri tepkiler,
algılama ve korunum düzeyleri ele alınmaktaydı. Daha çok gelişimsel müzik psikolojisi
alanına göndermelerde bulunan bu araştırmalarda hangi yaş döneminde müziğe ne düzeyde
tepki verildiği gibi sorulara yanıtlar alındığı ancak, müziksel algılama sürecinin alt
mekanizmalarının pek aydınlatılamadığı da ortadaydı. Bu eksiklik müziksel biliş alanında
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yapılan çalışmalarla giderilmeye çalışılmıştır. 1980‟lerle birlikte bir disiplin haline gelen
müziksel biliş, bir başka deyişle bilişsel müzik psikolojisi, müziksel davranışların altında
yatan her türlü zihinsel süreci aydınlatmaya yönelir. Algılama, kavrama, bellekte tutma,
öğrenme, güdülenme, dikkat gibi çeşitli zihinsel süreçlerin dinleme, performans ve yaratma
gibi müziksel davranışlarla olan ilişkileri bilişsel müzik psikolojisinin temel başlıkları
arasındadır. Ses yüksekliği, aralık, ölçü, tonalite, müziksel motif ve cümleler gibi çeşitli
müziksel yapı öğelerini dinleyenin algılamak için yürüttüğü süreçlerin analizi nöroloji,
nöropsikoloji, beyin görüntüleme teknolojileri, müzik kuramı gibi disiplinlerin birlikteliğini
gerektirmekte ve bu alanda yapılan çalışmaları zorunlu olarak disiplinlerarası yaklaşıma
götürmektedir. Peki bilişsel müzik psikolojisinin müzik eğitimiyle ilişkisi nerede başlar?
Müziksel düşüncenin, zekânın ve algılamanın gelişim süreçlerinin altında yatan
mekanizmaların deşifresi bir müzik eğitimcisinin öncelikli kuramsal gereksinimidir. Bilişsel
müzik psikolojisi alanyazını bu gereksinimi yeterince karşılamaktadır. Örneğin, bilişsel müzik
psikolojisinin önder isimlerinden J. Sloboda‟nın (1986) “The Musical Mind: The Cognitive
Psychology of Music” isimli kitabındaki alt başlıklar arasında yer alan “müzik performansı”,
“besteleme ve doğaçlama”, “müziksel öğrenme ve gelişim” gibi başlıklar müzik eğitimiyle
ilgili doğrudan açılımlara sahiptir. Bu bağlamda Sloboda (1986) müziksel öğrenme ve
gelişimi müziksel kültürlenme, eğitim, beceri kazanımı ve müziksel yeteneğin ölçülmesi gibi
müzik eğitimcileri açısından can alıcı noktalardan değerlendirmiştir. Müzik performansında
deşifre, çalışma, çalışma süresi, bilişsel ve üstbilişsel taktikler. özdüzenlemeli öğrenme ve
ustalık gelişimi gibi alanlarda çalışan araştırmacıların bulguları müzik eğitimcilerine
doğrudan kullanabilecekleri açılımlar sunmaktadır (Jorgensen, 2002; Hallam, 2001;
McPherson, 2005, Nielsen 1999a, 1999b, 2001). Davidson‟ın (1985) çocuklarda şarkı
becerilerinin gelişimine ilişkin geliştirdiği melodik kontür şemaları kuramı, şarkı algılama ve
öğrenmenin altında yatan mekanizmaları basitten karmaşığa doğru giden bilişsel merkezli bir
kuram içinde açıklamaya çalışır. Benzer şekilde Dowling (1984) de şemaları müziksel
algılama ve üretimin altında yatan temel beceri olarak tanımlar. Krumhansl ve Castellano
(1983) ise müzikal şemaları müzik dinleme sırasında dinleyenin müzikal yapı hakkındaki
soyut bilgilerine dayanan bilişsel yapılar olarak açıklamıştır. Bu çalışmalar sonucunda
müziksel şemaların kullanımı ve gelişiminin müziksel düşünce, müziksel zeka, müziksel
yetenek ve seslerle düşünme gibi kavramlar bağlamında müziksel gelişim ve öğrenme
konusundaki alanyazında etkin rol oynadığını görebiliyoruz.
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GeliĢimsel müzik psikolojisi
Hargreaves (1986) “Developmental Psychology of Music” isimli kitabında gelişimsel
müzik psikolojisinin disiplinlerarası özelliğini gelişim psikolojisi ve müzik psikolojisi
disiplinlerinin bir kesişme noktasında bulunmasıyla tanımlar. Hargreaves‟in (1986: 1) bizim
açımızdan en önemli vurgusu ise bu ilişkinin psikoloji ve müziğin yanı sıra eğitim alanının da
önemli bir parçası olduğunu belirtmesidir.
Gelişim psikolojisinin temel konuları arasında yer alan, büyüme, olgunlaşma,
hazırbulunuşluk gibi kavramların müziksel gelişim bağlamına girmesi esasen müzik
psikolojinin gelişimine paralel gerçekleşmiştir. Bir başka deyişle, müzik psikolojisinin alanına
giren müziksel davranışların temelde “gelişimsel” olduğu yönündeki görüş birliği, gelişim
psikolojisi ve müzik psikolojisi alanlarını ister istemez yaklaştırmıştır. Gelişim ve öğrenmeyi
yaşa bağlı değişimler dizgesi içinde ele alan gelişimsel psikoloji uzun süre “çocuk gelişimi”
terimiyle eş anlamlı olarak anılmış ancak, 1980‟lerden itibaren “yaşam boyu gelişim”
kavramıyla birlikte bu görüş terk edilmeye başlanmıştır (Hargreaves, 1986: 1). Yine de
gelişimsel müzik psikolojisi alanyazınında, müziksel gelişimi yaşa bağlı olarak inceleyen
araştırmacılar çocukluk dönemine büyük oranda ağırlık vermişlerdir. Bu yaklaşımın nedeni
müziksel gelişimin fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal kökenli etkenlerin karmaşık ilişkisine
bağlı bir niteliğe sahip olması ve çocukluk döneminin de bu alanlarda hızlı bir gelişim
sürecine sahne olmasıdır.
Müziksel gelişim ve öğrenme alanındaki belli başlı kuramlar incelendiğinde Piaget‟in
bilişselci yaklaşımının ağırlıklı bir kuramsal zemin oluşturduğu görülebilecektir. Swanwick
ve Tilmann‟ın (1986) çocukların müziksel doğaçlamaları üzerinde yaptıkları gözlem ve
incelemeler sonucunda ortaya koydukları spiral modelde 4 aşama ve her aşamada iki tane
olmak üzere toplam 8 müziksel gelişim modu tanımlanmıştır. Bu model müziksel gelişimi
dikey bir gelişim çizgisinin yanı sıra her yaş döneminde paralel görülen çeşitli davranışları da
tanımlayarak geleneksel gelişim modellerinden ayrılır. Bamberger ise müziksel işitme ve
öğrenme bir dizi algısal problem çözme etkinliğidir (Zimmerman, 2006: 19). Bamberger bu
bağlamda geliştirdiği gelişimsel birikimlilik kuramında müziksel gelişimin “çoklu” ve
“birikimli” bir süreç olduğunu vurgulamıştır. Müziksel gelişimde figural ve formal olarak
tanımladığı evrelerle yine Piaget‟in kuramıyla büyük yakınlık kuran Bamberger notasyon
kullanımı gibi formal tasarımlar ve müziksel beceriler gibi figüral tasarımların birlikte
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gelişerek müziksel gelişimi destekleyeceğini ifade etmiştir. Hargreaves ve Galton‟un
müziksel gelişim modeli Piaget‟in katı aşamalı yaklaşımının tersine, müziksel gelişimi üst
üste binebilen gelişim dalgaları (wave) şeklinde açıklayarak farklılaşır. Farklı yaş
dönemlerinde müziksel davranışları açıklamaya çalışan yaklaşımıyla bu model de esasen
gelişim psikolojisinin temel felsefesini içermektedir.
Bu modellerin Piaget ve gelişimsel psikolojinin alışılagelmiş yaklaşımlarını
içerdiklerini ancak, müziksel gelişim ve öğrenmenin doğası gereği çocuk kompozisyonları,
çocukların doğal müzik ortamları ve sosyal çevre gibi çeşitli sosyo-kültürel gereçlere
odaklanarak metodolojik açıdan farklılık gösterdikleri de görülür. Gelişimsel müzik
psikolojisi ve müzik eğitimi arasındaki ilişki temelde çocuk gelişimi ve daha özelde müziksel
gelişim aşamalarında belirir. Çocukların hangi yaş döneminde hangi müziği nasıl, ne derece
öğrenebileceği gibi programlara yön verebilecek çok pratik bir soru bile bu ilişkinin
kurulması gereğini ortaya koyar. Bahsedilen müziksel gelişim ve öğrenme modellerinin yurt
dışında yapılmış olması ve bizim çocuklarımız üzerinde de geçerli olup olmadığı yönündeki
haklı sorgulama bizi şu noktaya vardırmaktadır: ülkemiz koşullarında da bu ve benzer
araştırmalar yoluyla müziksel gelişim ve öğrenme modelleri gecikmeden ortaya konmalıdır.
Çünkü, evrensel ve biyolojik kökenli, değişkenlik göstermeyen müziksel gelişim ve öğrenme
yasalarına rastlamıyoruz. Aile, arkadaş, akran, kurum ve öğretmen gibi sosyal faktörlerin
etkisinin kültürden kültüre göstereceği farklılıkların müziksel gelişim ve öğrenme üzerindeki
etkisi son yıllarda ağırlıklı kabul gören perspektifi oluşturmaktadır.

Müziğin sosyal psikolojisi
“The social psychology of music” isimli kitaplarında Hargreaves ve North (1996)
müzik psikolojisinin ağırlıklı olarak müziğin ses, tını vb. yapısal özellikleri arasındaki
ilişkilere ve bunları dinleyenin algılama ve yorumlama davranışlarına odaklandığını
belirtirler. Ancak yazarlar, bu müziksel anlamlandırma sürecinde sosyal ve kişiler arası
bağlama pek önem verilmediğini belirterek, bir anlamda müziğin sosyal psikolojisinin
içeriğini ve gerekliliğini tanımlarlar. Bu bağlamda müziğin sosyal psikolojisi, birey/bireylerin
müziksel davranışları ve sosyo-kültürel bağlam arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleyen bir
disiplin olarak tanımlanabilir. Bu açıdan etnomüzikoloji ile olan yakınlığı açık olsa da,
müziğin sosyal psikolojisi bulgularını sosyal psikoloji ve psikoloji bağlamında yorumlaması
nedeniyle etnomüzikolojiden ayrılır. Bu alandaki temel bakış açısı her türlü müziksel davranış
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ve olgunun sosyo-kültürel temelleri olduğu ve bu bağlam içinde değerlendirilmesi gereğidir.
Müziksel tutum ve tercihler, toplumsal cinsiyet, sosyal etki, günlük yaşam deneyimleri ve
müzik, müzik ve tüketici davranışları vb. çeşitli konu başlıklarının yanı sıra müziğin sosyal
psikolojisi ve müzik eğitimi arasındaki ilişkiyi netleştiren konular da vardır. Müziksel
becerilerin yaşam boyu gelişimi ve bunu etkileyen çevresel faktörler (Davidson ve diğ.,
1996), gençlerin ve çocukların müziksel tutum ve tercihleri, müzikteki başarı ve başarısızlığa
ilişkin yüklemeler, öğretmenin rolü, özyeterlik inançları gibi birçok sosyal kökenli değişken
müzik eğitimi araştırmalarının yaygın konusu olmaya başlamıştır. Bunlar arasında müziksel
tercihlerin oluşumu ve altındaki etkenler önemli bir yer tutar. Olsson (1996) çocukların
müziksel tercihlerinin gelişiminde yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel arkaplan, müziğin nitelikleri
ve dinleme koşulları gibi çok sayıda faktörün devrede olduğunu yazar. Bu faktörler arasında
çocuğun müziksel gelişim ve öğrenme sürecinde önemli bir halkayı oluşturan okul ortamı ve
okuldaki müzik derslerinin önemli bir yeri vardır. Finnas (1989), öğretim yöntemleri,
öğretmenin sahip olduğu kişilik özellikleri, müzikal arkaplanı ve bunların öğrencinin müzikal
ortamı ile içerdiği ilişkinin müziksel tercihlerin gelişimindeki önemini vurgular. Gembris ve
Davidson (2002) müziksel tercih, tutum ve değerlerin gelişiminde öğretmenlerin birer rol
modeli olduklarını belirtir. Davidson ve diğ. (1996) ise ilk öğretmenin öğrencinin müziksel
gelişimi üzerindeki büyük ve kalıcı etkisini önemle vurgulamaktadırlar. Öte yandan, okul
dışındaki

sosyal

çevrenin

de

müziksel

gelişim

ve

öğrenme

üzerindeki

etkileri

unutulmamalıdır. İş, oyun, ritüeller, seremoniler, dini ve toplumsal her türlü biraraya gelme
fırsatında müzik, dünyanın her yerinde günlük yaşam deneyimlerinin bir parçasıdır (North ve
Hargreaves, 2008). Bu okul dışı müziksel deneyimler sadece müziksel tercihler üzerinde
değil, her türlü müziksel davranış oluşumu ve gelişiminde etkili olabilmektedir. Evdeki
müziksel ortam en önemli okul dışı müziksel ortam olarak görülebilir. Çocuğun doğduğu ve
erken çocukluk dönemini geçirdiği bu ortamın müziksel gelişim üzerindeki olumlu etkisi
çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır (Chuang 2000; Gawlick, 2002; O‟Neill, 2003). Örneğin,
ilköğretim öğrencilerinin evlerindeki müziksel ortamlarında özellikle müzik tüketme ve
üretme boyutları ile müzik dersine yönelik tutumları arasında önemli ilişkiler bulunduğu
görülmüştür (Özmenteş, 2012).
Yüklemeler, kişilerin başarı ya da başarısızlıklarının nedenlerine ilişkin geliştirdikleri
inançlardır (Austin ve Vispoel, 1998). Müzikteki başarı ya da başarısızlığa ilişkin geliştirilen
yükleme inançlarının altında içsel ve dışsal kaynakların birlikte etkili olduğu görülmüştür
(O‟Neill ve McPherson, 2002; Reimer, 1975; Asmus, 1986). Bu araştırmalarda öğrencilerin
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başarı ve başarısızlıklarının altında yetenek, çaba ve sınıf ortamı gibi değişkenleri öncelikli
nedenler olarak gördükleri belirlenmiştir.
Özyeterlik inançlarının müziksel gelişim, öğrenme ve performans üzerindeki etkileri
son yıllarda ülkemiz ve yurtdışı müzik eğitimi araştırmalarında sıklıkla ele alınmaya
başlamıştır. A. Bandura‟nın sosyal bilişsel öğrenme kuramının anahtar kavramı olarak
özyeterlik, bir kişinin belirgin bir konuyu öğrenmeye ya da bir beceriyi sergilemeye ilişkin
yeterliliğine ilişkin inancı (Bandura 1986; Pintrich 2000; Cobb 2003) olarak tanımlanabilir.
Bandura‟nın sosyal bilişsel kuramında birey, çevresel sürekli etkileşim içinde bulunmakta,
etkileyen ve etkilenen bir özne olarak rol oynamaktadır. Bu ilişkiyi Bandura (1986) karşılıklı
nedensellik (reciprocal determinism) olarak tanımlar. Dolayısıyla özyeterlik inançları da
kişinin çevresiyle kurduğu ilişkilere bağlı olarak, çeşitli gözlem, deneyim ve karşılıklı
psikolojik tepkilerin etkisine açık bir inanç olarak görülebilir. Bu güçlü doğası sonucu
özyeterlik inançları, görev seçimi, çaba, görevi sürdürme ve başarı üzerinde etkili olur
(Schunk ve Pajares, 2001:2). Stipek (1998) özyeterliğin müzik alanındaki yansımasını bir
müzisyenin müzik yeteneğine ya da müzikte belirgin bir amaca ulaşmadaki kapasitesine
ilişkin geliştirdiği inanç olarak tanımlamıştır. Hatta, McPherson ve McCormick (2006),
özyeterlik inancının çalgı performansındaki en önemli belirleyici olduğunu belirtmişlerdir.
Müzik alanında taşımaya başladığı bu önem nedeniyle özyeterlik inançları müziksel kimliğin
bir temsili olarak kabul edilmeye de başlanmıştır (North ve Hargreaves, 2008).

SONUÇ VE ÖNERĠLER
Müzik eğitimi araştırmalarının disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınmasında
karşılaşılabilecek olası sorunların başında belirgin bir perspektifin çizilememesi gelebilir.
Çünkü disiplinlerarasılığın getirdiği “her şeyin her şeyle ilişkili olduğu” yaklaşımı iyi
irdelenmediğinde araştırmalar; kapsam, perspektif ve yöntem gibi açılardan belirsiz ve plansız
bir görünüme bürünebilir. Bu sorunun yaşanmaması için araştırmacının ele aldığı müzik
eğitimi problemini ve onunla ilişkili olabilecek diğer disiplinler arasındaki kavramsal
bağıntıyı çok iyi tanımlaması gerekir.
Hem sanatsal bir uygulama, hem de bilimsel bir inceleme alanı olarak müziğin sahip
olduğu karmaşık içerik, onu ister istemez farklı disiplinlerden inceleme zorunluluğunu
doğurmaktadır. Bu zorunluluk müziğin her alanında inceleme yapan araştırmacıları aynı
perspektiften bakmaya zorlamaktadır. Müzik eğitimcisinin durumu da bu noktada aynıdır.

769

Geldiğimiz noktada, müzik eğitimi araştırmalarının en yakın ortaklık kurduğu disiplinin
psikoloji ve müzik psikolojisi olduğu görülmektedir. Özellikle müzik psikolojisinin bilişsel,
gelişimsel ve sosyal alt boyutları müzik eğitimcileri ve araştırmacıları için çok verimli bir yan
bahçe durumuna gelmiştir. Sadece müziğin pratiğine ve onun deneyim temelli öğretimine
odaklanan bir müzik eğitimcisi ve araştırmacısı bu açıdan terk edilmesi gereken bir mesleki
kimlik haline gelmiştir denilebilir. Bu bağlamda müzik eğitimi araştırmalarımızın
disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütülebilmesi için şu öneriler getirilebilir:
1. Disiplinlerarası bir müzik eğitimi araştırmasında en az bir “müzik eğitimi” odaklı
problemin olması (ortak disiplin/disiplinler ne olursa olsun) ve araştırma sonuçlarının müzik
eğitimine kuram ya da uygulamada göndermelerde bulunmasına öncelikle dikkat edilmelidir.
2. Müzik eğitimi alanındaki lisansüstü eğitim sürecinin tümü disiplinlerarası
felsefeyle kurgulanmalıdır.
3. Müzik eğitimi alanındaki lisansüstü eğitim sürecinde müzik psikolojisi dersleri
(bilişsel, gelişimsel, sosyal) okutulmalıdır.
4. Müzik eğitimi araştırmalarında müzik psikolojisi alanyazını etkin şekilde
kullanılmalıdır.
5. Müzik eğitiminde müziksel gelişim ve öğrenme bir alt disiplin olarak tanımlanmalı,
dersi açılmalı ve uzmanları yetiştirilmelidir.
6. Lisansüstü eğitimde müzik eğitimi dersleri dışında farklı birimlerden ders ve
danışman seçiminin önü açılmalıdır.
7. Lisansüstü eğitimde farklı disiplinlerle çalışmaya yatkın öğrenciler seçilmelidir.
Lisansüstü eğitim giriş sınavları bu mantıkla düzenlenebilir.
Anahtar sözcükler: Müzik eğitimi, disiplinlerarasılık, müzik psikolojisi
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ÖZET
Hastane, tedavi olma ihtiyacı içindeki insanlara tıbbi bilimsel destek sağlayan
önemli bir toplumsal kurumdur. İyileşme / iyileştirmenin yöntem ve aşamalarının genellikle
burada uygulanmasının yanında, sosyal bir kurum olarak da toplumda önemli işlev görür.
Müziğin insan ruhuna ve sağlığına etkisi bilim adamlarını tarih boyunca meraklandırmıştır.
İbn - i Sina "Şarkı söylemek sağlığı koruyan en önemli egzersizdir" derken, birçok bilim
adamı ve düşünür, müzik dinlemenin ya da bizzat müzik yapmanın insan vücudunda ortaya
çıkardığı değişiklikleri araştırmışlardır. Ninniler bile bir tür müziksel terapi işlevi
görmektedir. Müziğin kalp hızı, kan basıncı, terleme gibi çeşitli biyolojik ve fizyolojik
parametreler üzerine etkilerini araştıran pek çok çalışma vardır. Müzik yoluyla tıbbi
müdahalelere destek olmak daima ilgi çekmiştir. Bu şekilde üzüntü, ağrı ve acının azaltılması,
moral ve psikolojik destek, iyileşme ve hayata tutunma gibi olumlu davranışlar
geliştirilebilmektedir. Hastanın bulunmak zorunda olduğu ortamda bu tür davranışların çoğu
zaman yararlı olması nedeniyle, bazı ülkelerde hastane müzisyenliği kavramı ortaya atılmış,
uygulamalara başlanmıştır. Ülkemizde bireysel ve sistemli olmayan bazı uygulamalar dışında
neredeyse hiç bahsedilmeyen bu pratiğin hayata geçirilmesi için, en başta müzik okullarımıza
bir takım görevler düşmektedir. Ayrıca kurumlar arasında iyi bir koordinasyonun gerekliliği
de açıktır.
Bahsedilen müziksel tedavi sürecine hastalarla birlikte doktorlar, hemşireler,
idareciler, ziyaretçiler yani herkes katılabilmekte, hastanenin hemen her yeri birer konser
mekânı, performans mahalli olabilmektedir. Her hastanın ve hastalığın özelliği, müziksel
*
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davranış için müzisyene farklı yöntemler belirleme zorunluluğu getirir. Müzisyenin eğitiminin
programlanması ise ayrı bir uzmanlık konusudur.
Bu bildiride, hastane müzisyenliği kavramı, bazı ülkelerdeki uygulamaları ve bu
konuda Türkiye’de yapılması gerekenlerden bahsedilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Hastane, müzisyen, hasta, müzik terapi, tedavi.

AMAÇ
İnsan sağlığı için önemi her geçen gün daha fazla ortaya çıkmakta olan müzik ve
müziksel davranışların insanın yaşam kalitesini artırmadaki uygulama biçimi, kendisini
yaşamın her alanında gösterir. Müziğe yalnızca mutlu anlarda değil, hayatın her anında,
üzüntülü, acılı zamanlarda da başvururuz. İnsanları tedavi etmek sağlığına kavuşturmak üzere
kurulmuş olan hastane ve kimi özel sağlık klinikleri, dayanışmanın, güçlenmenin ve diğer
sosyal davranışların da büyük önem arz ettiği toplumsal yapılardır. Hastane ve benzeri
kurumlarda hastayı sağlığına kavuşturmak bazı cerrahi müdahale ya da bir takım ilaçlarla
mümkün olabilmekteyken, kimi zaman da bunun sağlanamadığı görülmektedir. Çoğu zaman
tedaviye olumlu yanıt alınması, acının azaltılması veya tedavi sürecinin kısalması için
hastanın bir takım terapilere, moral desteğe ihtiyacı olur.
Günümüzde bu desteğin sağlanması maksadıyla, özellikle bazı gelişmiş ülkelerde bir
süreden beri, Hastane Müzisyenliği kavramı uygulanmaya başlamıştır. Ülkemizde ise tarihi
bir geçmişi de bulunmasına rağmen, hastanelerde böyle bir bilimsel uygulamadan bahsetmek
zordur. Bu incelemede, Hastane Müzisyenliği kavramı ve önemi ülkemiz koşullarında ele
alınarak, bu alanda bilimsel bir altyapı ve başlangıç oluşturulması hedeflenmektedir. Bununla
birlikte, buralarda görev yapacak müzisyenlerin yetiştirilmesi için üniversitelerimizin müzik
bölümlerine ve başka kurumlara düşen görevlerden bahsedilecektir.

İNCELEME
Hastane, toplumsal dayanışmanın en hayati biçimde ortaya çıktığı yaşamsal ve
sosyolojik bir kurumsal yapıdır. Her türlü tıbbi müdahalenin en son bilimsel ve teknolojik
kurallarla uygulanması maksadıyla, her toplum bu yapıyı kurmaya, güçlendirmeye ve
destekleme çalışır. Yaşamın kutsallığı, temel bir ilke olarak korunurken; bu mekân içerisinde
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toplum tarafından, her ırk, din, dil, cinsiyet, sosyal statü ve yaş grubuna karşı eş ve benzer
tıbbi davranışlar gösterilmesi beklenilmektedir. Evde ya da başka bir yerde tedavi olanağı
bulunmayanların iyileştirilmesi maksadıyla kurulan bu özel mekânlar, bahse konu grup ve
kişilerin bir arada bulunmaları ve barındırılmaları nedeniyle de özel bir anlam kazanır.
Hastane, insanlara hizmet sunan, onlara istedikleri, bekledikleri, umdukları hayati desteği
sağlamayı ve iyileştirerek normal sağlıklı birer yurttaş olmalarını amaçlayan sistemler
bütünüdür. Bu kuruluş, sürekli olarak ve savaş, deprem, yangın, salgın, doğal afetler vb. her
koşul altında hizmetlerini sunmak zorundadır. Bu durum, hastalarda ve tüm hastane personeli
üzerinde çeşitli psikolojik ve toplumsal baskılara da yol açabilmektedir.
Hastalığın tespit edilmesi, önlenmesi, iyileştirilmesi ve sağlıklı bir birey olarak normal
yaşantıya dönülebilmesi süreci, elbette başta iyi bir tıbbi incelemeyle başlar. Bu inceleme
hastane dışında başka bir mekânda da olabilir. Ancak hastanın hastane hizmetlerinden
faydalanmaya başlaması, yatarak ya da belirli bir müddet hastane ortamında kalmasıyla
devam edilmesi, hastanedeki her türlü ortamdan etkilenmeyi, yararlanmayı, moral desteği ve
toplam hastane gücünün kullanımını da beraberinde getirir. Her toplum, kendi sosyolojik ve
psikolojik davranışlarıyla hastane kültürünü oluştururken, tıp disiplinin bir neticesi olarak
dünyada genel kabul gören birtakım kültürel simge ve davranışlar da görülmektedir.
Müzik, insan davranışlarının ve kültürünün bir sonucudur. Müziğin kendisi kültürdür.
İnsanlar, eski çağlardan beri müziğin inanılmaz gücünü fark etmişler, bu gücü çoğu zaman
çeşitli ağrı ve acıların hafifletilmesinde kullanmışlar, hatta kimi zaman tıbbi tedaviyle birlikte
ya da onun yerine bile kullanmaktan çekinmemişleridir. Müzikle bir hastalığın tedavisi,
yüzyıllar boyunca birçok toplumda ve Türklerde kabul gören bir uygulama biçimi olmuştur.
Bununla ilgili olarak Anadolu’nun pek çok yerinde örnekler görmek mümkündür.
Müzikle tedavi ya da müzik terapi hastanede de geçerli uygulamalardandır. Ancak
bunlar tek başlarına hastane müzisyenliği demek değildir. Hastane Müzisyenliği ile Müzik
Terapi kavramları birbiriyle karıştırılmamalıdır. Çoğu zaman ortak yönleri olsa da, Hastane
Müzisyenliği hastane ortamında ve özel davranış şekilleriyle gerçekleştirilirken, Müzik Terapi
neredeyse her mekânda uygulanabilmektedir. Hastane müzisyeni, müzik terapinin
yöntemlerini de bilir ve bunları kullanır. Ancak bu metotlar çoğu zaman daha kısa bir süre
içinde uygulanmak zorunda kalınabilmektedir. Müzik terapi başka bir mekanda mesela bir –
iki aya yayılabilirken, hastane ortamında ise belki birkaç gün içinde sonuç almak gerekebilir,
çünkü daha hayati olabilmektedir.
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Müzisyenin hastane ortamında sürekli bulunması gerekir mi? Bu sorunun cevabı
kesinlikle

evettir.

Hastaneye

başka

bir

yerden

müzisyenin

gelerek

bu

hizmeti

gerçekleştirmesi, hastayı, doktoru, hastanenin fiziki olanaklarını, idarecilerin davranışlarını,
hastaların birbirleriyle ilişkilerini tanıyamama gibi bir olumsuzluğa yol açacağından, uygun
bir hareket değildir. Müzisyen tüm günü, gerektiğinde geceyi hastanede geçirir ve böylece
hastanenin kendine has yapısını ve kültürünü tanır. Bu tanıma onu hastaya yakınlaştırır,
görevliler onun varlığından rahatsızlık duymaz.
Hastanın yaşı ve cinsiyeti, hangi bölgeden, hangi sosyo-kültürel çevreden geldiği,
ekonomik durumu, sevdiği müzik parçalarının ve çalgıların neler olduğu, dansa yatkın olması,
bağımlılıkları, doğaya olan sevgisi vb. bilgiler hastane müzisyeni için çok önemlidir.
Bunların,

psikolog

veya

diğer

hekimlerle

birlikte

hastane

müzisyeni

tarafından

değerlendirilmesi neticesinde, uygun zaman ve mekânda müzik dinletme, çalgı çalma, şarkı
söyleme, Orff çalgıları kullanma, koro benzeri gruplara katılma gibi faaliyetlere başlanması
gerekebilir. Hastanın tıbbi ilaçlara cevap vermesinin ve iyileşmesinin bu şekilde daha kısa
zaman alabildiği birçok araştırmada ortaya çıkartılmıştır. Moraran bir kola veya kanayan bir
organa çalınan müziğin o bölgeyi iyileştirdiği elbette görülmemiştir. İyileştirme ve
normalleştirme çabaları tıbbi müdahalelerden sonra başlar. Bazen her ikisi birlikte de
gerçekleşebilir. Hasta ameliyata girmeden önce kendisine hoşlandığı bir müzik parçası
dinletildiğinde, narkozun etkisinin daha kısa sürede kendini gösterdiği ve daha az acı
çekildiği, hastanın rahatlayarak sakinleştiği, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ndeki bir anestezi
uzmanı doktor tarafından araştırmacıya anlatılmıştır.
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HASTANE

DOKTOR,
HEMŞİRE,
İDARECİ…

BAŞKA
HASTALAR

…

HASTA

HASTANE
MÜZİSYENİ

ZİYARETÇİLER,
YABANCILAR..

ORTAM (Kültürel, sosyolojik, psikolojik)

BİNA, TESİS,
TIBBİ
ALETLER…

Şekil: Hastanenin yapısı ve hastanın iletişimi

Türk müziğinin geleneksel yapısındaki bazı makamların, belirli hastalıklara veya
organlara iyi geldiğine yönelik çalışmalardan, yüzlerce yıldan beri bahsedilmektedir. Ancak
bunlarla ilgili doyurucu tam bir bilimsel çalışmadan söz etmek zordur. Bu makamların, ancak
o makamları tanıyan, anlam yükleyebilen kişilere bir dereceye kadar rahatlatıcı etkilerinin
olabileceği de unutulmamalıdır. Başka bir toplumda da başka müzik türleri için aynı durum
söz konusudur. Müzik terapi programları aynı zamanda sosyal ve kültürel bir çalışmadır,
kültür içinde değerlendirilir.
Beden üzerindeki yaralar bir müddet sonra iyileşebilirken, moral çöküntüsü bazen çok
uzun süre devam eder ve kişinin normal bir yaşam sürmesini engelleyebilir. Bu durumda
psikolojik desteğin bütünleyicisi olarak müziksel bir desteğe de ihtiyaç hissedilebilmektedir.
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Ahmet Oktay’ın “Postmodernist Tahayyüle İtirazlar” adlı kitabında belirttiği gibi,
insanların

sıkıntılarını

programlarına)

unutmak

sığınmakta

için

oluşları

pembe

dizilere,

postmodernist

televolelere
kültürün

bir

(hafif
sonucu

magazin
olarak

değerlendirilebilir (Kongar, 2003: 160). Reklam, film ve dizi müziklerinin aşinalık yaratarak,
zaman içinde farklı duygulanmalara neden olduğu, kimi zaman bu türden müziklerin izleyici
kitlesi üzerinde terapisel ve rahatlatıcı etkilerinin bulunduğu gözlemlenebilmektedir.
Gerektiğinde hastane müzisyeni hastayla birlikte müzik dinler, televizyon izler, bir video klip
üzerine hastalarla birlikte yorum yapar.
Türkiye’de bazı bölgelerde, cinayetler, işkenceler, boşanmalar, bazı olumsuzluklar
kimi zaman batılılaşmanın neticesi gibi de algılanır. Bu nedenle batılı müzik aletlerine de
şüpheyle bakılabilir. Bu durumda, batılı müzik aletleriyle yapılacak müziksel çalışmalar her
zaman hoş karşılanamayacaktır. Hastane müzisyeni bunları göz önünde bulundurur; yerel
kültürün de iyi incelenerek, müziksel tedavi çalışmalarının bu doğrultuda yürütülmesi
gereklidir. Benzer biçimde, hastanın bildiği, tanıdık gelen ezgilerin daha kısa zamanda
hatırlanacağı ve kolayca kabul göreceği de unutulmamalıdır. “Beklenti kuramına göre kültürel
deneyimi içinde Karadeniz ezgileri, çalgıları, ritimleri vb. barındıran bir kişi, beklentilerinin
yerine gelmesini müzik dinleme zevkinin bir parçası olarak görür. Dolayısıyla popüler bir
Karadeniz parçasında başlangıçta bağlama grubunun çaldığı ezgiyi, tekrarında kemençenin
çalması gerektiğini düşünür” (Erol, 2002: 164). Estetik davranışın beklentiye uygun gelişmesi
hoşa gider, kişiyi rahatlatır ve daha olumlu yönde davranış geliştirmesine de yardımcı olur.
Müziğin, özellikle sinir hastalıklarına iyi geldiğine yönelik çok sayıda araştırma
vardır. Avrupa’da özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda bu konuda başarılı ve ilginç çalışmalar
yapılmıştır (Colombe, 2006: 83). Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları zamanında ise bazı
şehirlerde akıl ve sinir hastalıklarını müzikle iyileştirmek için özel hastaneler bile
kurulmuştur. Günümüzde de özellikle şiddete bağlı sinirsel rahatsızlıklara ve bunalımlara
karşı müzik terapi programları başarıyla uygulanabilmektedir.
Bir müzik terapi programının hastanede örnek uygulaması genellikle şu şekilde
gerçekleşir: Hastaya yapılan ilk tıbbi müdahalelerden sonra, tamamen iyileşene kadar tıbbi ve
psikolojik destek sağlanmaya devam edilir. Hastane müzisyeni, diğer tedavi yöntemleri ile
birlikte veya bazen tek başına olarak hastayla ilgilenmeye başlar. Kimi zaman radyo, CD,
mp3 gibi teknolojik aletlerden hastanın hoşlandığı müzikleri dinletip bunlar üzerine birlikte
konuşarak, kimi zaman yerel ya da klasik müzik çalgılarını kendisi veya hastayla birlikte
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çalarak, rahatlama sağlamaya çalışılır. Canlı olarak yapılan müzikle hasta arasında doğrudan
iletişim kurmak daha fazla tercih edilmektedir. Seçilen müzik parçaları hastanın kendisiyle
ilişkilendirerek anlamlandırabileceği, geçmişinde özellikle mutlu bir anında hayatına girmiş
olan parçalar olmalıdır. Ancak bazen hastanın duygulanması, ağlaması onu daha fazla
rahatlatabilir de. Bu durumda da yine parça seçimi (repertuar) önem arz eder. Başka hasta ya
da kişilerle (sıradan insanlarla, doktor ve hemşirelerle, psikologla, hastane çalışanlarıyla vs.)
birlikte müzik yapmak da hastanın moralini yükselten, sosyalleşmesini sağlayabilen önemli
bir çalışmadır.
Glasgow Caledonian Universitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Laura Mitchell’in,
“Acının Azaltılması İçin Müzik Dinlemek: Bir Müzik Parçası Gerçekten Her Şeye İyi
Gelebilir mi?” başlıklı ve 2009 tarihli çalışmasında, 80 denek üzerinde yapılan araştırmaya
göre, müzik dinleme alışkanlığının acının hafifletilmesinde önemli rolü olduğu tespit
edilmiştir.
Türkiye’de özellikle tıp camiasında müzik alanına karşı büyük bir ilgi olduğu
görülebilmektedir. Pek çok doktor veya hemşirenin profesyonel müzisyenliğe atıldıkları bile
bilinen bir gerçektir. Ayrıca hastanelerde kimi zaman doktor, hemşire ve idareciler hastalar ve
kendileri için şarkılar söylemekte, enstrüman çalmaktadırlar. Bununla ilgili pek çok örneği
basında zaman zaman görebilmek mümkündür. Hastane müzisyeninin burada oldukça faydalı
olabileceği anlaşılmaktadır:
“Doktor ve hemşireler korosu hastalar için söyledi
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde doktor, hemşire ve idari personelden
kurulan koro şarkılarla dinleyenleri mest etti. Hastane konferans salonunda Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen
etkinlik

çerçevesinde

sahne

alan

koro

Nihavend

ve

hicaz

makamında

şarkılar

seslendirdi…

(http://www.asistanhekim.org/2012/03/doktor-ve-hemsireler-korosu-hastalar-icin-soyledi/).”

“Hastanedeki odasına saz ekibini çağırdı
Tedavisi Maltepe Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde devam eden İbrahim
Tatlıses önceki gün bir ilke imza attı. Ünlü sanatçı, ameliyat için gideceği Almanya seyahati öncesi saz ekibini
hastane odasına çağırdı. Hastane odasında sabırsızlıkla beklediği ekibi gelir gelmez hemen şarkı söylemeyi
deneyen sanatçı başarılı olamayınca, doktorları kendisini zorlamaması konusunda uyardı. Doktorun, zorlaması
halinde durumun kötüleşebileceği uyarısı üzerine Tatlıses devam etmedi. Ardından sanatçı, saz ekibinin
söylediği şarkılarla müzik özlemini gidermeye çalıştı. Kolunu ve parmaklarını oynatmaya başlayan Tatlıses'i
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ziyarete

gidenler,

sanatçıyı

sağlıklı

ve

moralli

gördüklerini

söylediler

(http://www.sabah.com.tr/Yasam/2011 /07 /26).”

“Hastalara müzik ve enstrüman dersi veriyor
Grup Ebruli üyeleri, Denizli Devlet Hastanesi (DDH) Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi'nde
(AMATEM)

tedavi

gören

hastalara

müzik

ve

enstrüman

dersi

veriyor.

Emekli Müzik Öğretmeni Ayşe Gedizlioğlu tarafından 5 yıl önce kurulan ve hayatın tüm renkleriyle yaşanmaya
değer olduğunu vurgulamak adına Ebruli ismi verilen müzik grubunun üyeleri, AMATEM'de tedavi gören
hastalara müzik ve enstrüman dersi veriyor. Ebruli Grubu'nun kurucusu Ayşe Gedizlioğlu'nun gönüllü olarak
başladığı derslerde, grup üyelerinden Arsev Yapsık, Denizli Devlet Hastanesi KETEM Hekimleri Dr. Mustafa
Ali

Ekiz

ve

Dr.

Serap

Bayur

da

enstrümanlarıyla

yer

alıyor.

Salı

günlerini

AMATEM

hastalarına ayıran Ayşe Gedizlioğlu'nun Eylül ayında başladığı derslerde bazı hastalar şarkı söylüyor, bazıları
müzik aleti çalmayı öğreniyor, bazıları ise sadece çalışmaları izleyerek hoşça vakit geçiriyor. Denizli Devlet
Hastanesi Başhekimi Başhekimi Uz. Dr. Ramazan Canural, başhekim yardımcıları, psikiyatristler ve hemşireler
de bazı çalışmalara katılarak moral veriyor…. (http://www.doktorsigortasi.com/7746/hastalara-muzik-veenstruman-dersi-veriyor).”

SONUÇ
Hastaneler, insanların en çok yardıma ihtiyaç hissettikleri yerlerin başında gelen ve
özel bir ilgi gerektiren sağlık kurumlarıdır. Günümüzde artık hastaların rehabilitasyonunda
ilaç tedavisinin yanında meşguliyet terapileri ve sosyal terapiler önemsenmekte ve
tamamlayıcı tedavi anlayışı geçerli olmaya başlamaktadır. Özellikle son yıllarda bazı
kültürlerde hastane müzisyeninden bahsedilmekte, onların yaptıkları çalışmaların olumlu
neticelerinin olduğu ifade edilmektedir.
Dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi Türkiye’nin de artık hastane müzisyenliği
kavramıyla tanışmasının zamanı gelmiştir. Hastane müzisyenliğiyle ilgili olarak İngiltere ve
İskoçya’da yapılan uygulamalar örnek seviyededir (www.musicinhospitalsscotland.org.uk).
Neler yapılabileceğine gelince, öncelikle başkalarından beklemeden üniversitelerimizin müzik
bölümlerimden bir an önce konuyla ilgilenmelerini beklemek gerekmektedir. Tarihimizde de
yer alan hastaların müzikle tedavi edilme çalışmaları, artık daha bilimsel olarak, güncel bilgi
ve yöntemlerle donatılmış biçimde uygulanmalıdır, hatta bu, tarihsel bir görev olarak da
karşımızdadır. Müzik terapi, müzikle tedavi gibi kavramların hastane müzisyenliğinin
konuları arasında bulunduğu dikkate alınarak, ülkemizde bu bakımdan önemli bir açığın
kapatılacağı görülebilmektedir. Üniversitelerimizin müzik bölümleri bu konuyla en kısa süre
içinde ilgilenmeli, hastane müzisyenliği ve müzikle tedavi/müzik terapi gibi bölümler
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açılmalıdır. Bu bölümlerin eğitim programları hazırlanarak, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı ve diğer ülkelerdeki benzer bölümlerle işbirliği içine gidilmesi önemlidir.
İlgili bakanlık ve kurumlarla irtibat kurularak, en azından başlangıçta bazı büyük ya da
konuya istekli ve uygun hastanelerde iki veya daha fazla sayıda hastane müzisyeni
kadrosunun açılması, uygun oda, çalgı ve diğer malzemeler temin edilmesi doğru bir
başlangıç olacaktır. Hastane personeli konuyla ilgili olarak mutlaka bilgilendirilmelidir.
Hastane müzisyenleri bir çatı (birlik, kurum...) altında birleştirilmeli, yasal mevzuata
dayandırılmalıdır. Bu kişiler hastane içinde birlikte veya solo olarak hastalara, hastane
çalışanlarına, hastanenin küçük bir konser salonunda veya uygun olan hasta odalarında mini
konserler vereceklerinden, buna uygun akustik şartlar da değerlendirilmeli, ses sistemleri
araştırılmalıdır. Bu konserlerin uygulanmasında, hastaların ve hastanelerin sosyal – kültürel
ortamları göz önünde bulundurulmalıdır. Kimi konserlerin, tiyatro ile birlikte düzenlenmesi
daha etkili olabilecektir. Hastane personeli ile hastaların tıbbi ve psikolojik durumları
hakkında bilgi alışverişi yapılması uygulamada önem arz eder.
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SOSYOLOJİK AÇIDAN: ERGENLERDE
MÜZİKAL - KÜLTÜREL KİMLİK

Yrd. Doç. Dr. Bahar GÜDEK*

ÖZET
Araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe ve lise de okuyan öğrencilerin sosyal
çevresini oluşturan aile, okul, arkadaş ve akranlarının, onların müzikal – kültürel kimlikleriyle
olan etkileşimlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Samsun ili merkezinde
bulunan Alparslan İlköğretim Okulu, İstiklal İlköğretim Okulu, Köksal Ersayın Anadolu
Lisesi ve Ondokuzmayıs Lisesi 2011-2012 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde okuyan
toplam 204 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından hazırlanan anket
yoluyla toplanmıştır. Ergenlerin müzikal-kültürel kimliklerini belirlemeye yönelik sorulan
sorulara verilen cevaplardan elde edilen verilerin analizinde frekans (f), yüzde (%) ve Khi
Kare testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, her iki düzey okullardaki öğrenciler için, en
çok dinlenilen müzik türünün pop müzik olduğunu, ilgili müzik türünün tercih edilmesinde en
çok arkadaş ve akran çevrelerinin etkili olduğunu, en çok dinlenilen müzik türünü tercih
etmesinde etkili olan o müziğe ilişkin karakteristik özelliklerin kızlar için tavır-davranış,
erkekler için ise yaşam felsefesi olduğunu, en çok dinlenilen müzikten elde edilen kazancın
eğlence olduğunu, ilgili müzikten dolayı yakın çevreleriyle bir çatışma yaşamadıklarını, okul
müzik derslerini sevdiklerini, müzik hakkında bildiklerini daha çok internet üzerinden elde
ettiklerini ve okul müzik derslerinin erkeklere göre kızların müzikal-kültürel kimleri üzerinde
daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Sözcükler: Müzikal- kültürel kimlik, müzik eğitimi, sosyal çevre, ergenler.
*

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
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1. GİRİŞ
“Kimlik” üzerine eğilen, ilişkisine göre tanımlamasını yapan ve bu anlamdaki
çalışmaların genel ilkelerine ve gereklerine uygun olarak kavramsallaştırma çabası içinde olan
bilim dallarına her geçen gün yenileri katılıyor. Kimlik yüzeysel olarak, kısaca kişilerin ve
çeşitli büyüklükteki toplumsal grupların “kimsiniz, kimlerdensiniz” sorusuna verdikleri
yanıtlardır (Güvenç,1994). Benliğin diğerleriyle ve toplumla ilişkisinde temsili bir kurgusu
olan kimlik, benliğe kıyasla kişiler arası etkileşimi ve sosyal gerçekliğe referansı daha çok
içermektedir (Güvenç,1994).
Kültürel kimlik ise “ölçeği ve niteliği ne olursa olsun toplulukları birbirinden ayıran
öğelerin birleşimi” olarak kabul edilir. Bu da “kültürel farklılıklar” temeline göre bir araya
gelmiş insanlardan oluşan grupların/toplulukların, ayırt edilme, karşı olma ve kendisi olma
arzusu ile kendilerini diğer topluluklardan farklılaştırarak geliştirdiği bir aidiyet bilincidir
(Erol, 2005).
Kültürel antropoloji ile birlikte sosyolojinin de ağırlık kazandığı çalışmaların ana
temalarından birisi de kültürel kimlik ve müzik arasındaki ilişkidir. Popüler müzik
araştırmalarının önemli bir ismi olan John Shepherd’ın (2003) “Müziksel yapılar ve pratikler
toplumsal sınıfları, etnik ve cinsiyete dair grupları ne ölçüde yansıtır, biçimlendirir ya da
onların kimlikleri, deneyimleri ve yapısal konumlarıyla ne ölçüde örtüşür?” sorusuna yanıt
aradığı makalesi bu anlamda, popüler müzik araştırmalarının popüler kültür çalışmalarından
ne derecede etkilendiğine bir örnektir (Gedik, 2007) .
Müzik, toplulukların kültürel kimliğinin inşasında, onaylanmasında ve pekiştirilmesinde
önemli bir simgesel rol oynar. Bugün müziğin, kişiselden politikaya, bireysel, grup ya da
ulusal kimliğin kalbinde olduğu aşikârdır (Slobin,1992).
Müziğin birleştiriciliği ya da kültürel kimliklerle ilişkisi, yalnızca kültürlerin en durağan
öğelerinden biri olarak birkaç kuşak devam ettirildiği için değil, bunun yanı sıra yeni yaratılan
müzik türleri ve biçimleri kişisel deneyimler, kültürel temaslar ve sosyo-ekonomik olaylar
tarafından biçimlendirilen değişiklikleri ve onların kimlik değişiminin dinamiklerini yansıttığı
için böyledir (Um,1999).
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Bir iletişim aracı olduğu varsayıldığında müzik; insanların bireysel, sosyal ve ulusal
kimliklerini dışa vurdukları bir araç olarak görülebilir. Hargreaves ve diğerlerine göre (2002),
insanlar müziği ilk olarak, kişilerarası ilişkilerin gelişimi ve devamlılığı için kullanırlar.
Öncelikle, bireyin müzik tercihleri, o kişinin hangi sosyal gruba ait olduğunu ve olmadığını
tanımlayabilir. Gençlerin müziksel tercihlerinde bu durum açıkça görülür. İkinci olarak,
birçok araştırma insanların müziği duygu durumlarını değiştirmekte bir araç olarak
kullandığını göstermektedir. Bu duygu durumu değişimi, müzik dinlemenin gerçekleştiği o
anki sosyal çevrenin etkisiyle oluşmaktadır. Üçüncüsü ise, müzik bireyin kimlik hissinin
oluşumunun ve gelişiminin altında yatmaktadır ve müziksel kimlik kavramı müzik ve birey
arasında derinlik ve çeşitlilik gösteren karşılıklı etkileşimi anlamamıza olanak sunar
(Özmenteş, 2010)
Frith (2000) müzikle kimlik arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetler:
“Birinci olarak kimlik olmuş bitmiş bir şey değil, bir oluş süreci; sabit değil,
hareketlidir. İkincisi, müzik deneyimimiz - müzik yapma ve dinleme - en iyi, bu kendi içinde
gelişen sürecin deneyimi olarak anlaşılabilir. Müzik, kimlik gibi toplumsal olanı bireysel olan
içinde ve bireysel olanı toplumsal olan içinde tanımlayan hem bir icra hem de bir öyküdür.”
(Gedik, 2007).

Müzik kültürü, “zaman” ve “zemin” gibi temel faktörlerin ve bunların yanı sıra
toplumsal örgütlenme, siyasi oluşumlar, ekonomik süreçler v.b. gibi ikincil “sosyo-kültürel”
değişkenlerin etkisinde, birbirinden farklı, çok çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bireysel
ve bazen de üyesi bulunduğu kültürün genelgeçerlerinden belirgin farklılıklar gösteren bir
müzikal-kültürel kimlikten söz edilebildiği gibi, daha geniş biçimiyle belli grupların ya da
daha geniş toplumsal örgütlenmelerin şekillendirdikleri toplumsal müzikal-kültürel kimlikten
de söz etmek mümkündür (Güvenç,1994).
Bu bağlamda bireysel ya da toplumsal müzikal-kültürel kimlik, üyesi bulunulan
kültürün geçmişten günümüze taşıya geldiği geleneksel-güncel, maddi-manevi müzik kültürü
üretimlerinin, siyasal, sosyo-kültürel ve ekonomik faktörlerin etkisinde gelişen iletişim ve
etkileşim süreçlerinin şekillendirdiği bir olgudur. Müzikal-kültürel kimliği oluşturan çeşitli
katmanlardan, özellikle de temelde yer alan geleneksel müzik kültürü katmanı, bireyin (ve
dolayısıyla toplumun) müzikal algı, anlamlandırma, beğeni ve müzikal birikimlerini
şekillendirmektedir. Başka bir deyişle, bireyin doğumdan-ölüme uzanan yaşam süreci
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içerisinde, sahip olacağı / olduğu müzikal-kültürel kimlik, üyesi bulunduğu kültür tarafından
çeşitli biçimlerde şekillendirilmekte ve belirlenmektedir (Paşaoğlu, 2005).
Frith, toplumsal grupların ilk önce değerler üzerinde uzlaşıp daha sonra bunları kültürel
etkinliklerinde ifade etmekten ziyade, kendilerini yalnızca kültürel etkinlik ve estetik yargı
yoluyla bir grup olarak bildiklerini söyler. Bu bağlamda, müzik yapmak, düşünceleri bir ifade
etme yolu değil, onları yaşamanın bir yoludur ya da bir başka deyişle, müzik düşünceler için
bir ifade biçimi değil, onları yaşama biçimidir.
Yine Frith’e (2000) göre, farklı türden müziksel etkinlikler farklı türde kimlikler
üretebilmektedir; ancak farklı müziklerin farklı kimlikleri oluşturma biçimi aynıdır. Yani,
yüksek ve aşağı kültürler arasındaki ayrım/sınıfsal farklılıklar (sınıfsal ilişkilerin bir sonucu
olarak) farklı zevklerden kaynaklanan bir şeyi ifade etmez; bu ayrım sadece, farklı toplumsal
etkinliklerin bir sonucudur (Gedik, 2007).
Ayrıca kimlik açıkça deneyimle ilişkilidir, yani kimlik ancak bir süreç içinde
yaşanacak ve deneyimlenebilecek bir şeydir. Frith (2000) bu noktada “hayali benlik”
kavramını açar ve pop müziğini deneyimlemenin aynı zamanda kimliği deneyimlemek
olduğunu söyler. Bir yandan bir şarkıya tepki verirken icracılarıyla ve icracıların hayranlarıyla
duygusal ittifaklar kurduğumuzu, diğer yandan da şarkıların kendi yaşantılarımızın içine
depoladığımız şeyler olduğunu belirtir. Soyut özellikleri nedeniyle müzik doğası gereği
bireyselleştirici bir biçimdir; bunun yanında da müzik, aynı zamanda açıkça kolektiftir.
Frith’e (2000) göre, şeyleri müzik olarak duymamızın nedeni seslerin az çok benzer bir
kültürel mantığa uymasıyken, çoğu dinleyici için bu mantık kontrol dışıdır. Frith (2000),
müzik deneyiminde bireysel olanla toplumsal olanın nasıl iç içe geçtiğini şu sözlerle açıklar:
“Müzik beğenilerimizle ilgili bir gizem vardır. Bazı kayıtlar bize hitap eder, bazıları etmez.
Kuralları birileri koymuştur ve bunlar açıkça toplumsal ve bir o kadar da bizden uzaktır.”
Frith’e (2000) göre bu anlamda müzik nerede ve ne olursa olsun, acil bir kolektif kimlik
deneyimini hem talep edip hem de simgelemektedir (Gedik, 2007).
Dinlenilen müziğin ne çeşit olduğunu, hangi türe ait olduğunu, bununla beraber ne gibi
çağrışımlar ve anıştırmalar getirdiğini anlamak için, müziği birkaç saniye dinlemek yeterlidir.
Kuşkusuz bu, belirli bir kültürün içinde yetişmekten kaynaklanan türde bir aşinalık gerektirir.
Çünkü müzik ve onun çağrıştırdıkları, bir yerden başkasına esaslı farklılıklar göstermekte,
ulusal ya da bölgesel kimliğin simgesi görevini üslenmektedir; bazen yabancı bir ülkedeki
göçmen

toplulukları

kimliklerini

korumak
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için

geleneksel

müziklerine

sımsıkı

sarılmaktadırlar. Fakat ulusal kimlik, müziğin oluşumuna yardım ettiği tek kimlik türü
değildir. Rhythm’n blues ve rock and roll şekliyle müzik 1960’ların gençlik kültürünün
yaratılmasında, “gençlik depremi” denen olayın oluşumunda başrolü oynamış ve bu
zamanlarda Avrupalı ve Amerikalı gençler, ilk kez bilinçli olarak anne ve babalarınınkine ters
düşen bir yaşam biçimi ve değer sistemi oluşturmaya başlamışlardı. Müzik kendi deyimleriyle
“genç kuşağın” üyeleri arasında bir dayanışma bağı oluşturmakta ve aynı zamanda da yaşlı
kuşağı dışlamaktadır (Cook, 1999). Bugün de genç kuşak arasında aynı şeyler, biraz daha alt
düzeyde gerçekleşmektedir. Örneğin, popüler müzik türlerindeki hızlı değişimler, sadece
müzik kanallarını dinleyenler ya da dergilerini okuyanların müzik sektöründeki bu hızlı
değişimden (kimin gelip kimin gittiğini) haberdar olmasını sağlamakta ve bu gruba dâhil
olanlarla olmayanlar arasında (kimlik farklılığı yaratma potansiyeline sahip) bir boşluk
oluşturmaktadır. Bugünkü sorun yalnızca “genç kuşağa ” karşı, “diğerleri” sorunu değildir;
bugünkü kentli, Batılı ya da Batılılaşmış toplumun, her biri kendine ait müziksel kimlik
taşıyan çok sayıda farklı alt kültüre bölünmesi sorunudur. Günümüzde hangi müziği
dinleyeceğinize karar vermek, sadece “ne olmak” isteyeceğinizi değil, “ne olduğunuza” karar
verip bunu insanlara duyurmanın da önemli bir yoludur.
Müzikteki bütün sosyal bakış açılarının yerinden oynamasının en büyük nedenlerinden
biri de teknolojik ilerlemelerin sonucunda müzikteki kayıt modelinin ortaya çıkmasıdır.
Böylece müzik artık ne kutsallık, ne de gösteri ihtiyacını karşılamaktadır: Bir kimlik
ihtiyacına dönüşmüştür. Artık müziğe talep yaratmak, arzuları ona göre yönlendirmek ve
müzik üretme imkânlarını sağlamak gerekmektedir.
Örneğin müzikteki bu değişimden ilk etkilenenler, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki
genç kuşak olmuştur. Ebeveynlerinin gözetimi altında yaşamaktan sıkılan bu gençler, artık
gözetim ve denetimden uzak, tanık olmadan bir araya gelmek isterler. Bağımsızlık
kazanmalarına imkân tanıyan yeni ekonomik gelişmenin rahatlığıyla, ilk kez büyüklerin
denetimi olmaksızın dans etmek, flört etmek için müziğe ihtiyaç duyarlar.
Günümüzde artan müzik çeşitliği, gençliği kendi kültürüyle, kendi kahramanlarıyla var
olan ayrı bir toplum haline getirmiştir. Bu gelişmeler onlara gelecekteki “tüketici” vazifesini
de öğretir: Usullere boyun eğmek, diğerinin arzularını istemek, dünyadaki her şeyi
sahiplenmeye çalışarak grupla bütünleşmek; ama yetişkinlerden kendini ayırmak için de
“yeninin” peşinden koşmak. Önemli olan, sonsuz sayıdaki biçim ve ikon çeşidine bağlı
olarak, tüm grubun “dünkü halin”den farklı olmaktır. Müzik artık ilişkidir; yani sadece
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grupların – yetişkinlere karşı gençlerin – bir araya gelmesini sağlayan bir gösteri ya da kişisel
bir farklılaşma fırsatı değildir. Müzik, artık şiddetin yönetilme ayini değil, ebeveynlerinden
kültürel bağlarını gitgide daha erken yaşta koparan gençlerin bütünleşme, yetişkinliğe geçme
sürecidir. (Attali, 2005).
Araştırmaya konu olan, çocukluktan yetişkinliğe geçiş olarak kabul edilen, ilk ergenlik
belirtileriyle başlayıp büyümenin durmasına kadar süren “ergenlik” döneminin (Köknel,1990)
gelişim sürecinde karşısına çıkan en önemli zorunluluk, sosyal uyum ile ilgilidir. Bu uyum
kısaca, aile, arkadaş, okul çevresi ve diğer insanlarla birlikte olmaktır. Sosyalleşme sürecinde
ergen, yetişkin modeline ulaşmak için birçok duruma uyum göstermektedir. Bunlar, yeni
arkadaş grupları, değişen sosyal davranışlar, yeni sosyal gruplar, sosyal kabulde ya da
reddedilmede yeni değerler gibi durumlardır. Ergenler bu gibi değişen durumlara uyum
sağlamak zorundadır (Hurlock,1980).
Ergenlerin müzikal-kültürel kimlik gelişimlerinde daha çok günlük yaşamlarındaki grup
ve sosyal kurumların etkili olduğu belirlenmiştir (Hargreaves ve North,1997). Bu noktada,
ergenlerin yakın çevresini oluşturan aile, arkadaş, akranlar ve okul, müzikal-kültürel kimliğin
oluşumundaki öncelikli sosyal etkenler olarak öne çıkmaktadır.
Bu araştırmada, ilköğretim ikinci kademe ve lise de okuyan öğrencilerin sosyal
çevresini oluşturan aile, okul, arkadaş ve akranlarının, onların müzikal–kültürel kimlikleriyle
olan etkileşimleri ele alınmıştır. En çok dinledikleri müziklerin hangi koşullanmalarla ve
etkilerle yönlendiği, bu müziklerin onlarda yarattığı müzikal kimlikler, dinledikleri müzikler
hakkındaki bilgileri ve pratik deneyimleri sorularak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuç
olarak da günümüz Türkiye’sinde yaşayan genç kitlelerin günlük yaşamlarının tam ortasına
yerleşerek, onların kişisel yaşam tarzlarını tanımlayan unsurlardan biri olan müzik ve onunla
olan etkileşimleri üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur.

2. YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırmada, ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin sosyal çevrelerinin,
müzikal-kültürel kimlikleriyle olan etkileşimlerini belirlemek amacıyla betimsel yöntem
modellerlinde biri olan survey tipi bir araştırma modelini kullanılması uygun bulunmuştur.
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Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Samsun ili merkezindeki ilköğretim ve liselerde okuyan
öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise Samsun ili merkezinde bulunan
Alparslan İlköğretim Okulu, İstiklal İlköğretim Okulu, Köksal Ersayın Anadolu Lisesi ve
Ondokuzmayıs Lisesi 2011-2012 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde okuyan toplam
204 öğrenci oluşturmuştur.

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Öğrencilerin sosyal çevrelerinin, müzikal-kültürel kimlikleriyle olan etkileşimlerini
belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından, literatür taraması ve uzman görüşleriyle
oluşturulmuş; cinsiyet, yaş, okul, aile, arkadaş çevresi ve müzikal-kültürel uyaran
değişkenleriyle ilgili 10 soru içeren bir anket geliştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde
kullanılan frekans (f) ve yüzde (%) analizi, denencelerin test edilmesinde Khi-kare testi
uygulamaları SPSS paket programı aracıyla hesaplanmış ve sonuçlar çapraz tablolar şeklinde
düzenlenerek yorumlanmıştır.

3. BULGULAR VE YORUM

Tablo 1. İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Cinsiyetlerine İlişkin Frekans (f) ve
Yüzde (%) Dağılımları
Cinsiyet
Okul Düzeyi

Kız

Erkek

Toplam

f

%

f

%

f

%

İlköğretim İkinci Kademe

61

58,1

43

41,0

104

100,0

Lise

58

58,0

42

42,0

100

100,0

Tablo 1, araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet özelliklerine göre nasıl bir dağılım
oluşturduğu konusunda bilgi vermektedir. Tablo incelendiğinde, araştırmaya katılan
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öğrencilerin, ilköğretim ikinci kademe için; %58’inin kız, %41’inin erkek öğrenci olduğu, lise
için; %58’inin kız, %42’sinin erkek öğrenci olduğu saptanmıştır.

Tablo 2. Öğrencilerin “En Çok Dinlediğiniz Müzik Türü Nedir?” Sorusuna İlişkin Görüşleri

İlköğretim İkinci Kademe (N=104)
Kız
Müzik Türü

Erkek

Lise (N=100)
Kız

Toplam

Erkek

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Pop

46

75,4

14

32,6

60

57,7

29

50,0

13

31,0

42

42,0

Rock

10

16,4

19

20,9

19

18,3

19

32,8

11

26,2

30

30,0

Hip hop

-

-

6

14,0

6

5,8

1

1,7

1

2,4

2

2,0

Heavy Metal

-

-

1

2,3

1

1,0

-

-

5

11,9

5

5,0

Rap

2

3,3

7

16,3

9

8,7

4

6,9

5

11,9

9

9,0

Reggae

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jazz

1

1,6

-

-

1

1,0

-

-

2

4,8

2

2,0

Klasik Batı
Müziği

2

3,3

-

-

2

1,9

3

5,2

3

7,1

6

6,0

Türk Sanat
Müziği

-

-

-

-

-

-

1

1,7

-

-

1

1,0

Türk Halk
Müziği

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Arabesk

-

-

6

14,0

6

5,8

1

1,7

2

4,8

3

3,0

Chi-Square(x2) değeri:14.57 Sd=8 Anlamlılık=0.068 P>0.05

Bu soru, ilgili katılımcının en yaygın tercih ettiği müzik türünü net bir şekilde
belirlemek amacındadır. Her iki okul düzeyinde de kız (ilköğretim kız %75,4, lise kız %50)
ve erkek (ilköğretim erkek %32,6, lise erkek %31) öğrenciler için en yaygın dinlenilen müzik
türü olarak pop müzik birinci sıradadır. İkinci sırayı ise rock (ilköğretim kız %16,4, lise kız
%32,8, ilköğretim erkek %20,9, lise erkek %26,2) müzik almıştır. Reggae, Türk sanat müziği,
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Türk halk müziği ve jazz müzik türlerini her iki okul düzeyinde de dinleyenlerin olmadığı ya
da bir, iki kişi tarafından dinlenen müzik türleri olduğu saptanmıştır.
Khi Kare testi sonucunda, ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin görüşleri
arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Her iki okul düzeylerinde de öğrencilerin büyük
çoğunluğu en çok popüler müzikleri dinlemeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir.

Tablo 3. Öğrenicilerin “En Çok Dinlediğiniz Müzik Türünü Siz Bu Türle İlgilenmeye
Başlamadan Önce Yakın Çevrenizde Dinleyenler Var mıydı? Sorusuna İlişkin Görüşleri

İlköğretim İkinci Kademe (N=1004
Kız
Yakın çevre
Aile ve
akraba
Arkadaş ve
akranlar
Gidilen
mekânlarda
Diğer

Erkek

Lise (N=100)
Kız

Toplam

Erkek

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

21

34,4

12

27,9

33

31,7

8

13,8

8

19,0

16

16,0

37

60,7

25

58,1

62

59,6

35

60,3

21

50,0

56

56,0

3

4,9

5

11,6

8

7,7

15

25,9

13

31,0

28

28,0

-

-

1

2,3

1

1,0

-

-

-

-

-

-

Chi-Square(x2) değeri:18.24 Sd=3 Anlamlılık=0.000 P< 0.05

Bu soruyla, ilgili müzik türünün tercih edilmesinde en çok hangi sosyal ya da fiziksel
çevrelerin etkili olduğu anlaşılmaya çalışılmaktadır. Verilen cevaplara göre her iki okul
düzeyinde de kız (ilköğretim kız %60,7, lise kız %60,3) ve erkek (ilköğretim erkek %58, lise
erkek %50) öğrenciler için, en çok dinledikleri müzik türünü, daha önce arkadaş ve
akranlarının dinlediği cevabı birinci sıradadır. İkinci sırayı, ilköğretim ikinci kademe için
(%31,7) aile ve akrabalar cevabı alırken, lise düzeyinde ise (%28) gidilen mekânlarda
dinlenildiği cevabı almıştır.
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Khi Kare testi sonucunda, ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin görüşleri
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Lise öğrencilerine göre ilköğretim ikinci kademe
öğrencilerinin en çok dinledikleri müziği daha önce arkadaş ve akranlarından duyma oranı
daha fazladır.

Tablo 4. Öğrencilerin “En Çok Dinlediğiniz Müzik Türünün Karakteristik, Ortak Özelliği
Nedir?” Sorusuna İlişkin Görüşleri

İlköğretim İkinci Kademe (N=104)
Kız
Ortak özellik
Tavırdavranış
Giyimkuşam
Yaşam
felsefesi
Grup üyeliği

Erkek

Lise (N=100)
Kız

Toplam

Erkek

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

24

39,3

12

27,9

36

34,6

25

43,1

16

38,1

41

41,0

15

24,6

7

16,3

22

21,2

4

6,9

6

14,6

10

10,0

16

26,2

22

51,2

38

36,5

19

32,8

18

42,9

37

37,0

6

9,8

2

4,7

8

7,7

10

17,2

2

4,8

12

12,0

Chi-Square(x2) değeri:5.562 Sd=3 Anlamlılık=0.135 P>0.05

Bu soruyla, ilgili katılımcının en çok dinlediği müzik türünü tercih etmesinde etkili
olabilecek, o müziğe ilişkin karakteristik özellik belirlenmeye çalışılmıştır. Her iki okul
düzeyinde de kız öğrenciler (ilköğretim kız %39,3, lise kız %43) tavır-davranış cevabını
birinci sırada, yaşam felsefesini ikinci sırada oylarken, erkek öğrenciler (ilköğretim erkek
%51,2, lise erkek %42,9) yaşam felsefesini birinci sırada, tavır davranışı ikinci sırada
oylamışlardır.
Khi Kare testi sonucunda, ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin görüşleri
arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Fakat cinsiyetler açısından bakıldığında kızlar ve
erkeklerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır (X2 = 8.96, Sd =3, Anlamlılık = 0,030
P< 0.05). Kız öğrenciler en çok dinledikleri müzik türünün ortak karakteristik özelliğinde
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tavır ve davranış farkından etkilenirken, erkek öğrencilerin ise daha çok o müziğin yaşam
felsefesinden etkilenmiş oldukları söylenebilir.

Tablo 5. Öğrencilerin “En Sevdiğiniz Müziği Dinlerken Elde Ettiğiniz Kazanç Nedir?” Sorusuna
İlişkin Görüşleri

İlköğretim İkinci Kademe

Lise (N=100)

(N=104)
Kız

Müzik dinlemede elde edilen

Erkek

Kız

Toplam

Erkek

Toplam

kazanç

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Eğlence

38

62,3

27

62,8

65

62,5

29

50,0

25

59,5

54

54,0

Memnuniyet

1

1,6

6

14,0

7

6,7

15

25,9

4

9,5

19

19,0

Çalışma performansına katkı

10

16,4

6

14,0

16

15,4

3

5,2

4

9,5

7

7,0

Gerçeklikten kaçış

11

18,0

3

7,0

14

13,5

3

5,2

4

9,5

7

7,0

Estetik deneyim

1

1,6

1

2,3

2

1,9

8

13,8

5

11,9

13

13,0

Chi-Square(x2) değeri:20.40 Sd=4 Anlamlılık=0.000 P< 0.05

Bu soruyla, ilgili katılımcının en çok dinlediği müzikle olan bağının hangi amaçlar
üzerinde odaklandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Her iki okul düzeyinde de kız (ilköğretim kız
%62,3, lise kız %50) ve erkek (ilköğretim erkek %62,8, lise erkek %59,5) öğrenciler için
belirgin bir biçimde birinci sırayı eğlence cevabı almıştır.
Khi Kare testi sonucunda, ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin görüşleri
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Her iki okul düzeyinde de öğrencilerin en çok
dinledikleri müzikten elde ettikleri kazancın çoğunlukla eğlence olduğu söylenebilir. Fakat
lise öğrencilerine göre ilköğretim ikinci kademedeki öğrenciler müziği daha çok eğlence
amacıyla dinlemektedirler.
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Tablo 6. Öğrencilerin “En Çok Dinlediğiniz Müziğin Yaşamınızdaki Çatışmalarda Ve
Anlaşmazlıklarda Bir Payı Olduğunu Düşünüyor musunuz? Cevabınız Evetse, Çatışma ve
Anlaşmazlığı Kimlerle Yaşıyorsunuz?” Sorusuna İlişkin Görüşleri

İlköğretim İkinci Kademe (N=104)
Çatışma

Kız

grupları

Erkek

Lise (N=100)
Kız

Toplam

Erkek

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Hayır

58

95,1

39

90,7

97

93,3

51

87,9

39

92,9

90

90,0

Aileyle

2

3,3

1

2,3

3

2,9

2

3,4

1

2,4

3

3,0

Kardeşlerle

-

-

1

2,3

1

1

-

-

-

-

-

-

Arkadaşlarla

1

1,6

2

4,7

3

2,9

5

8,6

2

4,8

7

7,0

Chi-Square(x2) değeri:2.78 Sd=3 Anlamlılık=0.426 P>0.05

Bu soruyla, ilgili katılımcının en çok dinlediği müziğin etkisiyle kendisinde
oluşturduğu kültürün yakın çevresinde herhangi bir çatışma ve anlaşmazlık yaratıp
yaratmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Her iki okul düzeyindeki kız (ilköğretim kız %95, lise
kız %87,9) ve erkek öğrencilerin (ilköğretim erkek %90,7, lise erkek % 92,9) verdikleri cevap
büyük bir çoğunlukla hayır olmuştur.
Khi Kare testi sonucunda, ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin görüşleri
arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Her iki okul düzeyinde de kız ve erkek öğrencilerin en
çok dinledikleri müzikler yüzünden yakın çevreleriyle herhangi bir çatışma yaşamadıkları
söylenebilir.
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Tablo 7. Öğrencilerin “Okul Müzik Derslerini Ne Derecede Seviyorsunuz?” Sorusuna İlişkin
Görüşleri

İlköğretim İkinci Kademe (N=104)
Kız

Erkek

Lise (N=100)
Kız

Toplam

Erkek

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Çok seviyorum

25

41,0

13

30,2

38

36,5

25

43,1

12

28,6

37

37,0

Seviyorum

27

44,3

16

37,2

42

41,4

29

50,0

22

52,4

51

51,0

Kararsızım

6

9,8

7

16,3

13

12,5

2

3,4

5

11,9

7

7,0

Sevmiyorum

3

4,9

7

16,3

10

9,6

2

3,4

3

7,1

5

5,0

Chi-Square(x2) değeri:4.08 Sd=3 Anlamlılık=0.253 P>0.05

Bu soruyla, ilgili katılımcının müzikal-kültürel kimliği üzerinde, okul müzik
derslerinin etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Her iki okul düzeyindeki kız (ilköğretim kız
%44,3lise kız %50) ve erkek öğrenciler (ilköğretim erkek %37,2, lise erkek %52,4) okul
müzik derslerini sevip sevmeme sorusunda, dörtlü likert ölçeğine göre çoğunlukla üçüncü
derecedeki “seviyorum” cevabını oylamışlardır. Yine her iki okul düzeyindeki kız ve erkek
öğrenciler, ikinci sırada dördüncü derecedeki “çok seviyorum” cevabını oylamışlardır.

Khi Kare testi sonucunda, ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin görüşleri
arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Her iki okul düzeyinde de öğrencilerin okul müzik
derslerini sevdikleri söylenebilir.
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Tablo 8. Öğrencilerin “Müzik Hakkında Bildikleriniz Daha Çok Hangi Kaynaktan Geliyor?”
Sorusuna İlişkin Görüşleri

İlköğretim İkinci Kademe (N=104)
Kız

Erkek

Lise (N=100)
Kız

Toplam

Erkek

Toplam

Etkili kaynaklar

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Okul

6

9,8

5

11,6

11

10,6

19

32,8

9

21,4

28

28,0

Aile

4

6,6

2

4,7

6

5,8

2

3,4

4

9,5

6

6,0

Arkadaş çevresi

7

11,5

6

14,0

13

12,5

3

5,2

4

9,5

7

7,0

Radyo/ Televizyon

10

16,4

4

9,3

14

13,5

9

15,5

7

16,7

16

16,0

İnternet

32

52,5

25

58,1

57

54,8

22

37,9

18

42,9

40

40,0

Diğer/özel kurslar

2

3,3

1

2,3

3

2,9

3

5,2

-

-

3

3,0

Chi-Square(x2) değeri:12.24 Sd=5 Anlamlılık=0.032 P< 0.05

Bu soruyla, ilgili katılımcının müzikal-kültürel kimliğinin oluşumunda etkili olan
kaynaklar anlaşılmaya çalışılmıştır. Her iki okul düzeyindeki kız (ilköğretim kız %52,5, lise
kız 37,9) ve erkek öğrenciler (ilköğretim erkek %58, lise erkek %42,9), müzik hakkındaki
bildiklerini daha çok internet üzerinden elde ettikleri cevabını oylamışlardır.

Khi Kare testi sonucunda, ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin görüşleri
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Her iki okul düzeyindeki öğrencilerin müzik
hakkında bildiklerini çoğunlukla medya aracılığıyla elde ettikleri söylenebilir. Fakat lise
öğrencilerine göre ilköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin müzik hakkındaki bildiklerinde
internet daha etkili bir kaynaktır.
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Tablo 9. Öğrencilerin “Okuldaki Müzik Derslerinde Kazandığınız Müzik Becerileriniz, Müzik
Değer Algınızı Ve Seçimlerinizi Ne Derece Etkiliyor?”Sorusuna İlişkin Görüşleri

İlköğretim İkinci Kademe (N=104)
Kız

Erkek

Lise (N=100)
Kız

Toplam

Erkek

Toplam

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Çok etkiliyor

11

18,0

3

7,0

14

13,5

8

13,8

4

9,5

12

12,0

Etkiliyor

26

42,6

11

25,6

37

35,6

21

36,2

10

23,8

31

31,0

Biraz etkiliyor

10

16,4

10

23,3

20

19,2

17

29,3

16

38,1

33

33,0

Hiç etkilemiyor

14

23,0

19

44,2

33

31,7

12

20,7

12

28,6

24

24,0

Chi-Square(x2) değeri:5.21 Sd=9 Anlamlılık=0.157 P>0.05

Bu soruyla, ilgili katılımcının müzikal-kültürel kimliğinin üzerinde, okul müzik
derslerinin etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin
%35,6’sı “etkiliyor”, %31,7’si “hiç etkilemiyor”, %19,2’si “biraz etkiliyor”, %13,5’i “çok
etkiliyor” cevabını oylarken, lise öğrencilerinin %33’ü “biraz etkiliyor”, %31’i “etkiliyor”,
%24’ü “hiç etkilemiyor”, %12’si “çok etkiliyor” cevabını oylamışlardır.

Khi Kare testi sonucunda, ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin görüşleri
arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Her iki okul düzeyindeki öğrencilerin müzik değer algı
ve seçimlerinde, okul müzik derslerinde kazandıkları müzikal becerilerin orta düzeyde etkili
olduğu söylenebilir. Fakat cinsiyetler açısından bakıldığında kızlar ve erkeklerin görüşleri
arasında anlamlı bir farklılık vardır (X2 = 10.56, Sd =3, Anlamlılık= 0,014 P< 0.05). Okul
müzik derslerinde kazanılan müzikal becerilerin kız öğrencilerin müzik değer, algı ve
seçimlerinde erkeklere oranla daha etkili olduğu bulunmuştur. Bu durumda, okul müzik
derslerine karşı kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha ilgili oldukları ya da okul müzik
derslerinin erkeklere göre kızlar üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir.
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırma bulguları, çalışma grubunu oluşturan ilköğretim ikinci kademe ve lise
düzeylerindeki kız ve erkek öğrencilerin en çok dinledikleri müzik türünün pop müzik olduğu
sonucunu ortaya koymuştur.
Pop müzik, medya aracılığı ile geniş kitlelere ulaşmak üzere dolayımlanması (Jones,
1992) ve diğer müziklerden pazar koşulları içinde var olabilmesi ile ayrılır (Manuel, 1988).
Bu yaklaşımlara göre pop müzik herhangi bir müzik türünü değil, bu özelliklere uyan, yani
medya ve müzik endüstrisi ile ilişkiye giren bütün müzik türlerini ifade eder. Bu bakımdan
pop müziğinin kitlelere ulaşma gücü ve kitleler üzerindeki etkisi diğer müzik türlerinden daha
fazladır. Pop müziğin bu etki ve gücü gençler üzerinde de oldukça yüksektir. Yapılan birçok
araştırmada gençlerin en çok dinlemeyi tercih ettikleri müzik türünün pop müzik olduğu
belirlenmiştir ( Dursun, 2008; Sağer ve İmik, 2008; Ulutürk, 2008; Saruhan, 2008). Baumann
(1960) müzik beğenisi üzerine yaptığı bir çalışmayı 1410 genç nesil katılımcıyla
gerçekleştirmiştir. Müzik tercihlerini değerlendirmek için 20 popüler, 20 klasik ve 10 adet
geleneksel müzik örneğinin kullanıldığı ankette, popüler müzik bütün yaş gruplarında ilk
sırayı almıştır (Erdal, 2009).
Çalışma grubunu oluşturan ilköğretim ikinci kademe ve lise düzeyindeki kız ve erkek
öğrencilerin en çok dinledikleri müziği, yakın çevrelerinde de dinleyenlerin daha çok arkadaş
ve akranlarının olduğu belirlenmiştir. Ulutürk (2008) yapmış olduğu çalışmada, AGSL
öğrencilerinin dinlemeyi tercih ettikleri müzik türleriyle, arkadaşlarının dinledikleri müzik
türleri arasında yüksek düzeyde pozitif bir ilişki tespit etmiştir. Erdal (2009) ise çalışmasında,
Rock müzik dinleyicilerinin tür tercihinde en çok arkadaş çevrelerinden etkilendiklerini, klasik ve
Türk müziği dinleyicilerinin ise en çok aileden etkilendiklerini saptamıştır.

Çalışma grubunu oluşturan ilköğretim ikinci kademe ve lise düzeylerindeki kız
öğrencilerin en çok dinledikleri müziğin karakteristik özeliğinin tavır ve davranış olduğu, her
iki okulun bütün erkek öğrencileri içinse yaşam felsefesi olduğu tespit edilmiştir Burada
ayrışma okul düzeylerinden değil, cinsiyet üzerinden olmuştur. Türk kültüründe kızlar, duygu
ve düşüncelerini saklaması, dışa vurmaması, dengeli bir davranış göstermesi yönünden
pekiştirilerek, daha denetimli olarak yetiştirilirken; erkekler daha özgür, istedikleri kişilerle
iletişim

kurmada

daha

serbest,

istediklerini

ifade

etmede

daha

rahat

olarak

yetiştirilmektedirler. Cinsiyetler arası bu kültürel kimlik farklılaşmasının, onların dinledikleri
müziklerde seçtikleri simgeleri de farklılaştırmış olabileceğini düşündürmektedir.
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Ayrıca gençlerin davranışlarını bağımsız ve özgürce belirleme yolunda müzik
simgesel bir anlam taşımaktadır. Seçilen müzik türü bir yandan otoriteye karşı başkaldırma,
bir yandan da ana-baba baskısından kaçma, rahatlama ve yeni açılımlara yönelme gibi işlevler
üslenmektedir. Özelikle ergenlik döneminde, belirli bir sosyal grubun kimliğini temsil eden
bir müzik dinlemek, o gruba ait olmanın temel koşullarından biri haline gelmiş olabilir.
Çalışma grubunu oluşturan ilköğretim ikinci kademe ve lise düzeylerindeki kız ve
erkek öğrencilerin en çok dinledikleri müzikten elde ettikleri kazancın eğlence olduğu tespit
edilmiştir. Fakat lise öğrencilerine göre ilköğretim ikinci kademe öğrencileri müziği daha
fazla eğlence amacı ile dinlemektedirler. Çalışma grubunu oluşturan 204 öğrencinin en çok
dinlemeyi tercih ettiği tür pop müzik olarak belirlenmiştir. Pop müzik de mümkün olan en
geniş izleyici kitlesine satılan bir kitle kültürü ürünüdür. Kitle kültüründe, alıcı kitlesini
oluşturan dinleyiciler de dinledikleri müzikleri sadece eğlence ve vakit geçirme olarak
tüketirler (Erol, 2005). Bu bağlamda pop müzik dinlemeyle, eğlence amacıyla müzik dinleme
arasındaki var olan doğru orantı bu çalışmayla da saptanmıştır.
Çalışma grubunu oluşturan ilköğretim ikinci kademe ve lise düzeyindeki kız ve erkek
öğrencilerin çoğunluğunun, en çok dinledikleri müzikten dolayı yakın çevreleriyle herhangi
bir anlaşmazlık yaşamadıkları tespit edilmiştir.
Çalışma grubunu oluşturan ilköğretim ikinci kademe ve lise düzeyindeki kız ve erkek
öğrencilerin çoğunluğunun okul müzik derslerini sevdikleri tespit edilmiştir. Saruhan (2008)
ve Nacakçı (2006) yapmış oldukları çalışmalarda ilköğretim öğrencilerinin müzik dersine
yönelik tutumlarını olumlu yönde olduğunu tespit etmiştir. Özmenteş (2007) ise çalışmasında,
ilköğretim öğrencilerinin müzik dersine yönelik olumlu tutuma sahip olmalarının, müzik
dersine daha fazla çalışmalarına neden olduğunu, dersle ilgili sorumluklarını yerine
getirmelerini sağlayarak, derse yoğunlaşmalarını ve dersi sevmelerini sağladığını tespit
etmiştir.
Çalışma grubunu oluşturan ilköğretim ikinci kademe ve lise düzeylerindeki kız ve
erkek öğrencilerin çoğunluğunun müzik hakkında bildiklerini internet üzerinden edindikleri
tespit edilmiştir. Fakat lise öğrencilerine göre ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin müzik
hakkında bildiklerinde internet daha fazla etkili olmaktadır. Son otuz yılın öğrencileri dijital
medya ile çevrilmiş olarak büyüyen ilk nesildir. Onlar, çoğu etkinliklerini, birebir
iletişimlerini,

bilgi

yönetimlerini

en

geniş

anlamda

bu

teknolojilerin

yardımıyla

yürütmektedirler. Bu neslin bireylerinin sadece farklı öğrendiği değil, hatta farklı çalıştığı,
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farklı oynadığı, farklı eğlendiği, farklı sosyalleştiği için ve bunları yaparken dijital medyanın
günlük yaşamlarında önemli ölçüde yer tuttuğu düşünülmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (2011) Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygun olarak
gerçekleştirdiği Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre 16-74 yaş
grubunun bilgisayar kullanım oranı bir yıl önceki %43,2′den %46,4′e, internet kullanım oranı
ise %41,6′dan %45′e yükselmiştir. Yaş gruplarına göre incelendiğinde, internet
kullanıcılarının ağırlıklı olarak erkek oldukları tespit edilmiştir. 16-74 yaş grubundaki
erkeklerin %54,9’u internet kullanıcısıyken, aynı yaş grubundaki kadınların internet kullanım
oranı %35,3. Yaş grupları arasında internet kullanımının en yüksek olduğu grup ise 16-24 yaş
aralığı olarak öne çıkmıştır. Bu oranlardan yola çıkarak şu değerlendirmeyi yapmak
mümkündür: Çağımızda sadece gençler değil artık bütün yaş grupları interneti yaşamının
ayrılmaz bir parçası olarak kullanmaktadır.
Yılmaz ve Kapancıoğulları tarafından Celal Bayar, Dokuz Eylül, Ege ve İzmir
Ekonomi Üniversitesi’nden 372 öğrenciyle yapılan "Üniversite Öğrencilerinin Müzik
Ürünleri ve Edinim Yolları Konusundaki Tercihleri" başlıklı makalede, üniversite
öğrencilerinin %87.29'unun yasal albüm satış fiyatını pahalı bulduğu ve bu yüzden
öğrencilerin yaklaşık %60’ının internet üzerinden müzik ürünü paylaşımı yaptığı saptanmıştır.
Çalışma grubunu oluşturan ilköğretim ikinci kademe ve lise düzeylerindeki
öğrencilerin çoğunluğunda, okul müzik derslerinin müzikal değer algılarını ve seçimlerini
orta düzeyde etkilediği tespit edilirken, okul müzik derslerinin erkek öğrencilere göre kız
öğrenciler üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir. Öztürk’ün (2006) çalışmasında
öğrencilere uygulanan anket sonuçlarına göre; ilköğretim ikinci kademede öğrenim gören
öğrencilere, müzik eğitimi ve öğretiminin amacına uygun yapılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca
öğrencilerin kitle iletişim araçları vasıtasıyla birçok sanatçı adı altında ekrana çıkan insanlara
rağbet ettikleri, fakat bunun yanında müzik alanında birçok ünlü besteci ve sanatçıyı
tanımadıkları gözlenmiştir (Öztürk, 2006). Müziğin temel eğitimindeki ilk amacı, bireyin
müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu
ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir. Kapsamlı bir müzik eğitimi alan birey, sosyal
becerilerini geliştirirken, müzikle ilgili bilgi ve becerilerini de geliştirir. Müziğin temel
kurallarıyla tanışarak ritm duygusunu, sesini kullanabilmesini, müziksel işitmesini, müzik
beğenisini geliştirir. Bu da onun müzik seçimlerinde ve algılarında daha nitelikli olmasını
sağlar.
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Müzik eğitimi boyutunda müzikle ilgilenen bireyler arttıkça, müzik öğretmenlerinin
müzik eğitim programlarını etkili bir biçimde düzenlemelerinin gereği de artmaktadır. Scott’a
göre, müzik eğitiminin genç bireyler üzerindeki etkisinin ne kadar farkında olursak, müzik
eğitimcileri olarak bütün bireylere ulaşmaya o kadar ihtiyaç duyarız (Özmenteş, 2005).
Hallam’ın (2001) bir araştırmasında ilkokuldaki müzik dersi saatlerinin arttırılmasının
öğrencilerin sosyal ilişkileri üzerinde olumlu etkileri olduğu gözlenmiştir. Örneğin ilkokul
çocuklarının konsantrasyonlarının arttırılması, duygusal ve davranışsal problemlerinin
çözümünde onlara arka planda devamlı olarak müzik dinletmenin yararları görülmüştür
(Özmenteş, 2005).
Araştırma sonuçlarına göre, müzikal-kültürel kimlik bağlamında ilköğretim ikinci
kademeden lise düzeyine doğru gidildikçe bir faklılaşma tespit edilmemiştir. Her iki okul
düzeyinde de öğrencilerin müziğe bakış açıları, müziksel algıları, müzik kültürleri benzer
yönde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca her iki okul düzeyindeki öğrencilerin sosyal
hayatlarında müziğin etkileri dominant değil, daha resesif bulunmuştur. Popüler bir kültür
ürünü olarak müzik standartlaşma ve tek tipleşme yönündedir, araştırmaya konu olan
öğrenciler de müziği popüler kültür ürünü olarak algılayıp tükettikleri için, müzikal-kültürel
kimliklerinin gerek cinsiyet gerekse okul düzeyi açısından standartlaşma, benzeşme ve tek
tipleşme yönünde olduğu tespit edilmiştir. Benzer çalışmalar, farklı sosyo-kültürel bölgelerde
ya da daha farklı yaş düzeyleri üzerinde daha büyük çalışma gruplarıyla yapılabilir.
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SIBELIUS, FINALE VE LILYPOND NOTA YAZIM
PROGRAMLARININ
KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Emre PINARBAŞI*
Giriş
90’lı yıllar itibariyle bilgisayar kullanımının Türkiye’de birçok insanın hayatına
girmesiyle bireysel yaşantımız ve iş hayatımızdaki yazı yazmak dahil birçok işlem artık
bilgisayar destekli oluşturulmaya başlamıştır. Müzisyenler de bu teknolojiden faydalanarak
düzenleme, beste ve notasyon gibi işlerinde bilgisayar yazılımlarını kullanmaktadır.
Genel olarak bakıldığında müzik yazılım programlarının; müzik teorisi, beste yapma,
nota okuma, dikte, midi yapısı ile notasyon, kulak eğitimi, enstrümantal performans, ritmik
çalışmalar, müzik sembolleri, müzik terminolojisi, dinleyerek müzik analizi yapma,
yaratıcılık, perde ve ritim tanıma alıştırmaları, dizi ve arpej çalışmaları gibi konuları ile ilgili
müziğin çeşitli alanlarından uygulamalar yapmaya olanak sağladığı görülmektedir. (Koç,
2004, s.2)
Eğitim ve teknoloji, insanoğlunun yetiştirilmesinde önemli bir rol oynayarak; her
ikisinin de temel amacı; kişilerin gelişimine etkili olarak katkı sağlamak, sağlanan bu katkı ile
daha çok etkili ve kalıcı öğrenmelerin oluşmasında yoğunlaşmaktadır. (Levendoğlu, 2004,
s.1) Teknoloji destekli çağdaş eğitim öğrenciyi, görsel ve işitsel araçlarla donatılmış eğitim
ortamında yetiştirip, yaparak-yaşayarak öğrenen, düşünen, araştıran ve araştırmalarının
sonucunu toplum yararına sunan bireyler haline getirmektedir. (Levendoğlu, 2004, s.1)
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Nota Yazım Programlarının Faydaları
Yazılım dünyasında birbirlerinden farklı şirketlerin ortaya çıkarttığı nota yazım
programları genel olarak kişilere; kolay ve düzenli nota yazma, partitür çıkartma, kondüktör
oluşturma, midi yardımı ile notaları midi kaydedici ile yazma, taranmış notaları program
içerisine aktararak düzeltmeler ve düzenlemeler yapma gibi imkânlar sağlamaktadır.
Nota yazmanın belli kuralları olduğundan kâğıt kalem kullanarak nota yazma
aşamasında kişilerin önüne birçok zorluk çıkmaktaydı. Nota büyüklüklerine göre notalar
arasında boşluk bırakma, nota kuyruklarının uzunluklarının belli oranda uzatılması gibi
kurallar yazan kişinin zamanını oldukça harcamaktaydı. Nota yazılım programları nota yazım
kurallarını otomatik olarak uyguladıkları için kişilerin bu programları kullanması oldukça
kolaylık sağlamakta ve kişiler bu kuralları uygulamak için zaman harcamadığından ötürü
notaları çok daha kısa sürede yazmaktadır.
Bu programların nota yazımını gerçekleştirmesi haricinde işitsel olarak yazılanları
duyurma özelliklerinin olması da besteci ve düzenlemecilerin oldukça işine yaramış,
programlar sayesinde yazdıkları müzikal çalışmaları anlık olarak sanal çalgılarla dinleyerek
hatalarını çok daha kısa sürede çözmüş ve duydukları sesler sayesinde çalışmalarını işitsel
yönden çok daha fazla zenginleştirebilmiştir.
Bunun haricinde yazılımların birçok porte kullanımına imkân vermesi ve yazılan
notaların anlık işitsel olarak seslendirebilmesi sebebiyle eserlerin düzenlenmesi için de
kullanılmaktadır.

Sibelius, Finale ve Lilypond Programlarının İncelenmesi
Maddi bedelleri, bilgisayara kurulum şekilleri, görsellikleri, nota yazım şekli,
makamsal sesler kullanabilmesi, çıktı formatları, midi girişi kullanımları ve resim tarama
özellikleri açısından birbirlerinden farklılıkları olan Sibelius, Finale ve Lilypond programları,
aşağıdaki başlıklar altında teker teker karşılaştırılmıştır.
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1 - Programların Maddi Yönden İncelenmesi
Lisanssız program kullanmak suç olduğu için, kişilerin bu yazılımları bilgisayarlarına
kurmak için; her bilgisayar yazılımı gibi nota yazılım programlarına, programların
şirketlerinin belirlediği satış bedellerini ödeyerek temin etmeleri gerekmektedir. 2012 yılı
itibariyle Sibelius programının Türkiye distribütörünün bireysel kullanıcılardan istediği satış
bedeli 656$, akademik kullanıcılardan istediği satış bedeli 360$; Finale programının Türkiye
distribütörünün bireysel kullanıcılardan istediği satış bedeli 799$, akademik kullanıcılardan
istediği satış bedeli 600$'dır. Lilypond programı genel kamu lisansına sahip olduğu için
herhangi

bir

ücret

karşılığında

satılmamakta,

yazılımın

resmi

sitesi

olan

http://www.lilypond.org web sitesinden Windows, Linux ve MacOSX işletim sistemlerine
göre ayrı ayrı hazırlanmış kurulum dosyalarını ücretsiz olarak indirilebilmektedir.

2 - Programların Kurulum Açısından İncelenmesi
Sibelius ve Finale programları CD/DVD’leri yardımı ile kurulum dosyalarının
çalıştırılması sayesinde bilgisayarlara kolaylıkla kurulabilmektedir. Bu her iki program da
hem Windows hem de MacOSX işletim sistemlerinde rahatlıkla kurulabilmekte ve sıkıntısız
çalışmaktadır. Fakat Linux işletim sistemlerinde Wine isimli yardımcı bir program sayesinde
kurulabildikleri gibi Windows ve MacOSX sistemlerde olduğu gibi performanslı bir şekilde
çalışmamaktadır. Her iki program kurulumuna ilave olarak işitsel olarak gerçekçi seslere
sahip olan yardımcı ses sentezleyici programlar da kurulmakta, bu sentezleyiciler sayesinde
nota yazan kişi dinlerken gerçeğe yakın seslerle eserini dinleyebilmektedir.
Lilypond programı, Sibelius ve Finale programlarının aksine tüm işletim sistemleri
platformlarına kurulup, tam performanslı bir şekilde çalışmaktadır. Dezavantaj olarak
herhangi bir ses sentezleyicisine sahip olmadığı için, işletim sisteminin midi ses
sentezleyicisini kullanmakta ve Sibelius ve Finale programına göre gerçeğe yakın sesler
kullanmadığı için tatmin edici özelliğe sahip değildir.



Sibelius programının Türkiye distributor olan İstanbul, BL Müzik’ten Şubat 2012’de alınan satış bedelleridir.
Finale programının Türkiye distributor olan İstanbul, Compel’den Şubat 2012’de alınan satış bedelleridir.
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3 - Programların Görsel Açıdan İncelenmesi
Sibelius ve Finale programları görsel olarak grafik tabanlı pencere sistemine sahip
programlardır. Yapılması istenilen işlemleri grafik olarak görülmekte ve yapılan işlemler
anlık olarak ekrana yansımaktadır. Lilypond programı tamamen komut satırına sahip bir nota
yazılım programıdır. Bu sebeple kullanımı Sibelius ve Finale programlarına göre zaman
almakta ve oldukça zahmetlidir.

4 - Programların Nota Yazım Şekilleri Açısından İncelenmesi
Lilypond programı grafik arayüze sahip değildir. Yapılması istenilen her işlem için bir
komut yazmanız gerekmektedir. Grafik tabanı olmaması sebebiyle yapılacak işlemin komut
satırındaki karşılığı olan komutun ne olduğu bilinmezse işlemi gerçekleştirilemez. Bilinen
komutlarla gerçekleştirilen işlemlerin de anlık görsel olarak görünemez. Linux işletim
sisteminde var olan Frescobaldi isimli editör Lilypond programını kendi içinde çalıştırarak
nota yazma ve düzenleme işlemini yarı grafiksel olarak kolaylaştırmakta, içinde barındırdığı
Lilypond komutları sayesinde, komut bilinmese de, kullanılabilecek komutları yazı esnasında
önermektedir. Windows ve MacOSX platformunda ise Jedit gibi metin editörleri, programa
ilave olarak kurulan Lilypond eklentisi sayesinde, aynı Frescobaldi programı gibi komut
önerme konusunda yardımcı olmakta fakat bu program da yapılan her işlemi anında ekranda
grafiksel olarak gösterememektedir. Frescobaldi ve Jedit programlarına yapılan işlemleri
görebilmek için yazılan nota projesini kaydettikten sonra Lilypond komutunu çalıştırmak
gereklidir. Ancak bu şekilde yazılan notanın pdf şeklini program penceresi içinde
görebilmektedir.
Sibelius programı; bilgisayarın tuş takımının sağında bulunan numara tuşları ve
notaların evrensel kodlarına karşılık gelen harf tuşlarını kullanmak suretiyle nota girişini
gerçekleştirmektedir. Notaların kodlarına karşılık gelen harfler yerine numara tuşları ve
bilgisayar faresi yardımı ile nota yerini portede işaretlemek suretiyle de nota girişi
gerçekleştirilmektedir.
Finale programı; bilgisayar klavyesindeki yön tuşları ve numara tuşları kullanımı
sayesinde kolay nota girişine olanak sağladığı gibi, görsel olarak ekranda görünen nota
simgelerinden istenilen büyüklükteki nota fare yardımı ile seçildikten sonra porteye
yerleştirilecek yere konulması sayesinde de nota girişini gerçekleştirmektedir.
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Sibelius ve Finale programları grafik tabanlı programlar olduğu için, nota yazma
işlemi Lilypond programına göre oldukça kolaydır.

5 - Programların Makamsal Sesler Kullanabilmesi Açısından İncelenmesi
Sibelius programı, evrensel olarak bilinen diziler haricindeki ulusal, makamsal dizileri
yazma konusunda kapalı bir sisteme sahiptir. Tamamen batı müziği diye tabir edilen evrensel
müzik formlarını ve dizilerini kullanabilmektedir; makamsal müzik yazılamamaktadır.
Finale programı; Sibelius programı gibi evrensel müzik standardına göre yapılmış bir
program olsa da Sibelius programı kadar kapalı bir sisteme sahip değildir. Programın genel
ayarlarında çeşitli ekleme ve değişiklikler yapmak suretiyle makamsal müzikler
yazılabilmekte; belli ölçüde işitsel olarak eserler duyulabilmektedir. Türk müziği gibi komalı
sisteme sahip olan müzikler yazılmak istendiğinde; işletim sistemine o sistemin gerektirdiği
ilave simgeleri yazı tipi olarak yüklemek suretiyle, programa tanıtılarak yazımı
gerçekleştirilmektedir. Ancak komalara denk gelen frekans değerleri sisteme genel olarak
tanıtılamadığı için işitsel olarak duyulmamaktadır. Ancak her komalı notanın frekans
değeriyle teker teker oynamak suretle komalara karşılık gelen sesler işitilebilmektedir.
Lilypond programı; Sibelius ve Finale programlarındaki evrensel müzik dizgeleri
haricinde, dünya üzerindeki tüm makamsal müzikleri yazma konusunda geniş bir veri
tabanına sahiptir. Her ne kadar nota yazma konusunda zor bir program olsa da; Türk Müziği
gibi makamsal müzikleri tüm gereklilikleriyle yazdığı gidi aynı zamanda işitsel olarak
seslendirebilmektedir.

6 - Programların Çıktı Formatları Açısından İncelenmesi
Sibelius ve Finale programlarında; yazılan çok sesli eserlerin çıktısı alınmak
istendiğinde, programın menüleri yardımıyla ister kondüktör, ister partitür olarak çıktısı elde
edilebilmektedir. Partitür olarak bir veya birden çok parti de seçilebilmekte ve buna göre
kombinasyonlar düzenlenerek çıktılar alınabilmektedir.
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Lilypond programında ise; çıktı tek bir formatta, pdf formatında verilmektedir. Her bir
parti için yeni bir proje yazılması gerekmektedir. Bu noktada Sibelius ve Finale
programlarının kullanılabilirliği oldukça üst seviyededir.

7 - Programların Midi Girişi Kullanımı Açısından İncelenmesi
Her üç program da midi altyapısını desteklediği için; midi olarak bağlanan cihaz veya
cihazlar sayesinde çalınan ezgiler notaya aktarılabilmektedir.

8 - Programların Resim Tarama Özellikleri Açısından İncelenmesi
Sibelius ve Finale programları; tarama veya içeri aktarma özelliği sayesinde resim
formatındaki notaları tarayarak veya içinde dönüştürerek düzenlenebilir formata çevirmekte
ve düzeltme imkânı sağlamaktadır. Taranacak veya içe aktarılacak resim formatındaki
notaların programlar tarafından okunabilmesi için temiz olmaları gerekmektedir.
Lilypond programında; Sibelius ve Finale programlarındaki gibi tarama ve içe aktarım
seçeneği olmadığı için bu özellik Lilypond programında kullanılamamaktadır.

Sonuç
Her konuda olduğu gibi müzik konusunda da kişi kendi gideceği yolu görerek emin
adımlar atması gerekmektedir. Müzik öğrencilerinin orkestra, armoni, solfej ve buna benzer
diğer derslerinde, dersine işitsel destek olarak bu nota yazım programlarından kendi alanına
göre ve kullanım şekline göre uygun olanını seçerek kullanması sayesinde müzikal görüş
alanını ve bestecilik yetisini oldukça arttırmaya başlayacaktır.
Nota yazma konusunda bu kadar kolaylık sağlayan yazılımlar varken, müzik eğitimi
veren; başta eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik ana bilim dalları olmak
üzere, güzel sanatlar fakültesi müzik bölümleri ve devlet konservatuvarlarının çoğunda bu
programların eğitimi verilmemektedir. Bu yazılımlardan, lisans programlarının eğitim
içeriklerine göre; var olan bilgisayar derslerindeki ilk dönem saatlerinde temel bilgisayar
eğitimi verildikten sonra, ikinci dönem saatlerinde bu tarz nota yazım programlarından uygun
olan yazılım veya yazılımlar seçilerek öğrenciye öğretilmesi; öğrencinin müzisyenliköğretmenlik geleceğinde pozitif rol oynayacağı mutlak bir doğru olacaktır. Gelecek nesilleri
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tam donanımlı yetiştirmek için çağın yeniliklerinden faydalanmak, çağa ayak uydurmak
gerekmektedir.
KAYNAKÇA
Koç, A., 2004, Günümüzde Bilgisayar Destekli Müzik Yazılımlarının Müzik Eğitimine
Katkıları, 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni
Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi, SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta.
Leventoğlu N. Oya, 2004, Teknoloji Destekli Çağdaş Müzik Eğitimi, 1924-2004 Musiki
Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu
Bildirisi, SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta.
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CÜMLE İÇİNDE VE KADANSTA
EKALTILI DOMİNANT GRUBU AKORLAR

Yrd. Doç. Dr. Ercan BAĞÇECĠ*

1) GİRİŞ
Dominantın beşlisi yerine altılısıyla birlikte tınlayan ses kümesi dominantın ekaltılı
formunu oluşturur.
Armoni eğitimine ilişkin yerli ve yabancı birçok kaynakta ekaltılı dominant grubu
akorlarına bağımsız fonksiyon olarak yer verilmemiştir. Oysa, hem armonizasyon hem de
armonik analiz bu akorların bağımsız fonksiyon olarak kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu
çerçevede;
1) Dominant üçseslisinin (D3=D) beşlisi yerine altılısı duyurulursa ekaltılı dominant
6

üçsesli akoru oluşur ve D olarak gösterilir (Бағыров 1989:188).
Örnek 1: (Дубовский et al., 1965:151; Бағыров 1989:188)

2) D7’de ekaltılısı ile birlikte kullanılabilir. Dominant yedili akorunun beşlisi yerine
altılısı tınladığında ekaltılı dominant yedi akoru (
kullanılabilir,

) oluşur.

’nın çevrimlerinde

ise kullanılamaz (Бағыров 1989:188). Yine aynı anlayışla

kullanılabilir.
*

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı
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ve
’da

Örnek 2: (Дубовский et al., 1965:151)

3) Dominantın ekaltılı sesi, dominant fonksiyonu taşıyan VII7 akorunun da ekdörtlü
formunu (

) oluşturmaktadır.

’ün çevrimlerinde

ve

kullanılabilir,

ise

kullanılamaz.
Örnek 3:

Ekaltılı dominant akorlarında altılı genellikle soprano partisinde kullanılır (Бағыров
1989:188) ve tonikle bağlantısında dominant akorlarındaki kurallar geçerlidir (Bakihanova
2003:34). Ekaltılı dominat akorları kadanslarda da kullanılabilir.

2) ÖRNEK ARMONİZELER VE ANALİZLER
Örnek 4: (Дубовский et al., 1965:152)
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1

Örnek 5 :

1. cümlenin varyantı

Örnek 6:
(Алексеев 1976:212).

1

Soprano partisi Дубовский, Евсеев, Способин, Соколов "Учебник Гармонии" adlı kaynaktan alınmıştır
(s:153, no:5).
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Örnek 7:

(Алексеев 1976:213).
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3) SONUÇ
Yukardaki örnekler analiz edildiğinde;
6

1) Ekaltılı dominant grubu akorların (D ,

,

,

,

,

,

ve

)

bağımsız fonksiyon olarak işlev gördüğü anlaşılır.
2) Gerek armonik analiz gerekse armonizasyon ekaltılı dominant grubu akorların
bağımsız fonksiyon olarak kullanımını zorunlu kılmaktadır. Zira, ekaltılı sesini dominant
fonksiyonuna yabancı ses olarak tanımlamak her zaman mümkün değildir.
3) Ekaltılı dominant grubu akorlarını bağımsız fonksiyon olarak ele almak armonizede
daha geniş olanaklar sağlamaktadır.

KAYNAKLAR
1) АЛЕКСЕЕВ, Б. "Задачи по гармонии" Издательство Музыка · Москва – 1976.
2) BAKĠHANOVA, Zarife “Armoni” Bilkent Üniversitesi, birinci basım. Ankara, 2003.
3) БАҒЫРОВ, Н. Һ. "Һармонија дәрслији" Маариф нәшријјаты, Бакы-1989.
4) ДУБОВСКИЙ, И., ЕВСЕЕВ, С., СПОСОБИН, И., СОКОЛОВ, В. "Учебник
Гармонии" Издательство Музыка · Москва – 1965.

818

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠRMEYE YÖNELĠK BĠR MODEL ÖNERĠSĠ

Doç. Dr. Efe AKBULUT*

Özet
Ülkemizin örgün eğitim kurumlarındaki müzik eğitimine yönelik derslerin ve programların
yürütülmesinde büyük bir oranda Üniversitelerimizin Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitim Anabilim
Dallarından mezun olan müzik öğretmenleri görevlendirilmektedirler. Resmi anlamda örgün eğitim
sistemimizin müzik öğretmeni ihtiyacının karşılanması da bu kurumlara verilmiştir.
Üniversitelerimizin Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı programları incelendiğinde
ders ve içeriklerinin benzer hatta aynı olduğu görülmektedir. Bu durum, mevcut sistem açısından
öğrenim gören öğrencilerin yatay geçişlerinde ve yaz okulunda ders alabilmeleri konusunda ders
denkliği açısından olumlu görülebilir. Ancak, sorun müzik öğretmeninin atanmasıyla başlayacaktır.
Aynı içerikli bir müzik eğitim programından mezun olan müzik öğretmeni, örgün eğitim sistemimizin
farklı yaş gruplarından ve programlarından oluşan eğitim kurumlarına atanmaktadırlar. Örneğin,
İlköğretim okulları, meslek okulları, Liseler, Anadolu Liselerinin Müzik Bölümleri gibi. Atanan müzik
öğretmeninin lisans eğitiminde bu farklı kurum öğrenci özelliklerine uygun bir müzik eğitim
programının almayışı veya verilmeyişi çelişki olarak görülmektedir ve müzik eğitimi açısından da
sakıncalı görülmektedir.
Ele alınan bu çalışma, ülkemizin müzik eğitimcisi yetiştirme alanındaki sorunları irdelemeye
yönelik olup, bu sorunların çözümüne yapılacak çalışmalara katkıda bulunması amacıyla yapılmıştır.
Çalışmada, müzik öğretmeni yetiştirme modeli önerisi üzerinde durulacaktır.

*

Pamukkale Üniversitesi
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Aynı içerikli bir müzik eğitim programından mezun olan müzik öğretmeni, örgün eğitim
sisteminin farklı eğitim süreçlerindeki kurumlara atanmaları sağlıklı görülmemektedir. Bireylerin
fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal alanlardaki gelişimlerinin sağlıklı olabilmesi, onların ilgili eğitim
süreçlerindeki bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özelliklerine uygun müzik eğitimi programlarının
uygulanması ile ve bu özellikli müzik eğitimi programlarını yürütecek yeterliklere sahip müzik
eğitimcileri ile mümkün olacaktır.

Türk müzik eğitim sistemi yeniden ele alınmalı ve yeni bir düzenlemeye gidilmelidir.
Yapılacak bu düzenleme örgün eğitim sistemindeki program uygulamalarına uygun bir yapıya
kavuşturulmalıdır. Okulöncesi müzik eğitimi, ilköğretim müzik eğitimi, ortaöğretim müzik
eğitimi olarak müzik eğitimi programları hayata geçirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Müzik Öğretim Programı, Eğitim Modeli

GiriĢ
Öğretmen yetiştirmede ilk ciddi adım, Tanzimat’ ın onuncu yılında 16 Mart 1848’ de
yeni

açılan

rüştiyelere

öğretmen

yetiştirmek

amacıyla

açılan

öğretmen

okulu

(Darulmuallimin-i Rüşdi) dir (Başaran: 1994). 16 Mart 1848 yılında ilk öğretmen yetiştiren
kurumun açılmasından bu yana geçen 160 yıllık süreçte, öğretmen yetiştirme sisteminde ve
programlarda pek çok değişiklikler olduğu bilinmektedir. Süregelen bu sistem ve model
arayışları, lisans ve lisansüstü programlarında belli sonuçlar doğurmuş ve birtakım
tartışmaları da beraberinde getirmiştir.
Cumhuriyetten sonra ve yakın tarihimiz olan 1998 yılında YÖK tarafından belirlenen
ve üniversitelerde uygulamaya konulan öğretmen yetiştirme programlarda; alan bilgisi,
formasyon ve genel kültür derslerine belirli ağırlıklarda yer verilmiştir. Bu uygulamayla,
pedagojik formasyon dersleri arttırılmış ve okul uygulamaları daha işlevsel hale getirilmeye
çalışılmıştır.
Benzer bir şekilde 2007 yılında YÖK tarafından uygulamaya konulan öğretmen
yetiştirme programı, alan bilgisi, pedagojik formasyon, genel kültür, öğretmenlik meslek
bilgisi derslerinden oluşmuştur. Küçükahmet’ göre, programlarındaki muhteva kategorilerinin
ağırlığı ve düzeni öğretmenlik meslek bilgisi adı altında okutulan 43 çeşit ders, alan bilgisi,
genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin ayırt edilememiş olması ve ülkemizin
coğrafi konumu nedeniyle uzun uğraştan sonra programlara yerleştirilmiş olan, yan alan
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uygulamasının

kaldırılmış

olması,

programın

yetersizliğinin

görünen

kanıtlarıdır

(Küçükahmet: 2007)
YÖK tarafından belirlenen ve üniversitelerde uygulamaya konulan bu öğretmen
yetiştirme ölçütlerinden müzik öğretmenliği programları da yeterince etkilenmiştir. Bu
modellere göre müzik öğretmeliği programına alınan bireylerin, alan bilgisi, pedegojik
formasyon, genel kültür ve öğretmenlik formasyon derslerini almaları ve belirli bir kredi
yükünü doldurmaları gerekmektedir.
Bilindiği gibi, 2007 yılında YÖK tarafından belirlenen öğretmen yetiştirme
programları için öngörülen aynı ders ve içeriklerden oluşan tek program, diğer disiplin
alanlarında olduğu gibi müzik öğretmenliği alanında eğitim veren hemen hemen bütün Müzik
Eğitimi

Anabilim

Dallarında

uygulamaya

konulmuştur

ve

halen

aynı

program

uygulanmaktadır.
Öğretmen yetiştirme programlarının, alan bilgisi, genel kültür, öğretmenlik meslek
bilgisi kategorilerinden ve bu kategorilere ilişkin belirli kredi ağırlıklarıyla oranlandırılan
derslerle oluşturulması gerektiği konusunda uzmanların görüş birliği içinde bulunduğu, alanla
ilgili yazılarından anlaşılmaktadır. Uygulanmakta olan bu program, müzik eğitimi disiplin
alanı dışındaki disiplin alanlarında herhangi bir sıkıntıya neden olmadığı görülmektedir.
Ancak, bilimsel bir toplantıda sunulacak olan bir bildirinin başlığından da anlaşılacağı gibi, üç
kategoriden özellikle de alan bilgisindeki muhtevanın hangi öğrenim süreçlerine ilişkin ve
yönelik olduğudur.
Alan bilgisi ile ilgili muhtevanın hangi öğrenim süreçlerine ilişkin ve yönelik olduğu
sorusu aslında bizi müzik eğiticisi yetiştirme sistemindeki sorununa götürmektedir. Sorunu
irdelemeden önce, günümüzde müzik eğitimi alanındaki süreçlere bakalım.
Ülkemizin örgün eğitim kurumlarındaki müzik eğitimine yönelik derslerin ve
programların yürütülmesinde büyük bir oranda Üniversitelerimizin Eğitim Fakülteleri Müzik
Eğitim Anabilim Dallarından mezun olan müzik öğretmenleri görevlendirilmektedirler.
Resmi anlamda örgün eğitim sistemimizin müzik öğretmeni ihtiyacının karşılanması da bu
kurumlara verilmiştir. Aynı içerikli bir müzik eğitim programından mezun olan müzik
öğretmeni, örgün eğitim sisteminin farklı eğitim süreçlerindeki kurumlara müzik öğretmeni
olarak atanmaktadırlar. Başka bir deyişle, Müzik Eğitimi Anabilim dalından mezun olan bir
müzik öğretmeni, okulöncesi, sınıf öğretmenliği ve liselere atanabilmektedir. Bu durum
bilimsel ve eğitimsel açıdan ne kadar sağlıklı görünmektedir.

821

Bireylerin, eğitim gördükleri kademelerde, gelişim ve öğrenme düzeyleri bakımından
fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal alanlardaki gelişimleri farklıdırlar. Başka bir deyişle,
bireylerin, eğitim süreçleri bakımından, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranış gelişim
özellikleri farklı farklıdır. Örneğin, Piaget’ in öğrencilerin bilişsel gelişim özelliklerine ilişkin
yaklaşımı da bunu desteklemektedir. Piaget’ in bilişsel gelişim dönemlerine ilişkin olarak
verdiği yaş dönemleri dikkate alındığında; anaokulu yıllarının (3-6), işlem öncesi döneme;
ilkokul yıllarının (7-11) somut işlemler dönemine; ortaokul ve lise yıllarının (12-17) ise soyut
işlemler dönemine denk geldiği görünmektedir. Ancak önceden de vurgulandığı gibi, belli bir
öğretim

kademesine

ulaşan

öğrencilerin

hepsi

aynı

bilişsel

gelişim

düzeyinde

bulunmamaktadırlar (Erden& Akman: 1996). Buradan yola çıkarak, psiko-motor ve duyuşsal
davranış alanlarının, gelişim düzeyleri bakımından benzer özellikler gösterdiğini söylemek
mümkündür.

Ülkelerin müzik eğitimi sistemleri
Almanya’da, çocukların konservatuara gitmeden önce ilköğretim kurumları olan
gymnasiumlarda, zorunlu müzik dersleriyle birlikte koro çalışmaları yapmaktadırlar. Müzik
eğitimine erken yaşlarda başlayan öğrenciler blokflüt çalmayı, iyi düzeyde nota okumayı,
marş ve okul şarkılarını söyleyebilmeyi öğrenebilmektedirler. İleride müzik öğretmeni
olmayı düşünen bireyler ve okul açısından bu alt yapı ve hazır bulunuşluk, özellikle müzik
okulunun düzeyinde olumlu bir durum yaratmaktadır.
Bulgaristan müzik eğitimi sistemi iki türlüdür. Birincisi, ilkokuldan itibaren yatılı 11
yıl süreyle müzik eğitimi verilir. Bu eğitimden sonra isteyenler konsevatuvara devam
edebilirler. 11 yıl sonunda çok başarılı olanlar yurt dışında lisans eğitimlerine devam ederek
sanatçı olabilirler.
İkincisinde ise, anaokulundan başlayan, devletin açtığı bir kurs gibi ve sembolik bir
ücret karşılığında lise sonunaa kadar devam edilebilen müzik okullarıdır. Bu okullarda eski
Sovyetler Birliği eğitim sisteminin etkileri görülmektedir.
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Bulgaristan müzik eğitimi sisteminde olabildiğince erken yaşlarda başlatılan müzik
eğitimindeki temel amacın çocukların müzik yeteneklerini onları sıkmadan ortaya çıkarmak
ve zevlerini geliştirmektir.
Bu konuda yapılan incelemeler, Avrupa ülkelerindeki müzik eğitimi, Eğitim
Fakülteleri veya Yüksekokullar tarafından verilmektedir ve mesleki müzik eğitimine güçlü bir
şekilde hazır ön hazırlık okullarının olduğu gerçeğidir.
Türk Cumhuriyetlerinden Azerbaycan’ daki müzik öğretmenliği eğitimi, eğitim
fakültelerine bağlı pedagoji enstitülerinde verilmektedir.
Azerbaycan’daki müzik eğitimcisi yetiştirme sisteminde yedi yıllık müzik okulu ile
başlayan eğitim, dört yıllık müzik kolejiyle (orta ihtisas eğitim okulu) devam
etmektadir.Buradan pedagojik enstitüye devam eden ilkokul,ortaokul ve liselere müzik
öğretmeni olmakta, konservatuvara giderse profesyonel sanatçı olmaktadır Bunların içinden
de çok iyi durumda olanlar konser sanatçısı olurken, diğerleri dört yıllık müzik kolejlerine
öğretmen olma hakkını elde etmektedirler (Demirova: 2002 Akt. Töreyin).
Türkiye eğitim sistemi içerisinde, müzik öğretmeni yetiştirmeye ilişkin model
arayışları geçmişten günümüze süregelen bir arayışla devam etmektedir. Gelecekte de bu
arayışlar sürecektir. Günümüzde, bu konuda çalışmalar yapan ve önerilerde bulunan birçok
araştırmacı ve müzik eğitimcisi bulunmaktadır.
Bu konudaki görüş ve bilgilerin ışığında Türkiye’ deki müzik eğitimi sistemi;
1-

Okulöncesi Müzik Öğretmenliği,

2-

İlköğretim Müzik Öğretmenliği,

3-

Ortaöğretim Müzik öğretmenliği,

4-

Güzel

Sanatlar

Lisesi

Müzik

öğretmenliği,

olarak

yeniden

yapılandırılmalıdır.

Okulöncesi Müzik Öğretmenliği
Müzik eğitiminde etkili ve verimli bir öğrenmenin sağlanabilmesi, müzik
eğitimcilerinin eğitiminden sorumlu oldukları öğrencilerinin gelişim ve bireysel özelliklerini
bilmeleri ve onları iyi tanımalarına bağlıdır. Bu nedenle, müzik eğitimcileri, gelişim-öğrenme,
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eğitim psikolojisi, öğrenme psikolojisi gibi konu ve kavramlar hakkında yeterli bir düzeyde
bilgiye sahip olmalıdırlar.
Okulöncesi dönem çocukları, iç dünyalarında yaşadıklarını sözcükler yerine farklı
yollarla dışa vururlar. Bu dışavurumun en önemli araçlardan biri müziktir. Çocuğun sesini
kullanmayı öğrenmesinin yanında, şarkılardaki sözcüklerin anlamlandırılmasına müzik
yardımcı olur. Birlikte şarkı söylerken birlikte iş yapabilme hazzı yaşar ve güven duygusu
gelişir. Sosyal yaşamda daha uyumlu olmayı öğrenir. Bu durum, onların dil, sosyal ve
duygusal gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Çocukların herhangi bir enstruman öğrenmeleri,
onlarda başarma ve güven duygusunu geliştirir.
3 yaşlarındaki çocuklar, dil ve küçük-büyük kasları ve dolayısıyla motor becerileri
kullanabilme bakımından iyi bir noktadadırlar. Ellerini ve parmak uçlarını iyi kullanabilirler.
Duydukları müziklere ahenkli ve düzenli ritimler, vuruşlar yapabilirler. Dil becerileri
bakımından anlamlı bir gelişim gösterirler. Bireysel veya toplulukla şarkı söyleyebilirler.
4 yaş çocukları, 3 yaş becerilerine sahip olmanın yanında oyun oynamada ve beraber
yapılacak etkinliklerde daha beceriklidirler. Ses gelişimleri onlara şarkı söylemede daha
güvenli hissetmelerine neden olur.
Beş yaş çocuğu, basit dans adımlarını öğrenebilir ve bunları müzikal ritme uydurabilir.
Enstrümanları hem zihinden hem e kendisine verilen sözel olmayan direktiflerle, doğru olarak
çalabilir. Arkadaşlarıyla basit bir orkestra kurabilir, kendi melodisini yaratabilir.(Akt. Haines
ve Gerber: 1992).
6 yaşındaki çocukların psiko-motor, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri önemli bir
noktadadırlar. Bu yaş çocukları, güçlü bir ritim duygusuna sahiptirler ve enstrüman öğrenme
becerileri bakımından ileri bir düzeydedirler.

Önerilen Dersler
Çalgı Eğitimi
Bireysel Ses Eğitimi
Toplu Ses Eğitimi
Müzik Eğitimine Giriş
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Müzik Psikolojisi
Okulöncesi Dönemde Müziksel Gelişim
Müziksel Yaratıcılık
Müzik ve Oyun
Müzik ve Drama
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretmenlik Uygulaması
Materyal Geliştirme
Müzik Eğitime Giriş
Erken çocukluk ve okul öncesi müzik eğitimin tanımı, önemi ve yararları, okulöncesi
müzik eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü
durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi müzik
öğretmeninin özellikleri.
Müziksel Yaratıcılık
Yaratıcı düşünmenin önemi, müziksel yaratıcılığın bireyin yaşamındaki önemi,
müziksel yaratıcılık, müziksel zeka, müziksel yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığı etkileyen
faktörler, müziksel yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların
müziksel yaratıcılıklarını geliştirme.
Müzik

ve

Drama
Müzik ve dramanın tanımı ve anlamı, dramanın uygulanma aşamalarında müziğin
önemi, müzik ve drama için uygun ortam, müzik eğitimine uygun eğitici drama örnekleri.

Ġlköğretim Müzik Öğretmenliği
7-12 yaş arasında yer alan ve ilkokul yıllarına denk gelen bu dönemde, ben-merkezci
konuşma önemli ölçüde azalır, çocuk bilişsel güçlüklerin üstesinden gelmeye başlar. Somut
işlemler döneminde çocuğun işlemleri muhakeme edişi mantıklı bir hale gelir. İşlem öncesi
dönemde çözülemeyen korunum problemleri, bu dönemde çözülür, çocuk işlemleri tersine
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çevirebilme kapasitesine erişir. Çocuklar bu dönemde sıralama, sınıflandırma ve karşılaştırma
işlemleri için şemalar geliştirirler. Nesneleri renk, uzunluk, yapıldığı maddeler gibi farklı
özelliklerine bağlı olarak sınıflandırabilirler”(Erden-Akman:1996).
Çocuklar, 7 yaşından itibaren giderek düzenli ve dengeli bir dönem başlar ve bilişsel
güçlüklerin üstesinden gelmeye başladığını söylenebilir. Bu yaştan itibaren çocuğun fiziksel
gelişimi önceki yaşlara göre daha yavaş olmasına rağmen kas dokusu gelişimi önceki döneme
nazaran daha hızlıdır. Değişmeler yavaş olduğu için de çocuk, hareket (motor) becerilerini
daha iyi şekilde kullanmayı ve kontrol etmeyi öğrenir. Çocuklar, bu devrede çok hareketli ve
canlıdırlar. Psiko- motor yeteneklerde, okul öncesi döneme oranla daha gelişmişlerdir.
Çocuklar, kollarını, omuzlarını, bileklerini, parmaklarını kontrol edebilmeyi öğrenirken, elgöz ilişkisi de gelişir. Bu gelişim yazma, boyama, hamurla oynama, makas kullanma
faaliyetlerini daha iyi yapmalarını sağlar. Çocuklar, ilköğretimin ortalarına geldiklerinde, ince
motor kasların kontrolü büyük ölçüde başarılıdırlar ve bir müzik enstrumanı çalmaktan
hoşlanmaya başlarlar.

Önerilen Dersler
Çalgı Eğitimi
Bireysel Ses Eğitimi
Toplu Ses Eğitimi
Müzik Eğitimine Giriş
Müzik Psikolojisi
ilköğretim Dönemde Müziksel Gelişim
Müziksel Yaratıcılık
Müzik, Oyun ve Dans
Müzik ve Drama
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretmenlik Uygulaması
Materyal Geliştirme
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Sanat ve Estetik

Ortaöğretim Müzik Öğretmenliği
Bu yaş grubu, hızlı fizyolojik değişme gösteren ve çocukların vücut yapılarında büyük
farklılıklar oluşan bir dönemdir. Eller, ayaklar ve beden hızlı gelişir. Psiko-motor
becerilerinde acemilikler gözlenir. Bu yaşlarda, duygularda hızlı inişler çıkışlar gözlenir. Ani
sevinçler, üzüntüler, sinirlenmeler yaşanır. Daha sonraları zihin ve kas koordinasyonları
gelişerek davranışsal özelliklerindeki uyumsuzluk düzelir. Ergenliğin son döneminde zihin,
kas ve psiko-motor koordinasyonu yetişkinlik düzeyine çıkar.
Genel lise yaş grubu öğrencilerine yönelik müzik eğitimi, onlarda genel bir müzik ve
sanat kültürünün oluşması ve bu bağlamda, müziksel düşünme, müziksel eleştirme, müziksel
beğeni, müziksel iletişim ve müziksel yararlanma gibi kavramların kazandırılmasına yönelik
olmalıdır. Bu yaş grubu öğrencilerine dönük müzik eğitimi, müziğin insan yaşamındaki yeri,
önemi ve işlevlerinin farkında olmaları ve bir sanat dalı olan müziğin, insanın bakış açısını
geliştirdiğini ve çeşitlendirdiğinin bilincine getirilmesi amacına yönelik olmalıdır. Çalgı
eğitimine yönelik çalışmalar, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda bireysel veya toplu
çalgı eğitimi olabilmeli ve buna uygun eğitim ortamları düzenlenmelidir.

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmenliği
Güzel Sanatlar Liseleri müzik öğretmenliğine ilişkin yapılanma, müzik eğitiminin
önemli ve bir bakıma ana boyut olarak düşündüğümüz çalgı eğitimi, ses eğitimi ve müzik
kuramları eğitimi olarak ele alınmalı ve oluşturulmalıdır. Bu üç boyut, ileride yapılanmasını
arzuladığımız Müzik Eğitimi Bölümü Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmenliği Anabilim
Dalı’ nın, çalgı eğitimi bilim dalı, ses eğitimi bilim dalı ve müzik kuramları bilim dalı olarak
adlandırılmalı ve dersler, bu bilim dallarının ağırlıkları çerçevesinde düşünülmelidir.
Bu okullarda görev yapacak bir müzik öğretmeninin kendi alanına özgü donanımla
yetiştirilmiş olması gerekmektedir. Örneğin, bu okullarda çalgı öğretmenliği yapacak bir
öğretmenin çalgı çalmayı öğrenmenin yanı sıra çalgı öğretimini de öğrenmesi gerekmektedir.
Çalgı eğitiminde bireysel özellik ve farklılıkları dikkate almalı ve bu ihtiyaca cevap
verebilecek yöntemler geliştirebilmelidir.
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TartıĢma ve Öneriler
Bilindiği gibi günümüz müzik eğitimcileri, üniversitelerin Müzik Eğitimi Anabilim
Dallarından mezun olmaktadırlar. Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının programları, eğitim
sisteminin belirgin alanlarına dönük uzman müzik eğitimcisi yetiştirmemektedir. Buradan
mezun öğretmenler eğitim sisteminin her kademesinde görevlendirilebilmektedirler ve eğitim
sisteminin her kademesinde görev yapmaya çalışmaktadırlar. Müzik eğitimcilerinin tek bir
programdan mezun olup her kademede görev almaları beraberinde birçok problemi
getirmektedir. Müzik eğitimcisinin her yaştaki bireylerin gelişim özellikleri ve müziksel
gelişim özelliklerini bilebilmeleri de olanaklı görülmemektedir. Müzik eğitimcilerinin lisans
veya lisansüstü eğitimleri irdelendiğinde, böyle bir uzmanlaşmanın olmadığı görülecektir.
Günümüz çağdaş eğitim sistemi, öğretmen merkezli anlayışından öğrenci merkezli
eğitim anlayışına yerini bırakmıştır. Eğitimde bireysel farklılıklar dikkate alınmadıkça
istendik

davranışların

kazandırılması

ve

dolaysıyla

öğrenmenin

tam

anlamıyla

gerçekleşemeyeceği konusunda eğitimcilerin görüş birliği bulunmaktadır. Bu nedenle her yaş
grubu için alan uzmanlığın geliştirilmesi önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Bu programları yürütmek için yetiştirilecek müzik eğitimcileri, alanlarında daha
uzman ve bilinçli birer müzik eğitimcisi olabileceklerdir

Öneriler
Türk müzik eğitim sistemi yeniden ele alınmalı ve yeni bir düzenlemeye gidilmelidir.
Yapılacak bu düzenleme örgün eğitim sistemindeki program uygulamalarına uygun bir yapıya
kavuşturulmalıdır. Okulöncesi müzik eğitimi, ilköğretim müzik eğitimi, ortaöğretim müzik
eğitimi, güzel sanatlar lisesi müzik öğretmenliği olarak müzik eğitimi programları hayata
geçirilmelidir.
Bu çerçevede, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalları bölüm statüsüne
kavuşturulmalıdır ve Okulöncesi Müzik Anabilim Dalı, İlköğretim Müzik Anabilim Dalı,
Ortaöğretim Müzik Anabilim Dalı, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmenliği
Anabilim Dalı olarak yeniden yapılandırılmalıdır.
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MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ
MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ MESLEĞĠNE YÖNELĠK TUTUMLARININ
ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
(ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ)

Zeynep GERGİN*

GĠRĠġ
Meslek, toplumsal yaşamdaki işbölümü sonucu meydana gelen yaşamsal bir olgu olup,
toplumsal yaşamın sürdürülmesinde önemlidir (Sönmez, 2000). Bireyin bir işi yaparken
yaptığı işle ilgili tutumunun sonucu etkileyebileceği ve mesleğini sevmeyen birinin o
meslekte başarılı olamayacağı yadsınamaz. Dünyadaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeler,
eğitilen kesime öğrenmeyi kolaylaştırıcı imkanlar sunmakla birlikte, öğretmen öğesi eğitimöğretimde yeri doldurulamayan birinci öğe olma özelliğini her zaman sürdürmüştür. Çağın
getirdiği tüm imkanlar ancak öğretmenlerin canlı kişilikleri ile umulan katkıyı sağlamakta ve
yararlı olmaktadır. Bu noktada öğretmenin kişiliği, mesleki yeterliği ve öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumu büyük önem taşımaktadır (Alım ve Bekdemir, 2006).
Ögretmenlik meslegi gerçekte tam anlamıyla bir insanlık meslegidir. Bu bakımdan
ögretmenlik ögretmenin insanlıgıyla, ögretmenlik nitelikleri de ögretmenin insanlık
nitelikleriyle iç içedir. Böyle olunca ögretmenlik meslegini güçlendirip gelistirmenin yolu,
ögretmenin ögretmenlik nitelikleri ile insanlık niteliklerini birlikte güçlendirip gelistirmekten
geçer (Uçan, 2001).

*

Adnan Menderes Üniversitesi
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Öğretmen

adayları

mesleklerine

yönelik

olumlu

tutumlara

sahip

olarak

yetiştirilebilirlerse, öğretmen olduklarında, öğrencilere karşı daha olumlu davranışlar
sergilerler, araştırmacı olurlar, yaratıcı düşünür ve yenilikleri öğrenme ortamına kolayca
aktarırlar, olumlu tutumları el-yüz hareketlerine yansır ve öğrencileri daha kolay motive
ederler, öğrencilere içten ve samimi davranırlar, katı kuralcı olmazlar, zamanlarını etkili
kullanırlar, mesleklerini severek yaparlar, zevk alırlar, öğretmenin görev, sorumluluk ve
rollerini daha iyi bir şekilde üstlenebilirler. (Çeliköz ve Çetin, 2004: 137).
Özetle, tutumlar bireyin duygu, düşünce ve davranışlarını etkilemektedir. Buna göre,
hangi branş olursa olsun, öğretmenlerin mesleklerine karşı olan tutumları, öğretmenlik
mesleğini daha severek yerine getirmelerinde ve daha başarılı olmalarında önem taşımaktadır.
Çocukların ve gençlerin sağlam bir ruh ve kişilik eğitimi almalarında müzik eğitiminin
önemli bir yeri vardır. Müzik eğitiminin amacı bir yandan bireylerde sevgi, sorumluluk,
yaratıcılık duygularının gelişmesini sağlamak diğer yandan müzik dinleme ve yargılama
becerisi kazandırmakla birlikte insanın beğeni düzeyini yükseltmektir (Öz,2001).
Müzik bireylerin her yönüyle sağlıklı yetiştirilmesinde önemli bir araç olarak
görülmektedir. Müziğin bireylerin ve toplumların gelişmesindeki değerinin anlaşılabilmesi,
öğretmenliği severek ve isteyerek yapan öğretmenlerle mümkün olabilir. Bu nedenle müzik
öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin
tutumlarının

bilinmesi,

bunların

olumlu

yönde geliştirilebilmesi açısından önemli

görülmektedir. (Sağlam,2008)

AMAÇ
Bu çalışma Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretmenliğine Yönelik Tutumlarını
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin;
1.Müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumlarında
a. mezun olduğu lise türüne,
b.öğrenim gördüğü sınıfa,
c.cinsiyete,
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d.öğretmenlik mesleğini tercih sırasına,
e.anne-baba eğitim düzeyine,
f.anne-baba mesleğine,
g.aylık gelire göre anlamlı fark var mıdır? sorularına yanıt aranmıştır.

YÖNTEM
Araştırma Betimsel Tarama modelindedir.

EVREN VE ÖRNEKLEM
Araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında Adnan Menderes
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği 1.,2., 3. ve
4. sınıflarda öğrenim gören toplam 126 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulamada sayı az olduğu
için örneklem alınmamış tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Ölçek, toplam 93 öğrenciye
uygulanmıştır.

VERĠLERĠN TOPLANMASI
Araştırmanın verileri Tufan ve Güdek (2008) tarafından geliştirilen “Müzik
Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” (MÖTÖ) ile toplanmıştır.
MÖTÖ’ nün yapı geçerliğini belirlemek için faktör analizi yapılmıştır. Faktör
analizinde varimax dönüşümlü temel bileşenler analizi yöntemi kullanılmıştır. Güvenirliği ise
iç tutarlık katsayısı (Cronbach alpha) ve bu kapsamda madde toplam korelasyonları
hesaplanmıştır. Faktör yüklerinin 0.60 ile 0.79 arasında değiştiği, Kaiser-Meyer Olkin (KMO)
değerinin a=0.94, güvenirlik çalışması için hesaplanan, iç tutarlık katsayısı (Cronbach alpha)
değerinin a=0.95 olduğu görülmüştür.
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VERĠLERĠN ANALĠZĠ
Ararştırma verilerinin analizi SPSS 18 programı ile çözümlenmiştir. Analizinde t-testi
ve tek yönlü varyans analizi (anova) kullanılmıştır.

BULGULAR ve YORUM
Tablo 1. Öğrencilerin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği
Puanlarının Mezun Oldukları Lise Türüne Göre T-Testi Sonuçları
Lise Türü

N

X

A.G.S.L

73

34.28

12.13

Diğer

20

28.70

8.08

S

sd

t

91

1.94

p
.055

Tablo 1 incelendiğinde 73 öğrencinin A.G.S.L. mezunu, 20 öğrencinin ise diğer
liselerden mezun olduğu görülmektedir.
Güzel Sanatlar liselerinden mezun olan öğrencilerin ( x = 34.28) diğer (genel ve diğer
meslek liselerinden) liselerden mezun olan öğrencilere ( x = 28.70) göre öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu görülmektedir. Öğrencilerin mezun
oldukları lise türüne göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ise anlamlı bir farklılık
göstermemektedir [t (91)= 1.94, p> .05].

Tablo 2. Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Sınıf DeğiĢkenleri Ġçin Frekans Dağılımı
Öğrenim
Gördüğü
Sınıf

Yüzde

N
%

1.Sınıf

24

25.8

2.Sınıf

21

22.6

3.Sınıf

18

19.4

4.Sınıf

22

23.7

4. sınıf üzeri

8

8.6

TOPLAM

93

100
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Tablo 2 incelendiğinde 24 öğrencinin 1. sınıfta, 21 öğrencinin 2. sınıfta, 18 öğrencinin
3. sınıfta, 22 öğrencinin 4. sınıfta ve 8 öğrencinin 4. sınıf üzerinde öğrenim gördükleri
görülmektedir.

Tablo 3. Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının
Öğrenim Gördüğü Sınıf Düzeyine Göre ANOVA Sonuçları
Kareler
Toplamı
Gruplararası

67,705

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

5

16,926

,121

.975

139.496

Gruplariçi

12275.607

88

Toplam

12342.312

93

Anlamlı
Fark

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının
öğretmenlik mesleği tercih nedenine göre değişip değişmediğine ilişkin olarak yapılan
analizler grupların görüşleri arasında anlamlı fark olmadığını göstermektedir [F (.121)= .975,
p> .05].

Tablo 4. Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının
Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları
Cinsiyet

N

X

S

sd

t

Kadın

55

31.40

10.73

91

1.70

Erkek

38

35.52

12.45

p
.091

Tablo 4’e göre 55 öğrencinin kız, 38 öğrencinin erkek olduğu görülmektedir.Erkek
öğrencilerin ( x = 12.45) kız öğrencilere ( x = 10.73) göre öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumlarının daha olumlu olduğu görülmektedir. Öğrencilerin cinsiyete göre öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumları ise anlamlı bir farklılık göstermemektedir [t (91)= 1.70, p> .05].
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Tablo 5. Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının
Öğretmenlik Mesleğini Tercihine Göre T-Testi Sonuçları
Tercih Sırası

N

X

S

sd

t

p

1. Tercihim

75

31.06

10.65

91

3.65

.000

2. Tercihim

18

41.50

11.76

Tablo 5 incelendiğinde 75 öğrencinin öğretmenlik mesleğini tercih sırasının 1 olduğu,
18 öğrencinin ise tercih sırasını 2 olduğu görülmektedir. Öğrencilerin öğretmenlik mesleğini
tercih sırası ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı fark olduğu
görülmektedir. [t (91)= 3.65, p< .05]. Bu verilere dayanarak müzik bölümü öğrencilerinin
öğretmenlik mesleğini sevdikleri söylenebilir. Oral (2004) da araştırmasında, mesleği sevdiği
için tercih eden öğrencilerin mesleğe yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu bulgusuna
ulaşmıştır. Ayrıca alan eğitiminin devamı niteliğinde olduğu için seçimlerinde bu mesleği
isteyerek geldikleri söylenebilir.

Tablo 6. Öğrencilerin Anne Eğitim Düzeyi DeğiĢkenleri Ġçin Frekans Dağılımı
Anne
Eğitim Düzeyi

N

Yüzde %

Okur-

3

3.2

İlkokul

22

23.7

Ortaokul

18

19.4

Lise

37

39.8

Üniversite

13

14.0

TOPLAM

93

100

Yazar

Tablo 6’ya göre öğrencilerin 3 tanesinin annesinin okur yazar, 22 tanesinin ilkokul, 18
tanesinin ortaokul, 37 tanesinin lise, 13 tanesinin üniversite mezunu olduğu görülmektedir.
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Tablo 7. Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Anne
Eğitim Düzeyine Göre ANOVA Sonuçları
Kareler
Toplamı
Gruplararası

446.546

sd

Kareler
Ortalaması

F

5

111.637

.826

135.191

Gruplariçi

11896.766

88

Toplam

12343.312

92

p

Anlamlı
Fark

.512

Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının anne
eğitim düzeyine göre değişip değişmediğine ilişkin olarak yapılan analizler grupların görüşleri
arasında anlamlı fark olmadığını göstermektedir [F (.826)= .512, p> .05].

Tablo 8. Öğrencilerin Baba Eğitim Düzeyi DeğiĢkenleri Ġçin Frekans Dağılımı
Baba
Eğitim Düzeyi

N

Yüzde %

Okur-

1

1.1

İlkokul

16

17.2

Ortaokul

14

15.1

Lise

38

40.9

Üniversite

23

24.7

Lisans

1

1.1

TOPLAM

93

100

Yazar

Üstü

Tablo 8 incelendiğinde öğrencilerin babalarının 1 tanesinin okur yazar olduğu, 16
tanesini ilkokul, 14 tanesini ortaokul, 38 tanesinin lise, 23 tanesinin üniversite, 1 tanesinin de
lisans üstü mezunu olduğu görülmektedir.
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Tablo 9. Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Baba
Eğitim Düzeyine Göre ANOVA Sonuçları
Kareler
Toplamı
Gruplararası

596.813

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

6

119.363

.884

.495

135.017

Gruplariçi

11746.499

87

Toplam

12343.312

93

Anlamlı
Fark

Tablo 9 incelendiğinde öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının baba
eğitim düzeyine göre değişip değişmediğine ilişkin olarak yapılan analizler grupların görüşleri
arasında anlamlı fark olmadığını göstermektedir [F (.884)= .495, p> .05].

Tablo 10. Öğrencilerin Anne Meslek DeğiĢkenleri Ġçin Frekans Dağılımı
Anne

N

Yüzde %

Ev Kadını

59

63.4

Memur

6

6.5

İşçi

5

5.4

Öğretmen

5

5.4

Serbest

5

5.4

Emekli

12

12.9

Diğer

1

1.1

TOPLAM

93

100

Meslek

Meslek

Tablo 10 incelendiğinde 59 öğrencinin annesinin ev hanımı olduğu görülmektedir. 12’
si emekli, 6’ sı memur, 5’ i işçi, 5’ i öğretmen, 5’ i serbest meslek icra etmektedirler.
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Tablo 11. Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının
Anne Meslek Durumuna Göre ANOVA Sonuçları
Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

Gruplararası

1351.249

7

225.208

1.762

.117

Gruplariçi

10992.062

86

127.815

Toplam

12343.312

93

Anlamlı
Fark

Tablo 11 incelendiğinde öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının anne
meslek durumuna göre değişip değişmediğine ilişkin olarak yapılan analizler grupların
görüşleri arasında anlamlı fark olmadığını göstermektedir [F (1.762)= .117, p> .05].

Tablo 12. Öğrencilerin Baba Meslek DeğiĢkenleri Ġçin Frekans Dağılımı
Baba

N

Yüzde %

Memur

6

6.5

İşçi

7

7.5

Öğretmen

8

8.6

Serbest

24

25.8

Emekli

31

33.3

Çiftçi

2

2.2

Hayatta

2

2.2

Diğer

13

14.0

TOPLAM

93

100

Meslek

Meslek

Değil

Tablo 12 incelendiğinde öğrencilerin 31’inin babasının emekli, 24’ünün serbest
meslek, 6 sının memur, 7 sinin işçi, 8 inin öğretmen 2’sinin çiftçi, 13’ünün diğer meslek
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grubunda çalıştıkları görülmektedir. Ayrıca 2 öğrencinin babasının hayatta olmadığı
görülmektedir.
Tablo 13. Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının
Baba Meslek Durumuna Göre ANOVA Sonuçları
Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

690.072

7

98.582

Gruplariçi

11653.240

86

137.097

Toplam

12343.312

93

Gruplararası

F
.719

p

Anlamlı
Fark

.656

Tablo 13 incelendiğinde öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının baba
meslek durumuna göre değişip değişmediğine ilişkin olarak yapılan analizler grupların
görüşleri arasında anlamlı fark olmadığını göstermektedir [F (719)= .656, p> .05].

Tablo 14. Öğrencilerin Aylık Gelir DeğiĢkenleri Ġçin Frekans Dağılımı
Aylık

N

Yüzde %

251-500

1

1.1

501-750

6

6.5

751-1000

22

23.7

1001-

36

38.7

2001 TL

28

30.1

TOPLAM

93

100

Gelir

TL

TL

TL

2000 TL
ve ÜZ.

Tablo 14’e göre 36 öğrencinin gelir düzeyinin 1001-2000 tl arası olduğu, 28
öğrencinin 2001 tl ve üzeri olduğu, 22 öğrencinin 751-1000 tl arası olduğu görülmektedir.
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Tablo 15. Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının
Aylık Gelir Düzeyine Göre ANOVA Sonuçları
Kareler
Ortalaması

Kareler
Toplamı

sd

Gruplararası

694.057

5

173.514

Gruplariçi

11649.255

88

132.378

Toplam

12343.312

93

F
1.311

p

Anlamlı
Fark

.272

Tablo 15 incelendiğinde öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının
aylık gelir düzeyine göre değişip değişmediğine ilişkin olarak yapılan analizler grupların
görüşleri arasında anlamlı fark olmadığını göstermektedir [F (1.311)= .272, p> .05].

SONUÇLAR
Araştırmanın alt problemiyle ilgili bulgulara dayalı olarak aşağıdaki sonuçlar ortaya
çıkmaktadır:
1. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Müzik Öğretmenliği öğrencilerinin müzik öğretmenliğini tercih etme
sırasına göre müzik öğretmenliğine yönelik tutumları arasında anlamlı fark ortaya
çıkmıştır. 75 öğrenci 1. tercih olarak müzik öğretmenliği mesleğini seçmişlerdir.
Bu da öğrencilerin bu mesleği severek ve

isteyerek seçtiklerinin göstergesi

olabilir.
2. Öğrencilerin mezun oldukları lise türü, sınıfı, cinsiyeti, anne-baba
eğitim düzeyi, anne-baba mesleği ve aylık gelir düzeyi değişkenleri ile müzik
öğretmenliği mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı fark ortaya çıkmadığı
görülmüştür.
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ÖNERĠLER
Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek ve bu konuda
iyileştirici önlemler almak üzere tüm öğretmenlik alanlarında, farklı değişkenler ile daha
büyük gruplar üzerinde araştırmalar yapılabilir.
Öğretmen adaylarının tutumlarının belirlenebilmesi için anket ve ölçek gibi veri
toplama araçlarının yanı sıra öğretmen adaylarıyla yüz yüze görüşmelerde yapılabilir.
Öğretmenlik mesleğine olan tutumların meslekte başarılı olmalarında önemli bir etken
olduğu düşünülürse, olumsuz tutumların giderilmesine yönelik çözüm önerilerin yönelik
çalışmalar yapılabilir.
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GÜZEL SANATLAR VE SPOR LĠSELERĠNDEKĠ TÜRK VE BATI
MÜZĠĞĠ KORO EĞĠTĠMĠ DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ
ĠNCELENMESĠ

Gülşah BAŞARAN TANRIÖVER*

ÖZET
Bu araştırmanın amacı öncelikle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerindeki Koro Eğitimi
dersinin önemliliğini vurgulamak ve Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde uygulanan Türk
Müziği ve Batı Müziği Koro Eğitimi derslerinin genel yapılarını, öğretim programlarının
incelemektir. Ayrıca Güzel Sanatlar ve Spor Liselerindeki Koro Eğitimi hakkında öneriler
sunmaktır. Bu araştırma tarama modeli benimsenerek gerçekleştirilen, betimsel bir çalışma
niteliğindedir.
Yine bu araştırmada, araştırma konusu olarak seçilen Güzel Sanatlar ve Spor
Liselerinde Türk Müziği ve Batı Müziği Koro Eğitimi derslerinin, Milli Eğitim Bakanlığı
öğretim programlarındaki durumu açısından, İlk aşamada çeşitli kaynaklardan müzik sanatı
ve müzik eğitimi konuları taranmış, daha sonra Koro, Koro Türleri, Güzel Sanatlar ve Spor
Liselerinin Kuruluşu ve Yapısı, Amaçları, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Koro Eğitimi,
Türk Müziği ve Batı Müziği Koro Eğitiminin Öğretim Programları, incelenerek elde edilen
bulgular yazılmıştır.
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Koro Eğitimi Öğretim Programları açısından
önceki durumu belirlenmiş, Türk Müziği ve Batı Müziği Koro Eğitiminin Milli Eğitim
*

F.M.G GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ
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Bakanlığı tarafından oluşturulan öğretim programları incelenmiştir. Koro Eğitimi dersi, ilk,
öğretim programında, temel sanat eğitimi adı altında verilmiş, ardından ikinci program olan,
kendine özgü Koro Eğitimi dersi öğretim programı kabul edilmiştir. 2006 yılında ise Türk
Müziği ve Batı Müziği Koro Eğitimi öğretim programları olarak ayrılmıştır. Her iki öğretim
programda da öğretim programın amaçları, programın temel yaklaşımı, programın yapısı,
incelenmiş, öğretim programlarının Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ve Türk Müziği ve Batı
Müziği Koro Eğitimi dersi amaçlarına uygunluğu gözlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Türk
Müziği ve Batı Müziği Koro eğitimi dersi öğretim programlarının, amaca uygun olarak
gerçekleştirildiğinde programın ilke ve amaçları, temel yaklaşımı ve yapısı, öğrenme ve
öğretme süreci, açısında uygun olduğu, fakat 9. sınıflardan bu derslerin kaldırılmasından
dolayı ünitelerin tekrardan yapılandırılması, ayrıca ölçme değerlendirme bölümünün her iki
öğretim programında ortak olması gerektiği sonucuna varılmıştır
Anahtar Kelimeler: Koro Eğitimi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Türk Müziği Koro
Öğretim Programı, Batı Müziği Koro Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı.

1-GĠRĠġ
Sanat eğitimi, bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini,
yaratıcılık gücünü, estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla yapılan eğitim çabasıdır.(Doğan,
2011,s.1)Müzik sanatın en önemli bölümüdür. Müzik eğitimi ise, bir müziksel davranış
kazandırma veya bir müziksel davranış değişikliği oluşturma sürecidir. ―Bireysel, toplumsal,
kültürel ve ekonomik işlevlerinin insan yaşamındaki yeri ve önemi nedeniyledir ki müzik,
hem etkili bir eğitim aracı, hem de önemli bir eğitim alanı haline gelmiştir‖ (Uçan,1994,s.18).
Ayrıca müzik eğitimi, sanat eğitiminin önemli uygulama alanlarındandır. Bu eğitim süreci
bireyin

müzik

yeteneğini

geliştirmeyi,

müzik

kültürü

kazandırmayı,

müzikten

yararlanabilmeyi öğrenmesini, gerçekleştirmeyi amaçlar. Toplumsal yönden ise, ortak müzik
kültürünün korunmasını, pekiştirilmesini, çağdaş müzik kültürünün kazandırılmasını ve ortak
değerlerin müzik yoluyla güçlendirilmesini amaçlar. (Küçüköncü, 2006, s.19–20)
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde müzik eğitim ve öğretimi ise sanatsal davranışları
kazandırmayı amaçlar. Orta öğretim kademesinde yer alana Güzel Sanatlar ve Spor
Liselerinin amaçları; Güzel sanatlar doğrultusunda eğitim ve öğretimleri, yüksek öğretim
programlarına hazırlanmaları, alanlarında araştırmacılığa yönelik yaratıcı kişiler olarak
yetiştirilmeleri, milli ve milletler arası sanat eserlerini tanımaları doğrultusundadır (Milli
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Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, 2009,s.4). Bu amaçlar doğrultusunda Güzel
Sanatlar ve Spor Liselerinde okutulan koro dersinin, bu topluluk içerisinde yer alan
öğrencilerin ses gelişimi, ses bütünlüğü, kulak gelişimi, doğru ve etkili şarkı söylemeleri ve
müziksel becerilerini uygulamaları açısından önemli olduğu söylenebilir.

2-KORO VE KORO EĞĠTĠMĠ
Müziğin tarihsel gelişiminde, koro müziği ayrı bir önem taşımaktadır. Toplumların
gelişiminde ve eğitiminde araç olarak kullanılan müzik, koro ile daha geniş alanlarına
yönelebilme olanağını da bulmuştur. Toplumsal olaylarda, yöresel sorunlarda ve din alanında,
toplumların istek ve emellerini dile getirmede toplu söylemleri içeren koro, önemli bir yer
edinmiştir(Alpugan,2010, s.13).
Tek ve çok sesli müzik yapıtlarını seslendirmek üzere bir araya gelen seslendirici-yorumcu
(icracı) topluluğu anlamında kullanılmaktadır. Bu topluluğun söylediği söz ve şarkı,
seslendirdiği vokal müziğe de koro denir (Çevik, 1997, s.47).
Koro;

sayısal oluşum, ses türü, ses kapasitesi ve tını bakımından dengeli, önceden

belirlenen bir modele uygun olarak tek ya da çok sesli müzik yapıtlarını seslendirmeyorumlama amacıyla oluşturulan, etkinlikleri ile toplumun kültür ve sanat yaşamına katkıda
bulunan ses topluluklarıdır (Çevik, 1997, s.47).
Koro Eğitimi açısından bakıldığında, müzik eğitiminde temel olan, müziksel işitme, okuma
yazma ve söyleme davranışlarının kazandırılması açısından bir uygulama alanı olduğu
söylenebilir.
Koro eğitiminin temelleri kreşlerden başlayarak anaokullarına oradan da ilk, orta ve yüksek
öğretim kurumlarına kadar uzanmaktadır. Okullarda ilk toplu müzik eylemi, genellikle sınıfça
birlikte söylenmeyle başlamadır. Bu eğitim ile vatan ve millet sevgisi, barışın değeri, doğa ve
hayvan sevgisi vb. konular bireylere kazandırılabilir.
Müzikal açıdan iyi eğitilmiş bir koro oluşturmak için yapılması gereken sistemli bir çalışma
disiplini ve düzenli uygulamalar vardır. Bu uygulamalar kapsamında orta öğretim
kademesinde yer alan Güzel Sanatlar ve Spor Liselerindeki Koro dersi, mesleki müzik
eğitiminin önemli bir parçası olarak ayrı bir ders şeklinde müfredatta yer almış ve böylece
profesyonel bir boyut kazanmıştır.(Sarıçiftçi,2006, s.168)
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2.1.Problem Durumu
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde bu güne kadar uygulanan Türk ve Batı Müziği Koro
Eğitimi Öğretim Programları, programların yapısı, ilke ve amaçları, temel yaklaşımı, öğrenme
ve öğretme süreçleri ve ölçme- değerlendirme ölçütleri açısından nasıldır?

3. AMAÇ VE ÖNEM
Müzik eğitimi, müziksel davranışları kazandırmak ya da müziksel davranış değiştirme
sürecidir. Bu süreç kapsamında Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde yürütülen Koro Eğitimi
dersi, öğrencilerin Güzel Sanatlar alanında ve onun amaçlarına göre teknik anlamda
gelişmesine, kültürel faaliyetlere katılmasına, sosyal aktiviteler içinde olmasına, öğrenmeye
dayalı etkinlikler içinde bulunmasına fırsat tanımaktadır.
Bu araştırmanın amacı öncelikle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerindeki Koro Eğitimi
dersinin önemliliğini vurgulamak ve Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde uygulanan Türk ve
Batı Müziği Koro Eğitimi derslerinin genel yapılarını, öğretim programlarını incelemektir.
Ayrıca Güzel Sanatlar ve Spor Liselerindeki Koro Eğitimi hakkında öneriler sunmaktır.

4. YÖNTEM
Bu araştırma tarama modeli benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Betimsel bir çalışma
niteliğindedir. İlk aşamada çeşitli kaynaklardan müzik sanatı ve müzik eğitimi konuları
taranmış, daha sonra Koro, Koro Türleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Kuruluşu ve
Yapısı, Amaçları, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Koro Eğitimi ve Öğretim Programları,
incelenerek elde edilen bulgular yazılmıştır.
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5. BULGULAR VE YORUM
5.1. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi Derslerinin
Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Programındaki Durumu
5.1.1Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinin Kuruluşu ve Yapısı
Güzel Sanatlar ve Spor liseleri, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanun‘a dayanarak, mesleki
müzik eğitimi kapsamında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten ve ilk olarak 1989 yılında
İstanbul‘da Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi olarak açılan eğitim ve öğretim
kurumlarıdır. İlgili yönetmelik hükümlerine göre Güzel Sanatlar liseleri, ilköğretim üzerine 4
yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır; öncelikle Güzel Sanatlarla ilgili
yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Güzel Sanatlar liseleri ile ilgili Milli
Eğitim Bakanlığı, 4 Aralık 2008 tarih ve 2008/81 sayılı ―Ortaöğretimde okul çeşitliliğinin
azaltılması‖ konulu genelgesiyle Anadolu Güzel Sanatlar liseleri ve Spor liselerini―Güzel
Sanatlar ve Spor liseleri‖ adı altında birleştirmiştir.(Özgül, 2010,s.14)
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Müzik ve Resim bölümleri olmakla birlikte ilgili
yönetmeliğin 13. maddesinde başka alanlar açılabileceği belirtilmiş olmasına karşın şu ana
kadar henüz sanat alanında başka bölümler açılmamıştır. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine bir
öğretim yılında müzik ve resim branşlarına alınacak öğrenci sayısı otuzu geçemez.
(23.6.2009/27267 Tebliğler dergisi)(Özgül,2010,s.14)
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin sayıları bugün 70‘e ulaşmış ve ilgili dallarda öğrenim
veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci kaynağı olması açısından, önemli bir konuma
gelmişlerdir.

5.1.2. Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Koro Eğitimi
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri‘nin kuruluşundan itibaren müfredat programlarına
baktığımızda; ilk olarak müfredat programında, ―Koro‖ dersi ―Temel Sanat Eğitimi‖ öğretim
programı içeriğinde verilmiştir. Bu program 1997 eğitim-öğretim yılına kadar devam
etmiştir.―Temel Sanat Eğitimi‖ adı altında verilen bu öğretim programından sonra Milli
Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının, 30.12.1997 tarihli ve 177 sayılı kararı
ile sadece koro dersine özel ―Koro dersi öğretim programı‖ kabul edilmiştir. (Milli Eğitim
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Bakanlığı, Lise Ders Programı,1749). 1998–1999 eğitim-öğretim yılından itibaren haftada iki
saat olarak uygulamaya konulmuştur.2006 yılına kadar koro eğitimi dersi bu şekilde
uygulanmış, 2006 yılında koro dersi Türk müziği koro ve Batı Müziği koro olmak üzere
ayrılmış ve kendi yapılarına uygun öğretim programı geliştirilmiştir.2009 yılında yeniden
öğretim programı oluşturulmuş, ardından 9. sınıflardan koro dersi kaldırılmasıyla 2011
yılında, 2012–2013 öğretim yılında uygulamaya konulmak üzere, yeni koro öğretim programı
geliştirilmiştir.

5.1.2.1.Türk Müziği Koro Eğitimi
Türk Müziği Koro Eğitimi dersi aracılığıyla Güzel Sanatlar ve Spor liselerinde ülkemizin,
halkımızın müziği olan Türk müziği ve makamlarına ilişkin bilgiler ışığında, makamsal
eserleri genel özelliklerine dikkat ederek seslendirme ve bu seslendirme işini koro bilinci
içerisinde gerçekleştirme amaçlanmaktadır. (Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel
Müdürlüğü, 2006,s.6)

5.1.2.1.1.Programın Uygulanmasına İlişkin İlke Ve Açıklamalar
1.Türk Müziği Koro Eğitimi dersi öğretim programında, belirlenmiş kazanımların
öngördüğü bir içerik sınırlaması söz konusudur. Öğretmen, kazanımları gerçekleştirirken
çevre özelliklerini, öğrenci grubunun ilgilerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini, hazır-bulunuşluk
düzeylerini, dikkate almalıdır.
2. Öğretim programında, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma ve
sorgulama, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik ve Türkçeyi doğru,
etkili ve güzel kullanma becerisi gibi ortak becerilerin yanı sıra, koroda doğru ses üretme,
koroda ses eğitimine ilişkin temel davranışları kazanma, ses sağlığını koruma, Türk müziği
makamlarını tanıma ile Türk müziği eserlerini güzel ve etkili seslendirme becerileri de yer
almaktadır.
3. Bu program, koroda ses eğitimi, Türk Müziği makamları ve Türk Müziği makamlarında
eser seslendirmeyi kapsamaktadır.
4. Öğrenciler, ses gelişim (mutasyon ) döneminin özelliklerine uygun ses kullanımı ve
korunması hakkında bilgilendirilerek sesini özenle kullanmaya yönlendirilir.
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5. Ses eğitimine yeni başlayan koro üyelerinin ses türlerinin doğru saptanması çok
önemlidir. Bunun içinde ses türü ayrımında acele edilmemeli, seslerin gelişimi bir süre
gözlenmelidir. Koro yapıtlarının seçiminde, koronun teknik yeterliliği göz önünde
tutulmalıdır
6. Program ile öğrencilere koro kültürü, disiplini ve bilinci kazandırılır.
7. Öğretmen öğrencilerinin, her aşaması özenle planlanan ve değerlendirilen konser, tiyatro,
opera, müzikal oyunlar vb. etkinlikleri izlemelerine önem vermelidir.. Bu etkinlikler aracılığı
ile öğrencilerin sanat zevki ve estetik duygularını geliştirmeleri amaçlanır.
8.Türk müziği makamlarında dinletilen ve seslendirilen eserlerin öğrencilerin ses sınırları ve
sözlerindeki anlamları bakımından sınıf düzeyine uygun olmasına özen gösterilmeli ve
eserlerin orijinal tonları koronun ses aralıklarına uygun tonlara transpoze edilmelidir.
9. Öğrencilerin, öğretim sürecinde sahne ve performans becerilerini geliştirmelerine olanak
sağlayan etkinliklere yönlendirilmeleri sağlanmalıdır.
10. Öğretmen, kazanımların yapısına uygun olan değerlendirme araç ve yöntemlerini
seçmelidir. Bu değerlendirme yöntemleri ve araçları; dinleme, gözlem, performans ödevleri,
görüşmeler, öz değerlendirme formları, vb.dir.
11. Eğitim ortamında özellikle, piyano ve CD/DVD gibi kayıt özelliği bulunan araçların
bulunması gerekir. (Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, 2006,s.7–8)

5.1.2.1.2.Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Uygulanan Türk Müziği Koro Eğitimi Dersi
Öğretim Programlarının Temel Yaklaşımı
Türk Müziği Koro Eğitimi öğretim programında Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin ve
Koro Eğitimi dersinin amaçları doğrultusunda öğrencinin bu dersteki değişim, gelişim ve
etkileşimi göz önünde bulundurulacak şekilde bir temel yaklaşım geliştirilmiştir. Bilgideki
değişim ve gelişim, öğrenci profilinin de eğitim sürecinde değişime uğramasına etki
etmektedir.
Öncelikle programın temel yaklaşımlarından biri öğrenci merkezli eğitimdir. Öğrenci
merkezli eğitimin temel hedefi kendisinin ve sistemin ihtiyaç duyduğu değişim sürecini
başlatmaktır. Öğrenci merkezli eğitim, öğrenmeyi öğrenmenin esas olduğu, her öğrencinin
farklı zaman, tür ve hızda öğrenebileceğini benimseyen, düşünme becerilerini geliştirmenin
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yaratıcı düşünceyi geliştirdiğini kabul eden bir yaklaşımdır. Öğrenci merkezli eğitimde ölçme
ve değerlendirme çalışmalarında her öğrencinin gelişiminde gösterdiği ilerleme dikkate alınır.
Ayrıca öğrenci merkezli eğitim yaklaşımında öğrencilerde; merak uyandırma ve plânlama,
araştırma ve keşfetme, çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama
basamaklarını özümseyerek yaşamlarının her aşamasında bilgiyi kullanma becerilerinin
gelişmesi beklenmektedir.
Geliştirilen Koro Eğitimi dersi öğretim programında konular, öğrencilerde ses eğitiminin
önemi, Türk Müziği makamları ve bu makamlara ait eserlerin seslendirilmesine ilişkin koro
bilinci oluşturacak nitelikte ele alınmış, program öğrenme alanları, kazanımlar ve öğretim
etkinliklerine dayalı olarak düzenlenmiştir Programda bilgi, beceri, değer ve tutum açısından
denge gözetilmiştir.
Program yaklaşımı; öğrenme-öğretme süreçleri, ölçme-değerlendirme metotları ile
öğretmen ve öğrencinin rolüne bakış açısından ve ortaya koyduğu aktif sınıf kültürüyle yeni
bir yaklaşımı kapsamaktadır. (Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü,
2006,s.9–11)

5.1.2.1.3.Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Uygulanan Türk Müziği Koro Eğitimi Dersi
Öğretim Programlarının Yapısı
1.Genel Amaçlar
2.Temel Beceriler
Türk Müziği Koro Eğitimi alanında belirlenen beceriler; öğrencilerin yaşamlarında ve
mesleklerinde kullanabilecekleri nitelikte belirlenmiştir. Bu beceriler, koroda doğru ses
üretme, koroda ses eğitimine ilişkin temel davranışları kazanma, ses sağlığını koruma, Türk
müziği makamlarını tanıma ve Türk müziği eserlerini güzel ve etkili seslendirme
(yorumlama) becerisidir.
Programla ulaşılması beklenen ortak beceriler şunlardır:• Eleştirel Düşünme
• Yaratıcı Düşünme
• İletişim
• Araştırma-Sorgulama
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• Problem Çözme Becerisi
• Bilgi Teknolojilerini Kullanma
• Girişimcilik
• Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma
3. Değerler ve Tutumlar
4. Üniteler, şeklinde oluşturulmuştur. (Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü,
2006,s.11–12)

Türk Müziği Koro Eğitimi Ünite Konuları
9. Sınıf Ünite Konuları
Koroda Ses Eğitimi: Ses Sistemi ve Sesin Oluşumu, Ses Eğitimi
Türk Müziği Makamları: Kürdi ve Nihavent Makamları
Türk Müziği Eser Seslendirme: Kürdi ve Nihavent Makamlarında Eserler Seslendirme

10. Sınıf Ünite Konuları
Koroda Ses Eğitimi: Ses Eğitimi
Türk Müziği Makamları: Rast, Hüseyni ve Hicaz Makamları
Türk Müziği Eser Seslendirme: Rast, Hüseyni ve Hicaz Makamlarında Eserler Seslendirme

11. Sınıf Ünite Konuları
Koroda Ses Eğitimi: Ses Eğitimi
Türk Müziği Makamları: Karcığar, Nikriz, Segâh Makamları
Türk Müziği Eser Seslendirme: Karcığar, Nikriz, Segâh Makamlarında Eserler Seslendirme

12. Sınıf Ünite Konuları
Koroda Ses Eğitimi: Ses Eğitimi
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Türk Müziği Makamları: Hüzzam ve Saba Makamları
Türk Müziği Eser Seslendirme: Hüzzam ve Saba Makamlarında Eserler Seslendirme. (Milli
Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, 2006,s.19–20)
5.1.2.1.4.Öğrenme-Öğretme Süreci

Öğrenme süreçlerinde öğrencilerin düşünmelerini, araştırmalarını, sorun çözmelerini ve
edindikleri bilgi ve beceriyi yeniden yapılandırıp hayata geçirmelerini destekleyen yöntem ve
teknikler kullanılmalıdır. Öğrenci merkezli öğrenme ortamlarında, öğrencilere yol göstermek,
önerilerde bulunmak, gerekli durumlarda açıklama yapmak, fikir vermek, rehber olmak ve
onların gelişimlerini gözlemektir. (Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü,
2006,s.16)

5.1.2.1.5.Ölçme Ve Değerlendirme
Türk Müziği Koro Eğitimi dersi için yapılacak değerlendirme etkinliklerinde, öğrencilerin
programın tüm boyutlarında sağladığı gelişme ve başarı ölçülmeye ve kaydedilmeye çalışılır.
Böylece, değerlendirme öğrencilerin eğitiminde geliştirici bir rol oynar. Öğretmenler
programda verilen ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini ve bunlardan esinlenerek
ünitelerdeki kazanımlara uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri geliştirerek
kullanabilirler.(Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, 2006,s.17)
Türk ve Batı müziği koro dersi öğretim programlarının 2006 yılında ayrılmasından sonra
uygulanan Türk müziği koro dersi öğretim programı bu dersin uygulaması açısından ilk
olmuştur. Türk müziği koro ders kitabının 2006–2009 öğretim yılları arasında bulunmadığı
gözlenmiştir. Ayrıca Türk Müziği Koro Eğitimi dersi 2010 – 2011 öğretim yılı itibariyle 10.
11. ve 12.sınıflarda okutulmaktadır.

5.1.2.2.Batı Müziği Koro Eğitimi
Batı müziği koro eğitimi dersi aracılığıyla güzel sanatlar ve spor liselerinde ülkemizin,
Türkçemize uygun düşen söyleme biçiminin doğmasına, gelişimine ve gelenekselleşmesine
yardımcı olmak, çağdaşlaşma doğrultusunda Batı müziği koro eserlerini ve çok sesli koro için
yazılmış Türk müziği eserlerini genel özelliklerine dikkat ederek seslendirme ve bu
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seslendirme işini koro bilinci içerisinde gerçekleştirme amaçlanmaktadır. .(Milli Eğitim
Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, 2009,s.5)

Batı Müziği Koro Eğitimi Ünite Konuları:
9. Sınıf Ünite Konuları
—Koroda Ses Eğitimi: Ses İnsanda Ses Sistemi, Sesin Gelişimi ve Değişimi, Ses Eğitiminde
Solunum, Ses Üretme ve Yayma, Dil ve Konuşma
—Koro Müziğinde Dönemler: Orta Çağ,
—Koro Kültürü Ve Eser Uygulamaları: Koro Disiplini, Eser İnceleme, Çözümleme ve
Seslendirme

10. Sınıf Ünite Konuları
—Koroda Ses Eğitimi: Ses Sağlığı, Ses Eğitiminde Solunum, Ses Üretme ve Yayma, Dil ve
Konuşma
—Koro Müziğinde Dönemler: Rönesans Dönemi, Barok Dönem
—Koro Kültürü Ve Eser Uygulamaları: Koro Türleri Eser İnceleme, Çözümleme ve
Seslendirme

11. Sınıf Ünite Konuları
—Koroda Ses Eğitimi: İnsan Sesinin Özellikleri, Ses Üretme ve Yayma, Dil ve Konuşma
—Koro Müziğinde Dönemler: Klasik Dönem, Romantik Dönem
—Koro Kültürü Ve Eser Uygulamaları: Koroların Sosyal Yaşama Etkisi, Eser İnceleme,
Çözümleme ve Seslendirme

12. Sınıf Ünite Konuları
—Koroda Ses Eğitimi: Ses Üretme ve Yayma, Dil ve Konuşma
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—Koro Müziğinde Dönemler: Yirminci Yüzyıl
—Koro Kültürü Ve Eser Uygulamaları: Koro İnceleme ve Yorumlama, Eser İnceleme
Çözümleme ve Seslendirme(Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü,
2009,s.17–18)
Türk ve Batı müziği koro dersi öğretim programlarının ayrılmasından sonra uygulanan Batı
müziği koro dersi öğretim programının, programın temel yaklaşımı, programın yapısı,
öğrenme ve öğretme süreci, programda kullanılan semboller açısından aynı olduğu, sadece
üniteler çerçevesinde konuların farklı olduğu gözlenmiştir..

Milli Eğitim Bakanlığının

yayınladığı Batı müziği koro ders kitabının 2009–2011 öğretim yılları arasında bulunmadığı
gözlenmiştir. Ayrıca Batı Müziği Koro Eğitimi dersi 2010 – 2011 öğretim yılı itibariyle 10.
11. ve 12.sınıflarda okutulmaktadır. 9. sınıflardan Batı Müziği Koro Eğitimi dersi kaldırılmış
fakat öğretim programında bir değişiklik olmamış,2 öğretim yılı aynı Öğretim Programı
okutulmuştur.
2006–2009 öğretim yılları arasında uygulanan 9,10, 11 ve 12. Sınıflarının Türk ve Batı
Müziği Koro Eğitimi dersi öğretim programlarındaki programın ilke ve amaçları, temel
yaklaşımı ve yapısı, öğrenme ve öğretme süreci ortak olup ölçme ve değerlendirme ölçek
sayıları ve üniteler bakımından ayrılmaktadır. 2011–2012 öğretim yılı sonuna kadar bu
programlar okutulmuştur.
Yine Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi dersinde 2012–2013 Öğretim Yılından itibaren
uygulanmak üzere 09.08.2011 tarihinde yeni bir program kabul edilmiştir.

2012–2013 Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Olan Türk Müziği Koro Eğitimi Öğretim
Programı
10. Sınıf Ünite Konuları
—Koroda Ses Eğitimi: Ses Sistemi
—Türk Müziği Makamları ve Türk Müziği Makamlarında Eser Seslendirme:

Rast Makamı, Rast Makamlarında Eserler Seslendirme
Hüseyni Makamı, Hüseyni Makamlarında Eserler Seslendirme
Kürdi Makamı, Kürdi Makamlarında Eserler Seslendirme
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11. Sınıf Ünite Konuları
—Koroda Ses Eğitimi: Ses Sistemi
—Türk Müziği Makamları ve Türk Müziği Makamlarında Eser Seslendirme:

Nihavent Makamı, Nihavent Makamlarında Eserler Seslendirme
Hicaz Makamı, Hicaz Makamlarında Eserler Seslendirme
Nikriz Makamı, Nikriz Makamlarında Eserler Seslendirme
12. Sınıf Ünite Konuları
— Koroda Ses Eğitimi: Ses Sistemi
—Türk Müziği Makamları ve Türk Müziği Makamlarında Eser Seslendirme:

Karcığar Makamı, Karcığar Makamlarında Eserler Seslendirme
Segâh Makamı, Segâh Makamlarında Eserler Seslendirme
Hüzzam Makamı, Hüzzam Nikriz Makamlarında Eserler Seslendirme

2012–2013 Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Olan Batı Müziği Koro Eğitimi Öğretim
Programı:
10. Sınıf Ünite Konuları
—Koroda Ses Eğitimi: Ses İnsanda Ses Sistemi, Sesin Gelişimi ve Değişimi, Ses Eğitiminde -Solunum, Ses Üretme ve Yayma, Dil ve Konuşma
—Koro Müziğinde Dönemler: Orta Çağ, Rönesans Dönemi
—Koro Kültürü Ve Eser Uygulamaları: Koro Disiplini, Eser İnceleme, Çözümleme ve
Seslendirme

11. Sınıf Ünite Konuları
—Koroda Ses Eğitimi: İnsan Sesinin Özellikleri, Ses Üretme ve Yayma, Dil ve Konuşma
—Koro Müziğinde Dönemler: Barok Dönem Klasik Dönem,

855

—Koro Kültürü Ve Eser Uygulamaları: Koro Türleri, Eser İnceleme, Çözümleme ve
Seslendirme

12. Sınıf Ünite Konuları
—Koroda Ses Eğitimi: Ses Üretme ve Yayma, Dil ve Konuşma
—Koro Müziğinde Dönemler: Romantik Dönem, Yirminci Yüzyıl
—Koro Kültürü Ve Eser Uygulamaları: Koroların Sosyal Yaşama Etkileri, Eser İnceleme
Çözümleme ve Seslendirme.(Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü
2011,s.17–18)
Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi dersinde 09.08.2011 tarihinde kabul edilen ve 2012–
2013 Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere kabul edilen yeni programda Türk ve Batı
Müziği koro dersi öğretim programlarının, programın temel yaklaşımı, programın yapısı,
öğrenme ve öğretme süreci, programda kullanılan semboller açısından aynı olduğu, sadece
çeşitli ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve üniteler çerçevesinde konuların farklı olduğu
gözlenmiştir.

6. SONUÇ VE ÖNERĠLER
6.1. Sonuçlar
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerin de müzik eğitim ve öğretimi sanatsal davranışları
kazandırmayı amaçlar. Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi dersi öğretim programının içeriği ve
programda yer alan üniteler, genel olarak Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ve Türk ve Batı
Müziği Koro Eğitimi dersinin amaçları doğrultusunda planlanmış olduğu,
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin amaçlarından olan Güzel Sanatlar doğrultusunda eğitim
ve öğretimleri konusunda Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi dersi öğretim programının genel
yapısının bu amaca uygun olduğu,
Yüksek öğretim programlarına öğrenci hazırlamaları, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin
diğer bir amacı olup, bu amaca yönelik Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi bir bütün olarak
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düşünülebilir. Yetenek sınavları içerisinde aşama olarak belirlenen duyum, ezgi tekrarı
söyleme yetisinin, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerin de Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi
dersi öğretim programının doğru uygulanması ile kazandırılabilecek bir yeti olduğu,
Türk ve Batı müziği koro dersi öğretim programlarının 2006 yılında ayrılmasından sonra
Türk müziği koro dersi uygulaması açısından, bu öğretim programının ilk olduğu,
Yine Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin başka bir amacı olan milli ve milletler arası sanat
eserlerini tanıma becerisi ise, üniteler içerisinde bulunan Türk Müziği Eser Seslendirme ve
Batı Müziği Eğitimi Koro Kültürü Ve Eser Uygulamaları bölümünde, çeşitli dönemlerden ve
türlerden eserler verilerek kazandırılmaya çalışıldığı gözlenmiştir.
Türk Müziği ve Batı Müziği Koro eğitimi dersleri öğretim programı içeriğinde ünite
başlıkları aynı olup konu içeriklerinin farklılık gösterdiği,
Türk Müziği ve Batı Müziği Koro eğitimi ünitelerindeki ses eğitimi konuları açısından, Batı
Müziği Koro Eğitiminde Türk Müziği Koro Eğitimine göre daha fazla ve ayrıntılı ele alındığı,
Batı Müziği Koro Eğitimi de üniteler içerisinde yer alan dönemler konusunun, Türk Müziği
Koro eğitiminde yer almadığı,
Batı Müziği Koro Eğitimi de üniteler içerisinde yer alan koro kültürü ve uygulamaları
konusu Türk Müziği Koro eğitiminde sadece eser uygulama konusu olarak ele alındığı,
gözlenmiştir.
Batı Müziği Koro Eğitimi de ölçme ve değerlendirme formlarının daha ayrıntılı şekilde
hazırlandığı,
9. sınıfların Türk Müziği ve Batı Müziği Koro eğitimi dersi Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri
ders programından kaldırılmış olmasına rağmen, 2010-2011ve 2011–2012 öğretim yılında da
aynı öğretim programının kullanılmaya devam edildiği,
9. sınıfların Türk Müziği ve Batı Müziği Koro eğitimi dersi Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri
ders programından kaldırılmış olmasına rağmen,9. sınıflarda koro ders kitabının bulunduğu,
fakat Batı Müziği Koro eğitimi ders kitabının 10.11.ve 12. sınıflarda bulunmadığı
2012–2013 öğretim yılında kullanılacak olan yeni Türk Müziği ve Batı Müziği Koro eğitimi
öğretim programında,9. sınıfdan kaldırılmış olan Türk Müziği ve Batı Müziği Koro eğitimi
dersinin ünite konuları ve 10 sınıf ünite konuları birleştirilerek 10.sınıf konularına eklendiği,

857

2009 ‗da kabul edilen öğretim programında yer alan 10 sınıfın konularının 11.sınıfa, 11.sınıfın
konularının da 12.sınıfa konulduğu, sonucuna varılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Türk Müziği ve Batı Müziği Koro eğitimi dersi öğretim
programlarının, amaca uygun olarak gerçekleştirildiğinde programın ilke ve amaçları, temel
yaklaşımı ve yapısı, öğrenme ve öğretme süreci, açısında uygun olduğu, ayrıca ölçme
değerlendirme bölümünün her iki öğretim programında ortak olması gerektiği sonucuna
varılmıştır.

6.2. Öneriler
1– 9. sınıftan itibaren, Solunum, Ses Üretme ve Yayma, Dil ve Konuşma gibi konuların bir
sonraki 10.11.ve 12 sınıf Türk Müziği ve Batı Müziği Koro eğitimi derslerine temel sağlaması
bakımından uygulanmalıdır. Ayrıca koroda belli davranışların ve alışkanlıkların kazandırması
bakımından önemli olan tek seslilik aşamasına yer verilmelidir.
2- Yüksek öğretim programlarına öğrenci yetiştiren Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde
müzik alanındaki duyum, ezgi tekrarı, solfej ve söyleme yetilerinin, bir uygulama alanı olan
Türk ve Batı Müziği Koro eğitimi derslerinin uzman öğretmenlerce işlemesi gereklidir.
3- 2012–2013 öğretim yılında kullanılacak olan yeni Türk Müziği ve Batı Müziği Koro
eğitimi öğretim programında,9. sınıftan kaldırılmış olan Türk Müziği ve Batı Müziği Koro
eğitimi dersinin ünite konularının 10.11.12 sınıflara eklenmesi geniş olarak işlenmesi gereken
koro ünite konularını sınırlandırmıştır Ayrıca öğretim programında yer alan koro, müziksel
işitme okuma ve yazma, Bireysel Ses Eğitimi derslerinin ilişkilendirilmesi ve buna bağlı
olarak 9. sınıfta müziksel işitme okuma ve yazma dersinin olduğunun bilinmesi 9. sınıfta koro
dersinin tekrar ders programına alınması gerekliliğini getirmektedir.
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MÜZIK EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI 3. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN SES MÜZĠĞĠ
YAPITLARINI YORUMLAMADA MÜZĠK BĠÇĠMLERĠ DERSĠNE AĠT
KAZANIMLARINI KULLANABĠLME DURUMLARI*

M. Şahin AKINCI1
Nurdan KIZILDELİ SALIK2
Sibel KARAKELLE3

ÖZET
Bu çalışma; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. sınıf öğrencilerinin, ses (vokal) müziği
yapıtlarını yorumlamalarında müzik biçimleri kazanımlarından yararlanıp yararlanmadıklarını
ortaya çıkarmayı amaçlayan yarı deneysel bir araştırmadır. Çalışmaya 3. sınıf öğrencileri
arasından rastlantısal olarak seçilmiş üç erkek, 12 kız olmak üzere 15 öğrenci katılmıştır.
Uzman görüşleri alınarak seçilmiş olan üç şan yapıtı, piyano eşlikli olarak 3. sınıfın ilk
yarıyılı sonunda ve müzik biçimleri dersinin bitişi olan 2. yarıyılı sonunda, çalışma
grubundaki her birey tarafından yorumlanmış ve performanslar video aracılığı ile ses ve
görüntü kaydına alınmıştır. Elde edilen ön test son test (test ve tekrar test) kayıtları uzman
görüşleri

alınarak

oluşturulmuş

olan

performans

değerlendirme

formuna

göre

değerlendirilmiştir. Veriler SPSS 15.0 (Statistical Package for the Social Sciences 15.0)
*Bu çalışma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı,
Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında 02/12/2011 tarihinde kabul edilen Yüksek Lisans
tezinden uyarlanmıştır.
1
M. Şahin AKINCI, Müzik Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı, mehmetsahinakinci@hotmail.com
2
Yrd. Doç. Dr. Nurdan KIZILDELİ SALIK, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı, nkizildeli@mehmetakif.edu.tr
3
Doç. Dr. Sibel KARAKELLE, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü, Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı, skarakelle@mehmetakif.edu.tr
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programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrenciler, müzik biçimleri dersini
aldıktan sonra, ses müziği yapıtlarını yorumlarken motif ve cümleleri göz önünde
bulundurarak seslendirmede olumlu yönde gelişme göstermiştir. Ayrıca öğrenciler motif ve
cümlelerle nüans terimlerini birlikte kullanarak seslendirme durumunda olumlu yönde
gelişme

göstermiştir.

Öğrencilerin,

yapıtlardaki

biçim

öğelerinin

anlaşılarak

seslendirilmesinde, piyano eşliğinden faydalanma durumunda bir gelişme göstermediği
görülmüştür. Araştırmanın genel ortalama puanlarına bakıldığında; son test genel puan
ortalamasının ön test genel puan ortalamasına göre anlamlı derecede yüksek olduğu,
öğrencilerin ses müziği yapıtlarını yorumlamada müzik biçimleri dersine ait kazanımlarını
kullanabilme oranında % 10.2 değerinde bir artış gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Müzik biçimleri, müzik eğitimi, müzik öğretmenliği eğitimi

GĠRĠġ
Alan yazınla ilgili araştırmalar incelendiğinde müzik yapıtlarının çalgı müziği yapıtları ve ses
müziği yapıtları olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir. Ünal (2001) ses müziğini (vokal) “ses
için okunmaya özgü” olarak tanımlamıştır (s. iv). Ses-vokal müzik yapıtlarını müziksel olarak
anlamlı kılmanın en önemli unsurlarından biri olarak görünen müziksel yorumu Say (2002),
“seslendiricinin öznel bireysel katkısıyla ulaşılan üst düzey müzikal anlatım değerleri” (s.
587) olarak tanımlamaktadır. Yorum kavramı beraberinde dili ve dilsel özellikleri de ortaya
çıkarmaktadır. Her ulusun kendine özgü konuşma dili, dilsel özellikleri ve bağlantılı olarak
konuşma ve anlaşmada gerekli olan cümle, kelime ve hece gibi birimleri olduğu gibi her
müzik yapıtını da müziksel olarak anlamlı kılmanın ve kendine özgü seslendirme dilini
gerçekleştirmenin gereği olan müzik biçimsel yapısı bulunmaktadır.
Hodeir’ e (1951) göre müzikte biçim: “bir eserin nasıl çatıldığını anlatır” (s.15). Bu görüşte
“çatılmak” kelimesi ile müzik eserinin nasıl oluşturulduğu kastedilmektedir. Müzik
yapıtlarındaki her notanın müziksel kurallar çerçevesinde bir açıklaması mevcuttur. Notaların
düzenleyici özellik olan müzikal içeriğin verildiği sıradaki yapısal konunun özellikleri yani
düzenleme ve sunuş değişiklikleri, ritim, melodi, armoni de dinamikler, doku gibi özelliklerle
dikkatle organize edilmesi önemlidir (Bogunovic, Masnikosa, Mladjenovic ve Perkovic
Radak ,2009). Bu açıklama ile müzik eserlerinin içeriği ile biçimsel yapının sıkı ilişkisi ve bu
ögelerin nasıl sunulduğu konuları üstünde durulmaktadır. Müziksel anlatı ve duygusal ifade
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bakımından söz öbekleri, cümleler, paragraflar müzik dilinde ve müzik biçimlerinde motif,
cümle, periyod olarak karşılık bulmaktadır.
Motif. Motifler müzik yapıtlarında kendilerinden büyük yapıda olan müzik cümleleri ve
periyodlar için belirleyici rolü olan anlamlı ve önemli parçalardır. Koray (1957) motifi:
“Ekseriya iki, nadiren üç, çabuk eserlerde bazen dört ölçüyü dolduran; en az iki sesi ve bir
kuvvet merkezi (vurgusu) bulunan; melodi, armoni ve ritim bakımlarından özel bir karakter
sahibi olabilen en küçük bir müzik fikri ve en küçük bir form elemanıdır” (s. 1) şeklinde
tanımlayarak müziksel bir fikir üzerinde durmuştur. Motifler yapıt içinde bestecinin isteğine
göre çeşitli kısalma, genişleme, uzama, ezgi aralıklarını genişletme gibi değişimlere de
uğrayarak yenilenme şansına sahip olmaktadırlar.
Cümle (müzik cümlesi). Dilimizde kullandığımız cümleler ile eşdeğer anlamda ve
kullanımdadır. Cümle ve önemine ilişkin Atalay’ ın (1982-1983) ”birbirini tamamlayan iki
(bazen daha çok) motifin ardışmasıyla oluşan, belirli bir bütünlüğe ulaşmış müzik fikridir” (s.
29) tanımlamasında önemli olan nokta ise: cümleyi oluşturan motiflerin birbirini
tamamlaması ve birbirleri ile ilişkili olmaları gerekliliğidir. Cümlelere aynı zamanda “müzik
cümlesi” de denilmektedir. Müzik yapıtları biçimsel açıdan incelendiğinde ögelerin birbirleri
ile ilişkisi ve birbirlerini tamamlayıcı özellikleri görülebilir. Bu doğrultuda Sözer’ in (2005)
görüşleri de önemlidir: “her cümle bağımsız olarak da belli belirsiz bir anlam taşımakla
birlikte, birbiri ardına ve topluca seslendirildikleri zaman bir müzik yapısı oluştururlar” (s.
188). Yapıtlar içinde müzik biçimleri ögelerini tek tek algılayıp sonradan birbirleri ile ilişki
içinde bütünleyerek yorumlamanın önemi büyüktür. Bu fikirle aynı bağlamda Egüz’ ün
(1991) “bir müzik cümlesinde sesler tek, tek düşünülüp söylenmemeli, bir bütün halinde
söylenmelidir” (s. 74) düşüncesi de müzik eserlerindeki notaların her birisinin bir müziksel
fikir bütünlüğü içinde olduğunu belirtmektedir.
Periyod (dönem). Müzik biçimleri ögeleri arasındaki en büyük çaplı ögedir. Belirli kurallarla
ve belirli bir anlatımla oluşmuş müzik cümleleri periyodları oluşturmaktadır. Aktüze’ ye
(2003) göre Period “aralarında bağlılık bulunan, bazen 2-4 arası, kuralda 8 mezür olan, ancak
12 ya da 16 mezüre kadar ulaşabilen ve otantik bir kadansla sona eren birkaç cümlelik tam bir
müzik düşüncesi” (s. 424) olarak verilmekte ve müzik yazısal-teorisel bakımdan ölçüler
çerçevesinde incelenmektedir.
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Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans eğitiminin 6. yarıyılında tek dönemlik ders
olan müzik biçimleri dersi içeriği incelendiğinde: biçim kavramı ve gerekliliği; müzikte
biçimin temel ögeleri, motif cümle, dönem (periyod) ve aralarındaki ilişkiler; klasik batı
müziğinde

kullanılan

şarkı

formları;

geleneksel

Türk

halk

ve

sanat

müziği ve uluslararası popüler müzikte biçimler konularının bulunduğu görülmektedir
(http://egitim.mehmetakif.edu.tr/bolumler/40_1program.pdf).

Müzik

biçimleri

eğitimi

derslerinden elde edinilmesi beklenen kazanımların, ses müziği yapıtlarının beklenen şekilde
yorumlanabilmesi ve yapıt içeriğinin anlaşılmasına yardımcı olabilmesi niteliğiyle, müziksel
yorumlamanın başarıya ulaşmasında etkili olabileceği düşünülmektedir. Ancak, alan
uzmanları, Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalında okuyan öğrencilerin, ses müziği
alanlarında müzik eserlerini yorumlarken müzik biçimsel ögelere yeterli seviyede dikkat
göstermedikleri, sadece gördükleri notaları çalarak hata oranını en alt seviyede tutma
kaygısıyla yorumlama yaptıkları görüşünde birleşmektedirler. Hodeir’ in (1951) “çalıcı
çoğunlukla bütün gücünü notaları yorumlamak, bir başka deyimle, kaba dışını yorumlamakla
geçirir” (s. 17) görüşü de uzmanların düşüncelerine paralellik göstermekte ve yorumcuların
beklenen müziksel estetik yoruma özen göstermedikleri dikkat çekmektedir.

Araştırmanın Amacı
Bu araştırma; Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalında dört dönem ses eğitimi ve bir
dönem müzik biçimleri dersi almış 3. sınıf öğrencilerinin, 3. sınıf ikinci dönem dersi olan
müzik biçimleri dersini almalarından önce ve sonra ses müziği yapıtlarını yorumlamada
müzik biçimleri kazanımlarından yararlanıp yararlanmadıklarını karşılaştırmalı olarak ortaya
çıkarmayı amaçlamaktadır.

Problem
Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. sınıf öğrencilerinin müzik biçimleri dersini
almadan önce ve aldıktan sonra ses müziği yapıtlarını yorumlamalarında anlamlı düzeyde
farklılık var mıdır?
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Araştırmanın Önemi
Araştırmanın, alanda yapılan ilk çalışma olması, Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı
3.

sınıf

öğrencilerinin

ses

müziği

yapıtlarını

yorumlamalarında

müzik

biçimleri

kazanımlarından yararlanıp yararlanmama durumlarını bilimsel verilerle ortaya koyarak
müzik yapıtlarının yorumlanmasında temel ders olan müzik biçimleri dersinin önemine dikkat
çekmesi ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda probleme yönelik öneriler getirmesi açısından
önem teşkil ettiği düşünülmektedir.

Sınırlılıklar
Bu araştırma; değerlendirme aşamasında Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dallarında
ses eğitimi ve müzik biçimleri dersi veren dört uzmanın görüşleri ve Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Öğretmenliği
Anabilim Dalı’nın 2010-2011 eğitim-öğretim yılı 3. sınıf öğrencileri arasından rastlantısal
olarak seçilen çalışma grubu ile sınırlıdır.

YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu çalışma, deneysel araştırma modellerinden ön test son test tek deney gruplu desene göre
tasarlanmış yarı deneysel bir araştırmadır.

Veri Toplama Araçları
Müzik biçimleri dersi kazanımlarını kullanabilme durumlarını tespit etmek için uzman
görüşleri ile üç adet ses müziği yapıtı belirlenmiştir. Yapıtlar “Almanca-Lied”, “İtalyanca
Aria Antiche” ve bir Halk Türküsüdür. Belirlenen yapıtlar müzik biçimleri ders kuralları
açısından incelenerek içindeki müziksel olaylar (müzik biçimsel ögeler, müzik biçim ögeleri
ile nefes, sus, söz anlamları, nüans ve hız ilişkisi, duruşlar, abantılar, sekvensler, kalışlar,
modülasyon, alterasyon, senkoplar, prozodi, entonasyon) belirlenmiştir. Bu olaylara bağlı
olarak çalışmanın değerlendirilmesi ve verilerin elde edilmesi aşamasında kullanılmak üzere
uzmanların görüşleri ile “Değerlendirme Formu” oluşturulmuştur.
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Çalışma Grubu
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı 2010- 2011 eğitim-öğretim yılı 3. sınıf öğrencileri
arasından rastgele yöntemle seçilen üç erkek, 12 kız olmak üzere 15 öğrenciden oluşmaktadır.

İşlem Süreci
Üç şan yapıtı, piyano eşlikli olarak 3. sınıfın ilk yarıyılı sonunda ve müzik biçimleri dersinin
bitişi olan 2. yarıyılı sonunda, çalışma grubundaki her birey tarafından yorumlanarak
performanslar video aracılığı ile ses ve görüntü kaydına alınmıştır. Çalışmanın ön test ve son
test aşaması için yapılan kayıtlar Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğretim
üyesi olarak çalışan iki müzik biçimleri uzmanı ve iki şan uzmanı tarafından dinlenmiş ve
performans değerlendirme formundaki beşli likert tipinde oluşturulmuş 30 soruya göre ön test
ayrı son test ayrı olarak değerlendirilmiştir.

Verilerin Analizi
Veriler “Statistical Package for the Social Sciences 15.0” programı ile analiz edilmiştir.
Verilerin analizinde; Wilcoxon İşaretli Sıra Testleri kullanılmıştır. Değerlendirme formunun
güvenirlik ve geçerliği için uzmanlar arası uyum analizi yapılmış, bu analiz için Mann
Whitney U testi ve Fleisss in Kappa Katsayısı kullanılmıştır. Buna göre değerlendirmeler
arasında anlamlı fark olmadığı ve değerlendirmeciler arasında uyum olduğu görülmüştür.
Tüm testler için istatistiksel anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır.

865

BULGULAR VE YORUM

Tablo 1
Ses Müziği Yapıtları Ġçindeki Motiflere Dikkat Ederek Yorumlama Durumuna ĠliĢkin Bulgular

Motifleri göz
önünde
bulundurarak
seslendirme
durumu- ön
Motifleri göz
önünde
bulundurarak
seslendirme
durumu-son

15

2,8

2,8

2,0

3,8

0,59

15

3,3

3,3

2,5

4,3

0,53

p

z

n

n
Ortalama

n
Ortalama

En küçük
Değer
En Büyük
Değer
Standart
Sapma

Ortanca

Ortalama

n

Wilcoxon
İşaret Testi
Olumsuz Olumlu Eşitlik

1 2,5

14 8,4

0

-3,3

0,001

Tablo 1 incelendiğinde, son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı derecede yüksek
olduğu görülmektedir (p<.01). Çalışma grubundaki öğrencilerin önemli çoğunluğunun müzik
biçimleri dersini aldıktan sonra, ses müziği yapıtları içindeki motiflerin belirtilmesine dikkat
ederek yorumlama yapmış oldukları görülmüştür. Bu sonuç, Cangal’ a (2004) göre “bir eserin
anlaşılır ve güzel bir şekilde seslendirilmesi (yorumu), o eserin özelliklerini ve yapısını iyice
bilmekle mümkün olabilir” (s. x) görüşü ile de paralellik göstermektedir.
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Tablo 2
Ses Müziği Yapıtları Ġçindeki Cümlelere Dikkat Ederek Yorumlama Durumuna ĠliĢkin Bulgular

Cümleleri göz
önünde
bulundurarak
seslendirme
durumu-ön

Cümleleri göz
önünde
bulundurarak
seslendirme
durumu-son

15

15

2,9

3,4

2,8

3,3

1,8

2,8

3,8

4,5

0,65

p

z

n

n
Ortalama
n
Ortalama

En küçük
Değer
En Büyük
Değer
Standart
Sapma

Ortanca

Ortalama

n

Wilcoxon
İşaret Testi
Olumsuz Olumlu Eşitlik

0

0 13 7

2

-3,2

0,001

0,52

Tablo 2’de yer alan bulgulara göre, son test puanlarının, ön test puanlarına göre anlamlı
derecede

yüksek olduğu görülmektedir (p<.01). Çalışma grubundaki öğrencilerin

çoğunluğunun müzik biçimleri dersini aldıktan sonra ses müziği yapıtları içinde önemli olan
cümlelere ve cümlelerin belirtilmesine dikkat ederek yorumlama yapmaları, cümle fikrinin
oluşmaya başlaması açısından bir gelişme olarak yorumlanabilir.
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Tablo 3
Ses Müziği Yapıtları Ġçindeki Motif Bütünlüğünün Bozulmaması için Doğru Yerlerde Nefes Almaya
ĠliĢkin Bulgular

Motif bütünlüğü
bozulmaması için
eser içinde doğru
yerlerde nefes
alma durumu-ön

Motif bütünlüğü
bozulmaması için
eser içinde doğru
yerlerde nefes
alma durumu-son

15

2,9

2,8

2,0

3,8

0,62

15

3,4

3,3

2,5

4,5

0,57

p

n
z

n
Ortalama
n
Ortalama

En küçük
Değer
En Büyük
Değer
Standart
Sapma

Ortanca

Ortalama

n

Wilcoxon
İşaret Testi
Olumsuz Olumlu Eşitlik

1 2,5 14 8,4

0 -3,3 0,001

Tablo 3 incelendiğinde, son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı derecede yüksek
olduğu görülmektedir (p<.01). Çalışma grubundaki öğrencilerin önemli çoğunluğunun müzik
biçimleri dersini aldıktan sonra, ses müziği yapıtlarındaki motiflerin belirlenmesinde önemli
rolü olan nefes yerlerini doğru saptadıkları ve bu doğrulukta yorumlama yaptıkları
görülmektedir.
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Tablo 4
Ses Müziği Yapıtları Ġçindeki Cümle Bütünlüğünün Bozulmaması Ġçin Doğru Yerlerde Nefes Almaya
ĠliĢkin Bulgular

Cümle bütünlüğü
bozulmaması için
eser içinde doğru
yerlerde nefes
alma durumu-ön

Cümle bütünlüğü
bozulmaması için
eser içinde doğru
yerlerde nefes
alma durumu-son

15

15

2,9

3,3

2,8

2,0

3,8

0,67

3,3

2,5

4,3

0,53

p

n
z

n
Ortalama
n
Ortalama

En küçük
Değer
En Büyük
Değer
Standart
Sapma

Ortanca

Ortalama

n

Wilcoxon
İşaret Testi
Olumsuz Olumlu Eşitlik

1 2 12 7,4

2 -3,1 0,002

Tablo 4 incelendiğinde, son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı derecede yüksek
olduğu görülmektedir (p<.01). Bu bakımdan çalışma grubundaki öğrencilerin önemli
çoğunluğunun müzik biçimleri dersini aldıktan sonra, ses müziği yapıtlarındaki cümlelerin
belirlenmesinde önemli rolü olan nefes yerlerini doğru saptadıkları ve bu doğrulukta
yorumlama yaptıkları görülmektedir. Yukarıda olduğu gibi ses müziği yapıtlarında cümlenefes yeri işbirliğini de anlamaları ve bu sayede cümleler arasındaki geçişleri doğru
yapmaları, diğer müzik biçimleri ögesi olan periyodların da doğru şekilde oluşması ve
duyulması açısından olumlu bir sonuç olarak görülebilir. Bu durum öğrencilerin sadece motif
nefes ilişkisini anladıklarının göstergesi değil aynı zamanda periyod ögesinde yer alan yarım
ve tam kadanslar konuları ile de ilişkilendirerek nefeslerini cümle bitişlerine göre
ayarlayabildikleri şeklinde yorumlanabilir.
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Tablo 5
Ses Müziği Yapıtları Ġçindeki Motif ve Cümlelerle Nüans Terimlerini Birlikte Kullanarak Yorumlama
Durumuna ĠliĢkin Bulgular

Motif ve Cümlelerle
Nüans terimlerini
birlikte kullanarak
seslendirme
durumu -ön

Motif ve Cümlelerle
Nüans terimlerini
birlikte kullanarak
seslendirme
durumu -son

15

2,5

2,3

1,5

3,8

0,73

15

2,8

2,8

2,0

4,3

0,67

p

n
z

n
Ortalama
n
Ortalama

En küçük
Değer
En Büyük
Değer
Standart
Sapma

Ortanca

Ortalama

n

Wilcoxon
İşaret Testi
Olumsuz Olumlu Eşitlik

1 4,5 12 7,2

2 -2,9 0,003

Tablo 5’ten elde edilen bulgulara göre, son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı
derecede yüksek olduğu görülmektedir (p<.01). Bu bağlamda çalışma grubundaki
öğrencilerin çoğunluğunun, müzik biçimleri dersini aldıktan sonraki yorumlamalarında, ses
müziği yapıtları içinde belirledikleri motif ve cümlelerle uyumlu olarak nüans terimlerini de
birliktelik içinde kullandıkları görülebilmektedir.

870

Tablo 6
Ses Müziği Yapıtlarındaki Soru Cevap Motiflerine Dikkat Ederek Yorumlamaya ĠliĢkin Bulgular

Biçim ögelerini
göz önünde
bulundurarak
eserdeki soru
cevap
motiflerini
seslendirme
durumu-ön

15

2,5

2,5

1,5

3,5

p

z

n

n
Ortalama

n
Ortalama

En küçük
Değer
En Büyük
Değer
Standart
Sapma

Ortanca

Ortalama

n

Wilcoxon
İşaret Testi
Olumsuz Olumlu Eşitlik

0,67
0 0

Biçim ögelerini
göz önünde
bulundurarak
eserdeki soru
cevap
motiflerini
seslendirme
durumu -son

15

2,9

2,8

2,0

4,3

11

6

4

-3,0 0,003

0,59

Tablo 6’ daki bulgulara göre, son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı derecede
yüksek olduğu görülmektedir (p<.01). Buna bağlı olarak çalışma grubundaki öğrencilerin
çoğunluğunun müzik biçimleri dersini aldıktan sonra soru-cevap motiflerine dikkat ederek
yorumlama yaptıkları görülmektedir. Bu sayede, öncelikle motiflerin değişik karakterdeki
özelliklerini (soru-cevap) ayırt edebilecek yeterliliğe ulaştıkları ve bununla ilişkili olarak
müzik

biçimsel

açıdan,

teorik

bilgilerini

görülebilmektedir.
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etkin

kullanabilme

yetilerinin

geliştiği

Tablo 7
Ses Müziği Yapıtlarındaki Soru Cevap Cümlelerine Dikkat Ederek Yorumlamaya ĠliĢkin Bulgular

Biçim ögelerini
göz önünde
bulundurarak
eserdeki soru
cevap
cümlelerini
seslendirme
durumu-ön
Biçim ögelerini
göz önünde
bulundurarak
eserdeki soru
cevap
cümlelerini
seslendirme
durumu -son

p

n
Ortalama
n
z

n
Ortalama

En küçük
Değer
En Büyük
Değer
Standart
Sapma

Ortanca

Ortalama

n

Wilcoxon
İşaret Testi
Olumsuz Olumlu Eşitlik

0 0
15

2,5

2,5

1,5

3,5

0,66

15

3,0

3,0

2,0

4,3

0,64

14 7,5 1 -3,3

0,001

Tablo 7’ incelendiğinde, son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı derecede yüksek
olduğu görülmektedir (p<.01). Buna bağlı olarak çalışma grubundaki öğrencilerin
çoğunluğunun müzik biçimleri dersini aldıktan sonra, cümlelerin değişik karakterdeki
özelliklerini (soru-cevap) ayırt edebildikleri ve bu kazanımla ilişkili olarak, müziksel anlatım
bakımından ilerleme gösterdikleri söylenebilir. Motif sorusunun yorumlarıyla paralel olarak
soru cümlesinin dominant gibi dissonans ve gergin bir akorla, cevap cümlesinin ise bitiş
sakinliği veren tonik akoruyla sona ermesi öğrencilerin diğer müzik alan dersleri ile müzik
biçimleri dersi kazanımlarını birleştirebilerek ortaya koyabildikleri şeklinde yorumlanabilir.

872

Tablo 8
Ses Müziği Yapıtları Ġçindeki Sus ĠĢaretlerinden Faydalanma Durumuna ĠliĢkin Bulgular

Biçim ögelerinin
belirleyiciliğinde
önemli rolü olan
sus işaretlerinden
faydalanma
durumu-ön

Biçim ögelerinin
belirleyiciliğinde
önemli rolü olan
sus işaretlerinden
faydalanma
durumu-son

p

z

n

n
Ortalama
n
Ortalama

En küçük
Değer
En Büyük
Değer
Standart
Sapma

Ortanca

Ortalama

n

Wilcoxon
İşaret Testi
Olumsuz Olumlu Eşitlik

1 2,5 10 6,4
15

15

3,0

3,2

3,0

1,8

3,8

3,3

2,3

4,3

4

-2,8

0,006

0,55

0,54

Tablo 8 incelendiğinde, son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı derecede yüksek
olduğu görülmektedir (p<.01).

Bu

bakımdan çalışma grubundaki öğrencilerin önemli

çoğunluğunun müzik biçimleri dersini aldıktan sonra, ses müziği yapıtlarındaki motif ve
cümlelerin

belirleyiciliğinde

önemli

rolü

olan

sus

işaretlerinden

faydalandıkları

görülmektedir. Bu sayede, sus işaretleri-müzik biçim ögeleri ilişkisini kurabilen öğrencilerin,
sadece müzik biçim ögelerini doğru belirleyebilme beklentisi ile sınırlı kalmayıp, yapıtlar
içinde karşılaşılabilen diğer işaretlerden de etkin yardım aldıkları ve beklenen yeterlilikte
yorumlama yapma dikkatine sahip oldukları söylenebilir.
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Tablo 9
Ses Müziği Yapıtlarının Yorumlanması Sırasında, Yapıtların Hızı ile Biçim Ögelerinin Uyumlu
Kullanılma Durumuna ĠliĢkin Bulgular

Biçim ögelerini
göz önünde
bulundurarak
seslendirmede,
örneklem
grubundaki
bireylerin
eserlerin
performansları
sırasındaki hızı ile
biçim öğelerini
uyumlu
kullanabilme
15
durumu -ön
Biçim ögelerini
15
göz önünde
bulundurarak
seslendirmede,
örneklem
grubundaki
bireylerin
eserlerin
performansları
sırasındaki hızı ile
biçim öğelerini
uyumlu
kullanabilme
durumu-son

p

z

n

n
Ortalama

n
Ortalama

En küçük
Değer
En Büyük
Değer
Standart
Sapma

Ortanca

Ortalama

n

Wilcoxon
İşaret Testi
Olumsuz Olumlu Eşitlik

1 6,7

3,1

3,0

2,3

4,0

0,58

3,3

3,3

2,5

4,3

0,57

12 11

2

-2,5 0,012

Tablo 9’da elde edilen bulgulara göre, son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı
derecede yüksek olduğu görülmektedir (p<.05). Bu sonuca bağlı olarak çalışma grubundaki
öğrencilerin büyük kısmının müzik biçimleri dersini almalarından sonra, müzik biçimsel
ögelerlerden oluşan yapıtları, hız öğesi ile uyumlu olarak yorumladıkları görülmektedir.
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Tablo 10
Ses Müziği Yapıtlarındaki Müzik Biçimleri Ögelerinin AnlaĢılarak Yorumlanmasında Piyano EĢliğinden
Faydalanma Durumuna ĠliĢkin Bulgular

Eserlerdeki biçim
ögelerinin
(Motif-Cümle)
anlaşılarak
seslendirilmesinde
piyano eşliğinden
faydalanma
durumu -ön

Eserlerdeki biçim
ögelerinin
(Motif-Cümle)
anlaşılarak
seslendirilmesinde
piyano eşliğinden
faydalanma
durumu-son

p

n
Ortalama
n
z

n
Ortalama

En küçük
Değer
En Büyük
Değer
Standart
Sapma

Ortanca

Ortalama

n

Wilcoxon
İşaret Testi
Olumsuz Olumlu Eşitlik

3 5,3
15

15

2,9

3,1

2,8

3,3

2,0

4,3

0,67

1,8

4,5

0,72

9 6,9 3 -1,8

0,065

Tablo 10’a göre, ön test ve son test değerlerinde anlamlı farklılık görülmemektedir (p>.05).
Bu bağlamda çalışma grubundaki öğrencilerin müzik biçimleri dersini aldıktan sonra, ses
müziği yapıtlarının tüm dinamiklerini (tonalite, ölçü, hız, müzik biçimsel ögeler, armonik
örgü) içeren ve yorumcuya bu dinamikleri aynı anda vererek, müzik yapıtlarını daha kolay
yorumlamasına yardımcı olan piyano eşliğinden faydalanma durumlarında bir gelişme
olmadığı ortaya çıkmıştır. Böylece öğrencilerin yorum yaparken yukarıdaki sonuçlarda
verildiği gibi, tek başlarına incelendiğinde hız veya nüans gibi kavramlara karşı
farkındalıklarının yeterli gelişme gösterdiği, ancak bu dinamiklerin bütünlük içerisinde
verildiği piyano eşliğine uyum sağlama konusunda bir gelişme olmadığı görülmüştür. Buna
sebep olarak öğrencilerin yapıtı yorumlarken nota okuma kaygısı ile kendisine eşlik eden
çalgıyı o an için dikkate almamaları, birlikte müzik yapma fikrinin gelişmemişliği ve piyano
ile eşlikli söyleme deneyiminin yetersiz olması gösterilebilir.
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Tablo 11
Türkçe Sözlü Müzik Yapıtının Biçim Ögeleri Kurallarına Dikkat Edilerek Yorumlanmasında BaĢarı
Durumuna ĠliĢkin Bulgular

Türkçe sözlü
eserde Biçim
ögelerini göz
önünde
bulundurarak
seslendirmede
başarı durumu
ön

Türkçe sözlü
eserde Biçim
ögelerini göz
önünde
bulundurarak
seslendirmede
başarı durumu
son

15

3,2

3,0

2,3

3,8

0,47

15

3,4

3,3

2,8

4,5

0,55

p

n
z

n
Ortalama

n
Ortalama

En küçük
Değer
En Büyük
Değer
Standart
Sapma

Ortanca

Ortalama

n

Wilcoxon
İşaret Testi
Olumsuz Olumlu
Eşitlik

2 5,8

9 6,1

4 -1,9

0,051

Tablo 11 incelendiğinde, ön test ve son test değerleri açısından anlamlı farklılık
görülmemektedir (p>.05). Bu sonuçlara göre, çalışma grubundaki öğrencilerin müzik
biçimleri dersini aldıktan sonra, ses müziği yapıtlarını müzik biçimleri kurallarına uyarak
yorumlamalarında Türkçe sözlü yapıtlar bakımından bir gelişme görülmemektedir. Ses
eğitimi sanatında orijinal yapıtların çoğunluğunun yabancı dillerde olması, müzik eğitimi ve
ses müziği çalışmalarında genel olarak yabancı dilde bestelenmiş kaynakların bolca
kullanılması, Türk dilinde bestelenmiş kaynakların azlığı ve ender olan bu kaynakların
biçimsel bakımdan yabancı yapıtlara oranla daha değişik armonik, teorik ve duyuşsal
özellikler içermesinin elde edilen bulguda etkili olduğu söylenebilir.
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Tablo 12
Yabancı Dildeki Ses Müziği Yapıtlarının Biçim Ögeleri Kurallarına Dikkat Ederek Yorumlanmasında
BaĢarı Durumuna ĠliĢkin Bulgular

Yabancı dildeki
eserlerde Biçim
ögelerini göz
önünde
bulundurarak
seslendirmede
başarı durumu
ön

Yabancı dildeki
eserlerde Biçim
ögelerini göz
önünde
bulundurarak
seslendirmede
başarı durumu
son

15

2,8

2,8

1,8

3,8

0,63

15

3,1

3,0

2,3

4,3

0,56

p

n
z

n
Ortalama

n
Ortalama

En küçük
Değer
En Büyük
Değer
Standart
Sapma

Ortanca

Ortalama

n

Wilcoxon
İşaret Testi
Olumsuz Olumlu Eşitlik

1 3

9 5,8

5 -2,5

0,011

Tablo 12’de elde edilen bulgulara göre, son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı
derecede yüksek olduğu görülmektedir (p<.05). Bu değerlere göre: çalışma grubundaki
öğrencilerin, müzik biçimleri dersini aldıktan sonra, yabancı dildeki ses müziği yapıtlarını
yorumlamada dil-anlam ve müzik biçimsel ögeler arasındaki ilişkiyi sağlayabildikleri ve bu
kazanımları olumlu yönde geliştirerek müziksel yorumlama yaptıkları görülmektedir.
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Tablo 13
Biçim Ögelerine Dikkat Ederek Yorumlamada Yabancı Dildeki Ses Müziği Yapıtlarının Birebir
Anlamlarından Faydalanarak Eserlerin Genel Karakterini Yansıtabilme Durumuna ĠliĢkin Bulgular

Biçim ögelerine
dikkat ederek
seslendirmede
yabancı dildeki
eserlerin birebir
anlamlarından
faydalanarak
eserlerin genel
karakterini
yansıtabilme
durumu -ön

Biçim ögelerine
dikkat ederek
seslendirmede
yabancı dildeki
eserlerin birebir
anlamlarından
faydalanarak
eserlerin genel
karakterini
yansıtabilme
durumu-son

p

n
z

n
Ortalama

n
Ortalama

En küçük
Değer
En Büyük
Değer
Standart
Sapma

Ortanca

Ortalama

n

Wilcoxon
İşaret Testi
Olumsuz Olumlu Eşitlik

2 3
15

2,5

2,5

1,5

3,8

0,75

15

2,9

2,8

2,0

4,3

0,62

11 7,7

2 -2,8

0,005

Tablo 13’ deki bulgular incelendiğinde, son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı
derecede yüksek olduğu görülmektedir

(p<.05). Bu kapsamda, çalışma grubundaki

öğrencilerin büyük kısmının müzik biçimleri dersini aldıktan sonra, yabancı dildeki ses
müziği yapıtlarının birebir Türkçe anlamlarından faydalanarak yorumlama yaptıkları
görülmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERILER
Sonuç
Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. sınıf öğrencilerinin müzik biçimleri dersini
almadan önce ve aldıktan sonra ses müziği yapıtlarını yorumlamalarında müzik biçimleri
kazanımlarından yararlanıp yaralanmadıklarını karşılaştırmalı ortaya çıkarmayı amaçlayan bu
araştırma sonucunda öğrencilerin:
 Ses müziği yapıtlarını motiflere ve cümlelere dikkat ederek yorumladıkları,
 Yapıtlardaki motif ve cümle bütünlüğünün bozulmaması için doğru yerlerde nefes
aldıkları,
 Yapıtlardaki nüans terimlerini motifler ve cümleler ile uyumlu şekilde kullandıkları,
 Yapıtlardaki soru-cevap motif ve cümlelerine dikkat ederek yorumlama yaptıkları,
 Biçim ögelerinin belirleyiciliğinde önemli rolü olan sus işaretlerinden faydalandıkları
ve performansları sırasında kendilerine verilen hız ile biçim ögelerini uyumlu olarak
kullandıkları,
 Yapıtlardaki biçim ögelerini (motif-cümle) anlayarak yorumlamalarında piyano
eşliğinden faydalanmaları konusunda bir gelişme olmadığı,
 Yapıtları, biçim ögelerine dikkat ederek yorumlamalarında Türkçe sözlü yapıtta
gelişme olmamışken, yabancı sözlü yapıtlarda ise gelişme olduğu,
 Yabancı dildeki sözlerin birebir Türkçe anlamlarından faydalanarak yapıtların genel
karakterini yansıttıkları görülmüştür.
 Ayrıca, araştırmanın genel ortalama puanlarına bakıldığında; son test genel puan
ortalamasının ön test genel puan ortalamasına göre anlamlı derecede yüksek olduğu,
öğrencilerin ses müziği yapıtlarını yorumlamada müzik biçimleri dersine ait
kazanımlarını kullanabilme oranında % 10.2 değerinde bir artış olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
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Öneriler
 Öğrencilerin ses müziği yapıtlarını yorumlamada müzik biçimleri dersi kazanımlarını
kullanabilme oranında %10,2 gibi kısmi bir puan artışının olmasından yola çıkılarak,
Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans Programında yer alan ve müzik
yapıtlarını yorumlamada temel ders özelliğiyle öneme sahip olan müzik biçimleri
dersinin lisans eğitim programındaki süresi artırılabilir.
 Öğrencilerin lisans 1. ve 2. sınıf eğitimleri boyunca aldıkları derslerden edindikleri
kazanımlarla müzik biçimleri birikimlerinin paralel seviyede gittiği takdirde, ses
müziği

yapıtlarının

yorumlanmasındaki

puan

ortalamalarının

artacağı

düşünülmektedir. Bu bakımdan müzik biçimleri dersinin eğitim programında 3. sınıfın
2. yarıyılından daha önceki sınıf seviyelerinde verilmesi faydalı olabilir.
 Müzik Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans Programı incelendiğinde sadece 3.
sınıfın 1. yarıyılında eşlik çalma dersinin olduğu görülmektedir. Öğrencilerin biçim
ögelerine dikkat ederek yorumlamada piyano eşliğinden faydalanma durumlarında bir
gelişme olmaması, her öğrencinin piyano eşliğinden yeterli yararlanamadığı, yapıtları
orijinal piyano eşlikleri ile çalışma ve yorumlama kazanımını sağlayamadıklarını
ortaya çıkarmaktadır. Piyano eşliği yapıtın tüm müziksel kuralları ve müzikalite
dinamikleri açısından yorumcuyu desteklemektedir. Dolayısıyla Müzik Eğitimi
Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans Programında “eşlikli çalma ve söyleme” dersinin
yer almasının ve bu dersin korrepetitör öğretim üyesi eşliğinde yürütülmesinin faydalı
olabileceği düşünülmektedir.
Öğrencilerin Türkçe sözlü yapıtlarda biçim ögelerini göz önünde bulundurarak yorumlama
durumlarında bir gelişme olmamasıyla ilişkili olarak, içerik incelendiğinde, yabancı dildeki
repertuara göre daha az olan Türkçe ses müziği yapıtlarının, haftada sadece bir saatlik süresi
olan bireysel ses eğitimi dersi içinde kısıtlı olarak yer aldığı görülmektedir. Bu bağlamda,
bireysel ses eğitimi dersi işlenişinde Türkçe ses müziği yapıtlarına daha fazla ağırlık
verilmesinin ve bireysel ses eğitimi dersi işleniş içeriğinin gözden geçirilmesinin faydalı
olabileceği düşünülmektedir.
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2000/2011 YILLARI ARASINDA YAPILAN VE ĠÇERĠSĠNDE “SES”
ÖĞESĠ BULUNAN LĠSANSÜSTÜ TEZLER BĠBLĠYOGRAFYASI

Seçil ÖZĠġLER*
Yrd. Doç. Dr. Ebru TEMĠZ**

ÖZET
Bir araĢtırmaya baĢlarken problemin seçiminden sonra gelen önemli adımlardan biri,
literatür tarama olarak açıklanır. AraĢtırmacılar için, üzerinde çalıĢtıkları ya da çalıĢacakları
konular üzerinde daha önce yapılmıĢ olan araĢtırmaları belirlemek ve kendi araĢtırmaları ile
karĢılaĢtırarak incelemek kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Literatür taraması, sizin ilgilendiğiniz konuya iliĢkin bilgileri bulmanızı, araĢtırmanıza
kuramsal bir temel kazandırmanızı ve sizinkine benzer çalıĢmaların sonuçlarını görmenizi
sağlar. Seçtiğiniz konuya iliĢkin önceki çalıĢmaları inceleyerek araĢtırma probleminizin daha
önce cevaplanıp cevaplanmadığını da bulabilirsiniz. Aynı zamanda araĢtırmanızı nasıl
yapacağınıza iliĢkin fikirler verir ve kullanabileceğiniz veri toplama araçlarını belirlemenizde
yardımcı olur. AraĢtırmanız sonucunda elde ettiğiniz sonuçları, diğer araĢtırma sonuçları ile
karĢılaĢtırarak farklılık ve benzerliklerin nedenleri hakkında fikir yürütmenize yardımcı olur
(Büyüköztürk, Çakmak,Akgün,Karadeniz,Demirel,2011,s:43).
Bu çalıĢmada, 2000-2011 yılları arasında yapılan ve YÖK ulusal tez merkezinde
izinli/izinsiz olarak yer alan, temelinde ses öğesi olan yüksek lisans, doktora ve sanatta
yeterlik tezlerinin, baĢlıkları temel alınarak incelemesi yapılmıĢtır.

*

Nevit Kodallı Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Mersin.
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi ABD.

**
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1.1.

GĠRĠġ

Mesleki müzik eğitimi alanında, 1982-1983 yıllarında çıkarılan yasalarla üniversiter
bir nitelik kazanılması ve hızla geliĢtirilmesi yönünde yeni ve geniĢ olanaklar doğmuĢtur.
Eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümleri, müzik eğitimciliği alanında; rektörlüğe ya da
güzel sanatlar fakültelerine bağlı devlet konservatuarları bestecilik, seslendiricilik ve çalgı
yapımcılık / onarımcılık alanlarında; güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümleri, müzik
araĢtırmacılığı alanında “lisans”, “yüksek lisans”, “doktora” ya da “sanatta yeterlik”
düzeylerinde akademik eğitim ve araĢtırma programlarının geliĢtirilmesinde çok önemli ve
kapsamlı görevler yüklenmiĢlerdir (UÇAN, 1989:Cilt 5,sayı 1)
2000’li yıllara gelindiğinde birçok üniversitede müzik eğitimi alanıyla ilgili lisansüstü
program açıldığı ve bu alandaki lisansüstü programlara ait araĢtırmaların oldukça geniĢ
boyutlara ulaĢtığı gözlenmektedir. Yapılan bu araĢtırmaların tasnif edilmesi, konu alanlarının
ve dağılımlarının belirlenmesi, ayrı bir araĢtırma konusunu oluĢturmakla birlikte, gelecekte
yapılabilecek baĢkaca araĢtırmalara ıĢık tutması bakımından büyük önem taĢımaktadır
(DEMĠRBATIR, 2001:5).
Tüm müzik alanlarında yapılacak olan bir araĢtırmanın ne denli büyük olacağı göz
önünde bulundurulduğunda, müzik öğesinin içerisinde yer alan alt öğelerin ayrı ayrı ele
alınmasının daha uygun olduğu düĢünülmüĢtür. Bu sebeple araĢtırmamız, içerisinde “ses”
öğesi bulunan tezler çerçevesi ile sınırlandırılmıĢ ve bu yönde bir bibliyografya
oluĢturulmuĢtur.
Bibliyografya terim olarak Türk Dil Kurumu internet sayfasında “kaynakça” olarak
tanımlanırken (http://tdkterim.gov.tr/?kelime=bibliyografya&kategori=terim&hng=md); belli
bir konu veya muhtelif konularda yazılan eserleri, bunların basımlarını inceleyen veya belirli
bir alanda araĢtırma yapanların, bu alandaki kaynaklara ulaĢmasını sağlayan bilim dalı olarak
da tanımlanmaktadır (Ergan,1994,s.13).
Bibliyografya sadece müzik alanı için değil tüm bilim dalları için daha sonra yapılacak
olan araĢtırmalara temel oluĢturmak açısından büyük önem taĢımaktadır. Bibliyografyalar
belirli konulardaki yapıtları tüm alandaki araĢtırmacılar için bir araya getirmenin yanında,
araĢtırma literatürünü geliĢtirip güçlendirmekte ve iĢlevsel hale getirmektedir.
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AraĢtırmalar sonucu toplanan verilerin belli bir sistem içerisinde düzenlenmesi ve
sonraki yıllarda yapılacak olan araĢtırmalar için kaynak oluĢturması amacıyla yapılan
bibliyografyalar farklı Ģekillerde de sınıflanmaktadırlar.
Ergan (1994)’ a göre Bibliyografyalar;
1- Zamana Göre Bibliyografyalar
- TamamlanmıĢ bibliyografya
- Periyodik bibliyografya
2- Kapsamına Göre Bibliyografyalar
- Milli bibliyografya
- Milletlerarası bibliyografya
- Genel bibliyografyalar
- Özel bibliyografyalar (ġahıs bibliyografyası - Yer bibliyografyası)
3- Tertip EdiliĢlerine Göre Bibliyografyalar
- Alfabetik bibliyografyalar
- Sistematik bibliyografyalar
- Kronolojik bibliyografyalar
olarak sınıflanabilir.
Yapılan bu incelemede tarama modeli kullanılmıĢ olup, elde edilen veriler ses öğesi alt
baĢlıklarına ayrılarak sınıflandırılmıĢtır.
AraĢtırma verileri incelendiğinde, temelinde ses öğesi olan 76’sı izinli ve 54’ü izinsiz
olmak üzere toplam 130 adet teze ulaĢılmıĢtır. UlaĢılan bu tezlerin lisansüstü düzeylerine göre
sayısal verilerinin ;
Yüksek Lisans: 105
Doktora: 17
Sanatta Yeterlik: 5
Uzmanlık: 3, Ģeklinde olduğu görülmüĢtür.
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Tezlerin tamamı göz önünde bulundurularak konularına göre sınıflandırmaya gidilmiĢ
ve tezlerin bibliyografyası ile bu tezlere ait araĢtırmacı ve konu baĢlıkları dizinleri kronolojik
olarak oluĢturulmuĢtur.

1.2. AMAÇ VE ÖNEM
Bu araĢtırma, ülkemizdeki müzik alanında lisansüstü eğitim gören araĢtırmacıların ses
alanında yapacakları çalıĢmalarda kullanabilecekleri 2000-2011 yılları ile sınırlandırılmıĢ bir
tez bibliyografyası oluĢturmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araĢtırma,
araĢtırmacıların kendi araĢtırmalarına yakın olan yayınlara daha kolay ve çabuk ulaĢmalarını
sağlamak bakımından önem taĢımaktadır. Ayrıca bu araĢtırma, temelinde “ses” öğesi olan
yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve uzmanlık tezleri üzerine daha önce bir
bibliyografyanın oluĢturulmamıĢ olması bakımından da önem taĢımaktadır.

2.1 YÖNTEM
2.1.1 AraĢtırmanın Modeli
AraĢtırmanın verilerinin elde edilmesinde, veri toplama yöntemlerinden “tarama
modeli” kullanılmıĢtır. Yapılan çalıĢma (2000 – 2011) yılları arasında yayınlanan ve
temelinde “ses” öğesi olan tüm lisansüstü tezler ile sınırlıdır.

2.1.2 Verilerin Toplanması
Verilerin toplanması aĢamasında, Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Bankası veri
tabanından yararlanılmıĢ ve 2000-2011 yılları arasında yayımlanarak temelinde “ses” öğesi
olan bütün lisansüstü tezler incelenmiĢtir.

2.1.3 Verilerin Analizi
Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Bankasındaki tezlerin incelenmesi sonucunda
elde edilen veriler, konu baĢlıklarına göre içerik analizi yapılarak kategorize edilmiĢ ve
sıralanmıĢtır. Yapılan analiz sonucunda veriler; tezin konusu, yüksek lisans, doktora, sanatta
yeterlik ya da uzmanlık tezi mi olduğu, araĢtırmacı adları, tezin hangi üniversiteye ait olduğu
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ve yapıldığı tarih ve izin durumu sıralamasıyla tablolaĢtırılmıĢtır. Tezlerin üniversiteler arası
dağılımıyla ilgili istatistik yapılmıĢ ve bir tablo oluĢturulmuĢtur. AraĢtırmada belirlenen
amaca iliĢkin bibliyografya oluĢturulmuĢtur.
3.1 BULGULAR VE YORUMLAR
AraĢtırmada tarama modeli ile elde edilen veriler incelenerek bulgular 9 baĢlık altında
yapılandırılmıĢtır.
1-Türk Müziği konu baĢlığı altında sınıflandırılan tezler
2-Ses Sağlığı konu baĢlığı altında sınıflandırılan tezler
3-Ses Eğitimi ve Tarihsel GeliĢimi konu baĢlığı altında sınıflandırılan tezler
4-Ses Eğitimi Süreci konu baĢlığı altında sınıflandırılan tezler
5-Opera Sanatına Yönelik Ses Eğitimi konu baĢlığı altında sınıflandırılan tezler
6-Okul Müziğinde Ses Eğitimi konu baĢlığı altında sınıflandırılan tezler
7-Koro (Toplu Ses) Eğitimi konu baĢlığı altında sınıflandırılan tezler
8-Antoloji konu baĢlığı altında sınıflandırılan tezler
9-Akustik konu baĢlığı altında sınıflandırılan tezler
Yukarıdaki 9 baĢlık ayrı ayrı tablolandırılmıĢ ve tablolar yorumlanmıĢtır.
2000 yılından itibaren yapılmıĢ olan ancak kayıtlarda saptanamadığı için yer
verilemeyen tezlerin bulunması ihtimali olmakla birlikte, yapılan tezlerin büyük
çoğunluğunun bu araĢtırmada yer aldığı söylenebilir.
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Tablo 3.1.1. TÜRK MÜZĠĞĠ KONU BAġLIĞI ALTINDA SINIFLANDIRILAN TEZ
BULGULARI
TEZ KONUSU
Kütahya
türkülerinin bireysel
ses eğitimi
derslerinde eğitim
materyalleri
1
olarak
kullanılabilirliğinin
incelenmesi
Müzik öğretmenliği
ana bilim dallarında
uygulanan bireysel ses
eğitimi derslerinde
Türk 2müziğine dayalı
ezgilerin kullanımına
iliĢkin bir araĢtırma
Türk Halk Müziğindeki
bozlakların ses tekniği
açısından
3 incelenmesi
Müzik Öğretmeni
yetiĢtiren kurumlarda
Geleneksel Türk Sanat
Müziği
4 ses eğitimine
yönelik bir eğitim
modeli önerisi

TEZ TÜRÜ (Yüksek
lisans/doktora/uzmanlık)

Doktora

Yüksek Lisans

Doktora

Yüksek Lisans

YAZAR

Emel Funda
TÜRKMEN

Deniz Yener
KEKEÇ

AyĢegül Aral
ALTIOK

Jerfi Orkun
CECELĠOĞLU

ÜNĠVERSĠTE
Gazi Üniv. Eğt.
Bil. Ens. Güz.
San. ABD.
Müzik
öğretmenliği
Bilim dalı
Gazi Üniv. Eğt.
Bil. Ens. Güz.
San. ABD.
Müzik
Öğretmenliği
Bilim dalı
ĠTÜ Sos. Bil.
Ens. Müzik
Bilimleri Böl.
Müzikoloji ve
Müzik teorisi
ABD.
Gazi Üniv. Eğt.
Bil. Ens. Müzik
Öğretmenliği
Ana Bilim dalı

YIL

2006

2006

2010

2005

ĠZĠN
Y
DURUMU

2
Ġzinli

2
Ġzinli

2
Ġzinsiz

2
Ġzinsiz

Türk Müziği konu baĢlığı altında sınıflandırılan tez bulgularına bakıldığında, 2 yüksek
lisans ve 2 doktora tezi olmak üzere toplam 4 tez yapıldığı ve bu tezlerin 3’ünün Gazi
Üniversitesi’ndeki lisansüstü programlarda hazırlandığı görülmektedir.
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Tablo 3.1.2. SES SAĞLIĞI KONU BAġLIĞI ALTINDA SINIFLANDIRILAN TEZ
BULGULARI

TEZ KONUSU
Ġlköğretim okulları ve liselerde
çalıĢan öğretmenlerin mesleki
özelliklerinden kaynaklanan ses
rahatsızlıklarının saptanması ve
öneriler

Ses Eğitimi yöntemlerinin ses
hastalıklarının tedavisinde
kullanımı
Ses kısıklığı olan hastalarda
superior, larengeal sinir
bozukluklarının larengeal
elektromyografi ile araĢtırılması
Anadolu Güzel sanatlar Lisesi
öğrencilerinin ses problemleri ve
nedenleri
Vokal Kord nodüllerinde
konvansiyonel tedavi yöntemlerine
ek olarak ses terapisinin etkisinin
araĢtırılması
Disfonide uygulanan ses terapisi
yöntemlerinin etkinliğinin
değerlendirilmesi

TEZ TÜRÜ (Yüksek
lisans/doktora/uzman)

YAZAR

Yüksek Lisans

Levent Fevzi ARSLAN

Yüksek Lisans

Gül Fahriye EVREN

Uzmanlık

Dr. ġahin ÖĞREDEN

Yüksek Lisans

Bilgen Özcan CoĢkunsoy

Uzmanlık

Dr. Rasim YILMAZER

Yüksek Lisans

Özlem Yazıcı

ÜNĠVERSĠTE
Marmara
Üniv.Eğt. Bil.
Ens. Güz. San.
Eğt. ABD. Müzik
Öğretmenliği Bil.
Dalı
Selçuk Üniv. Sos.
Bil. Ens. Güz.
San. Eğt. ABD.
Müzik
Öğretmenliği Bil.
Dalı
Ġstanbul Üniv.
CerrahpaĢa Tıp
Fak. KBB
hastalıkları ABD
Ondok
uz Mayıs
Üniv.Sos Bil. Ens.
Güz. San. Eğt.
ABD
Ġstanbu
l Üniv. Ġstanbul
Tıp Fak. KBB
Hastalıkları ABD
Selçuk
Üniv. Sos. Bil.
Ens. Müzik Bil.
Böl. Müzik ABD

YIL

ĠZĠN
DURUMU

2004

Ġzinli

2006

Ġzinli

2007
Ġzinli

2008

Ġzinli

2009

Ġzinli

2010

Ġzinli

Ġlköğretim ve lise öğretmenlerinin
karĢılaĢtıkları ses hastalıkları ve

Gazi Üniv. Fen

tedavi yöntemleri sonuçlarının
araĢtırılması

Bilimleri
Yüksek Lisans

Özge ÇONGUR

Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar

2000

Ġzinsiz

Abant Ġzzet

eğitimi bölümleri Müzik eğt. ABD,

Baysal Üniv.Sos.

Ana sanat dalı öğrencilerinin ses
problemleri

Enstitüsü

Demet GÜRHAN

Bil. Ens.

Yüksek Lisans

2002

Ġzinsiz

2002

Ġzinsiz

Ses telleri, sesin oluĢumu ve ses
sağlığı parametrelerinin temel
Abant Ġzzet

yapılanmalar ve temel davranıĢlar
yoluyla ses eğitimi bakımından

Baysal Üniv.Sos.
Yüksek Lisans

Nursel EFE

incelenmesi
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Bil. Ens.

Profesyonel ses kullanıcılarının

Anadolu Üniv.

seslerini olumsuz yönde etkileyen

Sağlık Bil. Ens.

faktörler hakkındaki görüĢlerinin

Dil ve KonuĢma
Yüksek Lisans

belirlenmesi

Berna ERDEĠL

terapistliği ABD
2004

Ġzinsiz

2004

Ġzinsiz

Ses kısıklığı etyolojisinde
laringofarengel reflü ve reflüye

Abant Ġzzet

bağlı sekonder üst solunum yolu
rezistansının değerlendirilmesi

Uzmanlık

Fatih OĞHAN

Baysal Üniv.
KBB hastalıkları
ABD

Opera sanatçılarının karĢılaĢtıkları

Yüksek Lisans

Zeynep TAMER

ses sorunları

Hacettepe Üniv.
Sos Bil. Ens.
Opera ASD

2005
Ġzinsiz

Ses sağlığı konu baĢlığı altında sınıflandırılan tez bulgularına bakıldığında bu alanda
12 tez hazırlandığı ve bunların 9 tanesinin yüksek lisans, 2 tanesinin de uzmanlık tezi olduğu
görülmektedir.
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Tablo 3.1.3. SES EĞĠTĠMĠ VE TARĠHSEL GELĠġĠMĠ KONU BAġLIĞI ALTINDA
SINIFLANDIRILAN TEZ BULGULARI

TEZ KONUSU
Barok dönemde Avrupa ve
Osmanlı’da vokal müziğin
karĢılaĢtırılması
Opera Seria ve Mozart
Giuseppe Verdi’nin La Traviata
operasının
Verismo açısından
önemi ve incelenmesi
Operada Ģan tekniğinin tarihsel
geliĢimi

Cumhuriyetten günümüze mezzo
soprano için yazılmıĢ eserlerin
incelenmesi ve karĢılaĢtırılması

TEZ TÜRÜ (Yüksek
lisans/doktora/sanatta
yeterlik)

YAZAR

ÜNĠVERSĠTE

Sanatta Yeterlik

ġebnem ÜNAL

Ġst. Üniv. Sos. Bil.
Ens. Opera ASD

Sanatta Yeterlik

Zibelhan
DAĞDELEN

Yüksek Lisans

Hilmi YAZICI

Yüksek Lisans

Umut GÖKOĞLU

Sanatta Yeterlik
Ezgi SAYDAM

Dokuz Eylül Üniv.
Güz. San. Ens.
Opera ASD
Selçuk Üniv. Sos.
Bil. Ens. Müzik
ABD ġan Bilimi
Mimar Sinan Güz.
San. Üniv. Sos. Bil.
Ens. Sahne San.
ASD Opera
programı
Ġst. Üniv. Sos. Bil.
Ens. Sahne san.
ASD. Opera San.
Dalı

YIL

ĠZĠN
DURUMU

2001

Ġzinli

2003

Ġzinli

2009

Ġzinli

2009

Ġzinli

2010

Ġzinli

Ses eğitimi ve tarihsel geliĢimi konu baĢlığı altında sınıflandırılan tez bulguları
incelendiğinde toplam 5 tez yapıldığı ve bunların 3’ünün sanatta yeterlik, 2’sinin de yüksek
lisans tezi olduğu görülmüĢtür.
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Tablo 3.1.4. SES EĞĠTĠMĠ SÜRECĠ KONU BAġLIĞI ALTINDA SINIFLANDIRILAN TEZ
BULGULARI

TEZ KONUSU
Ses
eğitimi
tekniklerinin
artikülasyon mekeniğine ve
Türkçe fonetiğe uygunluğunun
incelenmesi
Ġnsan sesinde fizyolojik değiĢim
ve geliĢim (mutasyon) döneminin
Ģarkı
söylemeye
etkilerinin
incelenmesi
ġarkı ve türkülerde kadın sesi

TEZ TÜRÜ (Yüksek
lisans/doktora/sanatta
yeterlik)

YAZAR

ÜNĠVERSĠTE

YIL

ĠZĠN DURUMU

Doktora

Nilgün SAZAK

Gazi Üniv. Fen
Bilimleri Enstitüsü

2001

Ġzinli

Abant Ġzzet Baysal
Üniv. Sos. Bil. Ens.
Müzik Eğt. ASD.

2001

Ġzinli

Elif METĠN
Yüksek Lisans
Binnaz TUĞRUL
Yüksek Lisans

Ankara Üniv. Sos Bil.
Ens. Ġslam Tar.ve
San.(Türk Din
Musikisi) ABD

2005

Ġzinli

Mesleki müzik eğitimi veren
konservatuvarlardaki
diksiyon
eğitiminin niteliği
Müzik öğretmenliği programı1.
Sınıf öğrencilerinin bireysel ses
eğitimi dersindeki baĢarılarını
etkileyen faktörler
Soprano
eğitimi

sesin

özellikleri

öğretmeni

kurumlarda
katılan

solo
Ģan

Yüksek Lisans

AyĢegül Ertuğrul

Afyon Kocatepe Üniv.
Sos. Bil. Ens.

2006

Ġzinli

Zeynep Kaya

Ġnönü Üniv. Sos. Bil.
Ens. Güz. San. Eğt.
ABD

2006

Ġzinli

2006

Ġzinli

2006

Ġzinli

2006

Ġzinli

ve

Afyon Kocatepe Üniv. Devlet
Kons. Türk Müziği Bölümü ses
eğitimi ASD ses eğitimi dersinde
uygulanan Ģan alıĢtırmalarının
incelenmesi
Müzik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Melek Yalçın

Yüksek Lisans

Rüstem Semih
ġENYAYLAR

yetiĢtiren

Ens. Güz. San. Eğt.

konserlere
kaygılarının

Afyon Kocatepe Üniv.
Sos. Bil. Ens. Müzik
ABD
Uludağ Üniv. Sos. Bil.

öğrencilerinin

seslendirme

Ġstanbul Üniv. Sos.
Bil. Ens. Devlet Kons.
Sahne San. Böl. Opera
ASD

ABD Müzik Eğt.
Yüksek Lisans

Elif ġAHĠN

Bilim Dalı

değerlendirilmesi
Müzik Bölümü giriĢ sınavında

Gazi Üniv. Sağ. Bil.

baĢarılı olan öğrencilerin objektif
ses

Yüksek Lisans

değerlendirilmesi

Ens. KBB ADB

Çağıl

parametreleriyle

SARIDOĞAN

Ġzinli

Odyoloji, KonuĢma ve
Ses Bozuklukları

2007

Bilim Dalı
Oyunculuk

eğitimi

Abant Ġzzet baysal

metodolojisinin Ģan eğitiminde

Üniv. Sos. Bil. Ens.

kullanılması

Müzik Eğt. ASD.
Doktora

Salim SEVER
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2007

Ġzinli

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi

Dokuz Eylül

bölümlerinde bireysel ses eğitimi

Üniv. Eğt.

derslerinde karĢılaĢılan sorunların

Yüksek Lisans

Aysun TONYA

2008
Ġzinli

Bil. Ens. Güz.

öğretmen ve öğrenci görüĢlerine

San. Eğt.

göre incelenmesi

ABD Müzik
Öğrt.
Programı
Dokuz Eylül
Üniv. Eğt.

Ses eğitiminde terminoloji ve
temel kavramlar bazında öğrenci

Bil. Ens. Güz.
Yüksek Lisans

Seda ERDOĞAN

yeterliliklerinin incelenmesi

San. Eğt.

2008

Ġzinli

2009

Ġzinli

2010

Ġzinli

2010

Ġzinli

2010

Ġzinli

2010

Ġzinli

ABD Müzik
Öğrt.
Programı

Spikerlik eğitiminde ses kalitesi

Selçuk Üniv.

ve boğumlama bozukluklarının

Sos. Bil. Ens.

düzeltilmesinde ses eğitimi

Müzik ABD
Yüksek Lisans

yöntemle. etkisi

Sena NUROL

ġan Bilim
Dalı

Müzik

öğretmenliği

programındaki

lisans

“Bireysel

ses

Eğitimi”

dersine

yönelik

performans

ölçeği

geliĢtirme

Atatürk Üniv.
Yüksek Lisans

Betül YARAR

Sos. Bil. Ens.
Müzik
Bilimleri

çalıĢması

Bölümü

Profesyonel ses (Ģan)

eğitimi

alan bireylerin ses özelliklerinin

Selçuk Üniv.
Yüksek Lisans

Satı DOĞANYĠĞĠT

incelenmesi

Eğt. Bil. Ens.
Güz. San.
Eğt. ABD
Müzik eğt.
Bilim Dalı

Geleneksel
Müziği’nde

Türk

Sanat

uygulanan

eğitimi

ses

yöntemlerinin

Afyon
Yüksek Lisans

Özge AltıntaĢ
ÖZCAN

incelenmesi

Kocatepe
Üniv. Sos.
Bil. Ens.
Müzik ASD

Basbariton
düzenlenmiĢ
türkülerin

sesler

için

piyano

eĢlikli

ses

kullanılabilirliği

eğitiminde

Marmara
Yüksek Lisans

Kazım Erdem
ÖZDEMĠR

Üniv. Eğt.
Bil. Ens. Güz.
San. Eğt.
ABD
Müz.öğ.BD.
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Ses eğitiminde (Ģan) ses türlerinin
belirlenmesi

ve

bu

türlerin

Yüksek Lisans

karakterlerine uygun repertuar
seçiminde, yaklaĢımların ilkeler

Elif Gökalp

Gazi Üniv.

ÖZTAġKENT

Fen Bil. Ens.

Nurdan KIZILDELĠ

Selçuk Üniv.

2000

Ġzinsiz

2001

Ġzinsiz

açısından incelenmesi
Mutasyon

döneminde

ses

Yüksek Lisans

eğitiminin önemi

Sos. Bil. Ens.

ses

Bireysel
çalıĢmalarında

eğitimi
karĢılaĢılan

“rezonans” problemleri ve çözüm

Yüksek Lisans

Aykut YILMAZ

Marmara
Üniv. Fen Bil.

önerileri

Ġ

2001
Ġzinsiz

Ens.

Müzik öğretmenliği Ana Bilim
Dalı 1. Sınıf öğrencilerinin ses
özelliklerine

ait

sorunların

öğrenci kaynakları düzleminde

Doktora

H.Seval KÖSE

Gazi Üniv.

Ġzinsiz

Fen Bil. Ens.

incelenmesi

Ġ

2001

Gazi Üniv. Gazi eğitim fakültesi
müzik öğretmenliği ana bilim dalı
son

sınıf

öğrencilerinin

özelliklerinin

Gazi Üniv.

ses

öğretmenlik

Doktora

Serap YÜKRÜK

uygulamasında sınıf ortamında

Eğt. Bil. Ens.
Güz. San. Eğt

2002
Ġ

ABD

seslerini kullanma becerileri
Soprano

sesin

özellikleri

Ġzinsiz
ve

eğitimi

Dokuz Eylül
Yüksek Lisans

Elif UÇKAN

Üniv. Sos.

Ġ

2002

Bil. Ens.

Ġzinsiz

Opera ASD
Türkiye’de güzel sanatlar eğitimi
bölümleri müzik eğitimi anabilim

Atatürk Üniv.

dallarında bireysel ses eğitimi I-II
derslerinde

Türkçe’yi

kullanma

doğru

Yüksek Lisans

Tuba KILIÇ

ilkelerinin

TekebaĢ’ın

Ġ

2002
Ġzinsiz

yaĢamı,

sanatçılığı ve Türk Ģan eğitimine
katkıları

Ġlköğretim
ABD

değerlendirilmesi
Sabahat

Sos. Bil. Ens.

Dokuz Eylül
Yüksek Lisans

Berna ÖZKUT

Üniv. Eğt.
Bil. Ens. Güz.
San. Eğt.
ABD
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Ġ

2003
Ġzinsiz

Ses

eğitiminde

register

ve

rezonans bölgelerinin kullanım
özelliklerinin

ses

Gazi

kalitesine
DDoktora

yansıması

Ayhan Helvacı

Üniv. Fen Bil. Ens.

Ġ

2003
Ġzinsiz

Kentte

kadın

sesleri:

sonrasında

Ġstanbul’da

kadının

kültürel

1990

Mimar Sinan

kentli

Güz. San. Üniv. Sos.

ürünler

aracılığıyla kendini ifadesi (bir

Doktora

Bil. Ens.

Berrin

2004

örnek olarak rock müzik)
Ses eğitiminde ulusal okullar

Ġstanbul Üniv. Sos.
Yüksek Lisans

Ġlker ĠġSEVER

Bil. Ens. Opera

öğretmeni

yetiĢtiren

Ġzinsiz

Selçuk Üniv. Sos.

kurumlarda baĢlangıç bireysel ses

Bil. Ens. Güz. San.

eğitiminde uygulanan yöntem ve

Eğt. ABD
Yüksek Lisans

tekniklerin incelenmesi

Betül

Ġ

2004
Ġzinsiz

BAYDAR
Müzik

Ġ

2004

ASD
Müzik

Ġzinsiz

YANIKKAYA

eğitimi

Marmara Üniv. Eğt.

öğrencilerinin çalgı ya da Ģan

Bil. Ens. Güz. San.

Sezi

sınavı kaygılarının incelenmesi
Yüksek Lisans

YAVUZDOĞA

Ġ
2004

Ġzinsiz

ABD

N
Müzik

eğitimi

dallarındaki

ses

ana

bilim

eğitimi

alan

Gazi Üniv. Eğt. Bil.
Günay AKGÜN

derslerinin, müzik öğretmenliği
formasyonları

açısından

Ens. Müzik Öğrt.

Ġzinsiz

ABD
Yüksek Lisans

2005

incelenmesi
Ġnteraktif

medya amaçlı ses

eğitiminde yaratıcılık üzerine bir
eğitim anlizi
Ses

Yıldız Tek. Üniv.
Yüksek Lisans

Asım Evren
YANTAÇ

eğitiminde

(spirometre)

parametrelerinin disiplinler arası

Yüksek Lisans
Özlem

ile mukayesesi

PANCUR

öğretmeni

katılan

solo
Ģan

seslendirme

Ġ

2005
Ġzinsiz

Ġstanbul Tek. Üniv.

çalıĢmalardan elde edilen verileri

kurumlarda

ve Tasarım ABD

solunum

fonksiyon

Müzik

Sos.Bil. Ens. Sanat

Sos. Bil. Ens.

yetiĢtiren

Uludağ Üniv. Sos.

konserlere

Bil. Ens. Güz. San.

öğrencilerinin
kaygılarının

Ġzinsiz
2005

Eğt. ABD Müzik
Yüksek Lisans

Elif ġAHĠN

değerlendirilmesi
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Eğt. Bilim Dalı

2006

Ġzinsiz

Tenor sesler için farklı tarzlarda
uygulama çalıĢmaları

Ġstanbul Tek. Üniv.
Yüksek Lisans

Levent KAYA

Sos. Bil. Ens.

Ġ

2006
Ġzinsiz

Müzik öğretmenliği ana bilim

Atatürk Üniv. Sos.

dalında öğrenim gören Anadolu

Bil. Ens. Müzik Eğt.

Güz. San.Liseleri ile diğer lise
mezunu öğrencilerin bireysel ses

ABD
Yüksek Lisans

Derya Aydın

eğitimi dersindeki müzikal beceri

Ġ

2010
Ġzinsiz

ERDEM

farklılıklarının karĢılaĢtırılması
Bireysel ses eğitiminden toplu ses
/koro eğitimine geçiĢ sürecindeki
yaklaĢımlar
Türk

Halk

Afyon Kocatepe
Yüksek Lisans

Üniv. Sos. Bil. Ens.

Ersoy

Müzik ABD

SAKLICA
Müziğindeki

2010

Ġzinsiz

ĠTÜ Sos. Bil. Ens.

bozlakların ses tekniği açısından

Müzik Bil. Bölümü

incelenmesi

Müzikoloji ve müzik
Yüksek Lisans

AyĢegül Aral

teorisi ABD

Ġzinsiz
2010

ALTIOK

Ses eğitimi süreci konu baĢlığı altında sınıflandırılan tez bulgularına bakıldığında 38
adet teze ulaĢılmıĢtır. UlaĢılan bu tezlere bakıldığı zaman 32 tanesinin yüksek lisans, 6
tanesinin doktora tezi olduğu görülmektedir.

895

Tablo 3.1.5. OPERA SANATINA YÖNELĠK SES EĞĠTĠMĠ KONU BAġLIĞI ALTINDA
SINIFLANDIRILAN TEZ BULGULARI

TEZ TÜRÜ (Yüksek

TEZ KONUSU

ÜNĠVERSĠTE

YAZAR

YIL

lisans/doktora/sanatta

ĠZĠN
DURUMU

yeterlik)
Opera

sanatına

yönelik

Gazi Üniv. Eğt.

ses

eğitiminde

(Ģan)

nefesin,

sesin

Kıvanç AYCAN
Yüksek Lisans

Bil. Ens. Güz. San.
Eğt. ABD. Müzik
Eğt. Bilim Dalı

2005

Ġzinli

oluĢumu ve fiziksel
özelliklerinin
incelenmesi
Operada gerçekçilik

Ġstanbul üniv. Sos.
Yüksek Lisans

Bil. Ens. Dev.

Ardan
BEYARSLAN

Türk

Operası’nın

geliĢim süreci

2006

Kon. Sah. San.
Ġzinli

Böl. Opera ASD
BaĢkent Üniv.

Yüksek Lisans

Sibel ERTEKĠN

Sos. Bil. Ens.
Müzik ve Sah.

2007
Ġzinli

San. ABD Müzik
BilimĠ
Konservatuvar

BaĢkent Üniv.

Ģarkıcılıklisans

Sos. Bil. Ens.

programlarında
solfej eğitiminde

Müzik ve Sah.
Yüksek Lisans

Evren Ġdil YAZAN

San. ABD Müzik

izlenen kaynak ve

Bilimi Yüksek

yönt analizi

Lisans Prog.

19. Yüzyıl Ġtalyan

Dokuz Eylül Üniv.

operasında dönem,
biçem ve teknikler

Yüksek Lisans

Güz. San. Ens.

Linet ġAUL

Dokuz Eylül Üniv.

Sanatının

içinde

Güz. San. Ens.

Ahmet

Adnan

operalarının

Ġzinli

2008

Ġzinli

2008

Ġzinli

Opera ASD

ÇağdaĢ Türk Opera

Saygun’un

2007

Opera ASD
Yüksek Lisans

Güzide Berran
GÖNEN

dramaturjik açıdan
incelenmesi

896

Ses

eğitiminin

bariton

Dokuz Eylül Üniv.

sese

Mehmet Alper

etkisinin akustik ve
larengostroboskopik

Yüksek Lisans

KAZANCIOĞLU

Güz. San. Ens.

2008

Ġzinli

2009

Ġzinli

2010

Ġzinli

2010

Ġzinli

2001

Ġzinsiz

2001

Ġzinsiz

2003

Ġzinsiz

Opera ASD

olarak incelenmesi,
doğru

ses

elde

edebilmel

için

egzersiz önerileri
Devlet

Gazi Üniv. Eğt.

konservatuvarları

Bil. Ens. Güz. San.

sahne

sanatları

bölümü

opera

anasanat

Eğt. ABD. Müzik
Yüksek Lisans

Dilek YÜKSEL

Eğt. Bilim Dalı

dalı

“Ģan”derslerinde
Türk bestecilerinin
eserlerinin
kullanımı
Gaetano

Donizetti

“Don

Pasquale”

operasının
uyumu

ses-söz

Çukurova
Yüksek Lisans

Mustafa levent

Üniv.Sos. Bil.
Ens. Sahne San.

TAġKESEN

(prozodi)

ABD.

yönünden
incelenmesi
Mozart’ın

“Le

Haliç Üniv. Sos.

nozze di figaro” ve

Bil. Ens. Türk

“Die ent führung
aus

dem

serail”

Müziği ASD Türk
Yüksek Lisans

Maral Biberyan

Müziği programı

DUNANYAN

operalarındaki
kadın
karakterlerinin

ses

ve rol bakımından
incelenmesi
Dokuz Eylül Üniv.

Fidelio ve Alman
operası

Yüksek Lisans

Damla Burç KILIÇ

Sos Bil. Ens.
Opera ASD

Alman liedinde Ģiir
ve müzik iliĢkisi

Dokuz Eylül Üniv.
Yüksek Lisans

Sos Bil. Ens.

Aytül
BÜYÜKSARAÇ

W.A.Mozart’ın
opera
yaklaĢımı

sanatına
“Sihirli

Opera ASD
Dokuz Eylül Üniv.

Yüksek Lisans

Levent GÜNDÜZ

Sos Bil. Ens.
Opera ASD

Flüt Operası”
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Yüksek Lisans

Giacomo
Puccini’nin

Betül GÖRGÜLÜ

opera

Dokuz Eylül Üniv.

2004

Ġzinsiz

2005

Ġzinsiz

2008

Ġzinsiz

2010

Ġzinsiz

Sos Bil. Ens.

anlayıĢı ve Madam

Opera ASD

Butterfly operası
Puccini’nin

“La

Boheme”
Operasının dramaik
ve

Dokuz Eylül Üniv.
Yüksek Lisans

Opera ASD

KISTIR

müzikal

yapısıüzerine

Sos Bil. Ens.

Elif Gülfem

bir

inceleme
Mimar Sinan Güz.

Sabahattin Kalender
ve

Deli

Dumrul

operası

Yüksek Lisans

San. Üniv. Sos.

Salih
KANBUROĞLU

Bil. Ens. Opera
ASD
Hacettepe Üniv.

Giuseppe
VERDĠ’nin

“

Aida” operasındaki

Yüksek Lisans

Mehriban ÖZEN

Amneis

Sos. Bil. Ens.
Müzik Bil. Böl.
Opera ASD

karakterinin
incelenmesi

Opera sanatına yönelik ses eğitimi konu baĢlığı altında sınıflandırılan tez bulguları
incelendiğinde bu baĢlık altında 17 adet teze ulaĢılmıĢtır. Bunların tamamının yüksek lisans
tezi olduğu dikkat çekmektedir.
18
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Tablo 3.1.6. OKUL MÜZĠĞĠNDE SES EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK SES EĞĠTĠMĠ KONU BAġLIĞI
ALTINDA SINIFLANDIRILAN TEZ BULGULARI

TEZ TÜRÜ (Yüksek

TEZ KONUSU

ÜNĠVERSĠTE

YAZAR

YIL

ĠZĠN DURUMU

lisans/doktora/sanatta
yeterlik)
Ġlköğretim

ikinci

kademe

müzik

eğitimi

dersinde

2005-2006

eğitim

öğretim

yılında

Ġnönü Üniv. Sos.
Bil. Ens. Güz. San.
Eğt. ABD Müzik
Yüksek Lisans

Taner ULUÇAY

olutulan müzik ders

2006
Ġzinli

Öğr. Bilim Dalı

kitaplarında yer alan
Ģarkıların

müziksel

amaçlar bakımından
analizi
Tanzimat’tan

Harf

Devrimi’ne

Marmara Üniv.

çocuk

Sos. Bil. Ens.

Ģarkıları

Ġlahiyat ABD Ġslam
Yüksek Lisans

Selma ÇERGEL

Tarihi ve san. Bilim

2006

Ġzinli

2007

Ġzinli

dalı
Sınıf öğretmenlerinin
müzik

derslerindeki

Ģarkı

öğretme

Gazi Üniv. Eğt. Bil.
Yüksek Lisans

Demet AYDINLI

ABD. Müzik Eğt.
Bilim Dalı

durumu
Okul

Ens. Güz. San. Eğt.

Ģarkılarının

müzik
öğretmenlerinin bilgi
ve beceri düzeyine

Gazi Üniv. Eğt. Bil.

göre

Ens. Güz. San. Eğt.

piyano

ile

ABD. Müzik Eğt.

eĢliklenmesine
yönelik
önerisi

bir

2007

Burcu

model
Yüksek Lisans

Bilim Dalı

KALKANOĞLU
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Ġzinli

Okul öncesi eğitim kurumuna
devam

eden

grubundaki
çocuk

4

ve

6

çocuklara

Ģarkısı

yaĢ
sözlü
Hacettepe Üniv.

öğretmede

kullanılan yöntemlerin etkililiği

Yüksek Lisans

ve sözcük öğrenimine etkisinin

Ferda Kaptan

Sağlık Bil. Ens.

2007

Ġzinli

2007

Ġzinli

2007

Ġzinli

2007

Ġzinli

2008

Ġzinli

AKKURT

incelenmesi
Okul öncesi eğitimde üç yaĢ

Gazi Üniv. Eğt.

dönemindeki

Bil. Ens. Güz.

35-40

aylık

çocuklara

uygulanan

eğitiminin

iĢitme

ses
kayıplı

San. Eğt. ABD.
Doktora

Ebru TEMĠZ

kayıpsız çocukların müziksel ses

Müzik Eğt.
Bilim Dalı

geliĢimlerine etkisi
Orff-Schulwerk

ve

Dokuz Eylül

Kodaly

yönteminin vokal doğaçlama,
müziksel

iĢitme

ve

Üniv. Eğt. Bil.

Ģarkı

söyleme becerileri üzerindeki

Ens. Güz. San.
Doktora

etkileri

Elif Tekin

Eğt. ABD.

GÜRGEN

Müzik öğrt.
prog

Sınıf

öğretmenlerinin

derslerindeki

Ģarkı

müzik

Gazi Üniv. Eğt.

öğretme

Bil. Ens. Güz.
San. Eğt. ABD.

durumu
Yüksek Lisans

Demet

Müzik Eğt.

AYDINLI

Bilim Dalı

Okul öncesi dönemde belirli
günler ve haftalara yönelik Ģarkı
dağarcığı ile ilgili öğretmen

Gazi Üniv. Eğt.
Yüksek Lisans

Hacer MOHAN

görüĢleri

Bil. Ens. Güz.
San. Eğt. ABD.
Müzik Eğt.
Bilim Dalı

Ġlköğretim
dersinde

müzik

eğitimi

2007-2008

eğitim

Dokuz Eylül
RuĢen ALKAR

öğretim yılında okutulan öğrenci
çalıĢma kitaplarındaki Ģarkıların

Yüksek Lisans

Üniv. Eğt. Bil.

Ġzinli

Ens. Güz. San.
Eğt. ABD.

müziksel amaçları bakımından

Müzik öğrt.

analizi

prog
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2008

Ġlköğretim

II.

Kademe

Ģarkılarının

okul

öğrencilere

uygunluğunun incelenmesi
Müzik

öğretmeni

bireysel

ses

Sakarya Üniv. Sos.
Yüksek Lisans

Bil. Ens. Folklor ve

Sibel AKTAġ

2008

Ġzinli

2008

Ġzinli

2008

Ġzinli

2009

Ġzinli

2010

Ġzinli

2010

Ġzinli

2001

Ġzinsiz

ĠTÜ Sos. Bil. Enstitüsü

2001

Ġzinsiz

Serkan

Mimar Sinan Güz.

2002

Ġzinsiz

OTACIOĞLU

San. Üniv. Sos. Bil.

Müzikoloji Bil. Dalı

yetiĢtirmede

eğitimi

dersine

yönelik bir program geliĢtirme

Dokuz Eylül Üniv.
Doktora

Eğt. Bil. Ens. Güz.

Tülay EKĠCĠ

San. Eğt. ABD. Müzik

çalıĢması

öğrt. prog

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

Atatürk Üniv. Sos.

müzik bölümlerinde bireysel ses
eğitimi

dersinin

öğrenci

Yüksek Lisans

Bil. Ens. Güz. San.

Özlem ÜZEREN

Eğt. ABD

görüĢlerine göre incelenmesi
Okul öncesi öğretmen adaylarının
temel ritm algılama ve Ģarkı
söyleme becerilerinin incelenmesi

Selçuk Üniv. Eğt. Bil.
Yüksek Lisans

Ens. Güz. San. Eğt.

Hasan OĞUL

ABD. Müzik Eğt.
Bilim Dalı

Okul öncesi eğitime devam eden
yaĢ

grubu

çocuklara

uygulanan

ses

eğitimi

5-6

Marmara Üniv. Eğt.
Yüksek Lisans

Bil. Ens. Güz. San.

Hüma

Eğt. ABD.

ÇETĠNKAYA

etkinliklerinin çeĢitli değiĢkenler
açısından incelenmesi
Ġlköğretim müzik derslerinde çok
sesli Ģarkıların yeri, önemi ve
eğitim müziği çok seslendirme

Gazi Üniv. Sos. Bil.
Yüksek Lisans

Ens. Güz. San. Eğt.

YaĢar ÖZELMA

ABD.

yaklaĢımları
Gitar

eĢlikli

okul

Ģarkılarının

Yüksek Lisans

Fatih AKBULUT

müzik eğitimindeki önemi
Ġlköğretimde

konu

baĢlıklarına

Ġstanbul Üniv. Sos.
Bil. Ens.

Yüksek Lisans

göre bir okul Ģarkıları kitabı

Cemalettin Alp
ÖZEREN

denemesi
Ġlköğretimde ses eğitimi

Yüksek Lisans

Ens.
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4-6

yaĢ

anaokulu

çocuklarına

uygulanan müzik eğitiminin müziksel
ses ve iĢitsel algı geliĢimlerine etkileri

Doktora

Ġlknur Özal GÖNCÜ

Gazi üniv. Fen

2002

Ġzinsiz

2003

Ġzinsiz

2003

Ġzinsiz

2003

Ġzinsiz

2003

Ġzinsiz

2004

Ġzinsiz

2004

Ġzinsiz

Bil. Ens.

Türkiye’de 3-6 yaĢ grubu çocukların
ses sınırları, Ģarkı söyleme becerileri
ve müzikal düzeylerinin incelenmesi
Ġlköğretim

I.

Kademe

açısından incelenmesi
okul

Ģarkılarının

Evrim KÜRKLÜ

teknolojik

Gazi Üniv.
Eğt. Bil. Ens.

çocuk

Ģarkılarının ses geniĢliği ve prozodi

Türk

Yüksek Lisans

Uludağ Üniv.
Yüksek Lisans

Erol ERDOĞAN

Doktora

Hasan ARAPGĠRLĠOĞLU

Sos. Bil. Ens.

Gazi Üniv.

destekli çok seslendirilmesine iliĢkin

Eğitim Bil.

yaklaĢımlar

Ens.

Türk Müziğinde çocuk Ģarkıları

Sanatta

Hatice Selen ERGÖZ

Yeterlilik

Ens.

Ġlköğretim okulları 2. Kademe (6.
Sınıf)

öğrencilerinde

ses

eğitimi

uygulamaları ile koro eğitimi

ĠTÜ Sos. Bil.

Selçuk Üniv.
Yüksek Lisans

Vahide Bahar Önder
YĠĞĠT

Sos. Bil. Ens.
Güz. San. Eğt.
ABD.

Ġlköğretim

okullarının

2.

Kademe

(6.7.8.) sınıflarında okutulan müzik
derslerinde yapılan düzenli çalgı ve ses
ġafak TUNALIOĞLU

eğitimi uygulamalarının, öğrencilerin
müziğe

iliĢkin

psikomotor

biliĢsel,

duyuĢsal,

davranıĢları,

Marmara
Üniv. Eğt. Bil.

Doktora

Ens. Güz. San.

müzik

yaĢantısı ve benlik sayısı üzerine

Eğt. ABD.

Ġlköğretimde

Dokuz Eylül

iĢbirlikli

öğrenmenin

müzik öğretiminde sınıf atmosferi ve

Üniv. Eğt. Bil.

Ģarkı söyleme becerileri üzerindeki

Sınıf Öğrt.
Yüksek Lisans

etkisi

Güzide UYSAL

ABD

2004
Ġzinsiz

Ortaöğretim okulları 9. Sınıf müzik

Yüksek Lisans

Zeynep TAMER

Marmara

programında öğretilen Ģarkı dağarının

Üniv. Eğt. Bil.

kullanılmasında karĢılaĢılan sorunlar

Ens. Güz. San.

ve Ģarkı dağarı denemesi

Eğt. ABD.

2004

Ġzinsiz

Okul müziğine yönelik konu baĢlığı altında sınıflandırılan lisansüstü tezler incelendiğinde 28
adet tez bulunmuĢtur. Bu tezlerin 21’inin yüksek lisans, 6’sının doktora, 1’inin de sanatta
yeterlik tezi olduğu görülmüĢtür.
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Tablo 3.1.7. KORO (TOPLU SES ) EĞĠTĠMĠ KONU BAġLIĞI ALTINDA SINIFLANDIRILAN
TEZ BULGULARI

TEZ TÜRÜ (Yüksek

TEZ KONUSU

ÜNĠVERSĠTE

YAZAR

YIL

lisans/doktora/sanatta

ĠZĠN
DURUMU

yeterlik)
Toplu

ses

eğitiminde

entonasyon

sorunu

çözümünde

uygulanacak

ve

Yüksek Lisans

Aykut Önder

Pamukkale Üniv. Sos.

SARIÇĠFTÇĠ

Bil. Ens.

2001

Ġzinli

2009

Ġzinli

2010

Ġzinli

2004

Ġzinsiz

yöntemler
Çocuk

korolarında

Ankara Üniv.Eğt. Bil.

uygulanması gereken ses
eğitimi çalıĢmaları üzerine
Yüksek Lisans

bir model önerisi
Amaçları

Ens. Eğitimin Kültürel

R. Görkem

Temelleri ABD. Güz.

AYTĠMUR

San. Bil.D

bakımından

Gazi Üniv. Eğt. Bil. Ens.

farklı yapılanmıĢ çok sesli
Ģefi arasındaki iletiĢimin

Güz. San. Eğt. ABD.

Güler Asena

korolarda koristlerle koro
Doktora

Müzik Öğrt. Bilim Dalı

GÖZEN

incelenmesi
Askeri

müzik

kapsamında
eğitimi

eğitimi

toplu

ses

çalıĢmalarının

Uludağ Üniv. Sos. Bil.
Yüksek Lisans

Erdem ÖNAL

Ens. Güz. San. Eğt.
ABD.

değerlendirilmesi

Koro (toplu ses ) eğitimi konu baĢlığı altında sınıflandırılan tez bulgularına
bakıldığında 4 adet teze ulaĢılmıĢ, bu tezlerin 3’ünün yüksek lisans ve 1’inin de doktora tezi
olduğu görülmüĢtür.
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Tablo 3.1.8. ANTOLOJĠ’YE YÖNELĠK SES EĞĠTĠMĠ KONU BAġLIĞI ALTINDA
SINIFLANDIRILAN TEZ BULGULARI
TEZ TÜRÜ (Yüksek

TEZ KONUSU

ÜNĠVERSĠTE

YAZAR

YIL

ĠZĠN DURUMU

2004

Ġzinli

2004

Ġzinli

2005

Ġzinli

2005

Ġzinli

2006

Ġzinli

2006

Ġzinli

2007

Ġzinli

2008

Ġzinli

lisans/doktora/sanatta
yeterlik)
Schumann’ın

Ġstanbul Üniv.

“dichterliebe” adlı Ģarkı

Melina SEÇĠKYAN

dizisinin incelenmesi
Yüksek Lisans

Sos. Bil. Ens.
Müzik. Böl.
Koropetisyon
Programı

Franz
liedleri

Listz’inkendi
ve

Schubert

transkripsiyonlarının

Ġstanbul Üniv.
Yüksek Lisans

Ayça ÖZTARHAN

Sos. Bil. Ens.
Müz. ABD.

karĢılaĢtırılmaları
Nevit Kodallı’nın Türk
operasının geliĢimine ve
ulusumuz evrensel Ģan
Johannes

Çukurova Üniv.
Yüksek Lisans

Semin Süeda SÜREL

Sahne San. ASD.

Brahms’ın

“Zigeunerlieder”

Sos. Bil. Ens.

Ġstanbul Üniv.

adlı

Sos. Bil. Ens.

Ģarkı dizisinin incelenmesi

Müzik. Böl.
Yüksek Lisans

Atılgan

Koropetisyon

KAPLANOĞLU

Programı

Cumhuriyet dönemi Türk
müzikli

oyun

ve

müzikallerinden seçilmiĢ
Ģarkıların

ses

Cumhuriyet Üniv.

eğitimi

sürecinde

eğitim

materyalleri

olarak

Yüksek Lisans

Yonca YÜKSEL

Sos. Bil. Ens.

kullanılabilirliğinin
incelenmesi
18.-19. Yüzyıllarda opera
librettolarında oryantalist
etkilerin araĢtırılması ve

Ġstanbul Üniv.
Yüksek Lisans

Ġlhan Uğur YAZAR

Sos. Bil. Ens.
Opera ASD

karĢılaĢtırılması
19. yüzyıl Alman lied
dağarının Ģan eğitiminde

BaĢkentÜniv. Sos.
Yüksek Lisans

Esra ÇETĠNER

Bil. Ens. Müzik

kullanımı

Bil. ABD

Bir eğitim modeli olarak

Marmara Üniv.

köy enstitülerinde müzik

Eğt. Bil. Ens. Güz.

eğitiminin incelenmesi ve
Ģarkı

dağarcığının

San. Eğt. Böl.
Yüksek Lisans

Tuğçem KAR

Müzik Öğrt. ABD.

kullanılabilirliği

24
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Sabahattin Kalender ve “Deli Dumrul”

Yüksek Lisans

Salih KANBUROĞLU

operası

Mimar Sinan Güz.

2008

Ġzinli

2008

Ġzinli

2009

Ġzinli

San. Üniv. Sos. Bil.
Ens. Sah. San. ASD.
Opera Prog.

La Bohem operası ile Rent müzikali’nin
dramatik

ve

müziksel

açıdan

karĢılaĢtırılması

Ġstanbul Üniv. Sos.
Yüksek Lisans

Alper ALPMAN

Bil. Ens. Opera
ASD

Devlet Konservatuvarları sahne sanatları

Gazi Üniv. Eğt. Bil.

bölümü

Ens. Güz. San. Eğt.

opera

anasanat

dalı

“Ģan”

derslerinde Türk bestecilerinin eserlerinin

ABD. Müzik Eğt.
Yüksek Lisans

kullanımı

Dilek YÜKSEL

D. Heyward ve G. Gershwin’den afroAmerikan kültürünün toplumsal gerçeğine
operatik bir yaklaĢım

Dokuz Eylül Üniv.
Yüksek Lisans

Ferda KONYA

ve

Güz. San. Ens.

2009

Ġzinli

2010

Ġzinli

2010

Ġzinli

2001

Ġzinsiz

Opera ASD

G. Verdi’nin “Rigoletto” operasının Ģan
tekniği

Bilim Dalı

yorumlama

problemleri

açısından incelenmesi

Çukurova Üniv.
Yüksek Lisans

Levent AYAN

Sos. Bil. Ens. Sahne
San. ASD.

Giuseppe Verdi’nin “Aida” operasının
incelenmesi

Ġstanbul Üniv. Sos.
Yüksek Lisans

Binnaz TÜTER

Bil. Ens. Sah. San.
ASD Opera Sanat
Dalı

Debussy’nin

piyano

eĢlikli

eserleri:

Debussy’nin Ģan ve piyano için Baudelaire

Simten Deniz DOĞAN

Ģarkıları, viyolonsel ve piyano için sonatı,
keman ve piyano için sonatı

Mimar Sinan Güz.
San. Üniv. Sos. Bil.

Yüksek Lisans

Ens.

J. Sebastian Bach ve G.F.Handel’in dini
vokal müziklerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Myung Hee Mun

Ġstanbul Üniv. Sos.
Bil. Ens.
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2005

Ġzinsiz

Anadolu güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin
dönemsel ses özelliklerine uygun batı
müziği

koro

eğitimi

dersinde

Haliç Üniv. Sos. Bil.
Yüksek Lisans

Levent SEZGĠN

Ens. Türk Müziği

Ġzinsiz

2009

ABD

kullanılabilecek eserler üzerine antolojik
bir çalıĢma önerisi

Antoloji konu baĢlığı altında sınıflandırılan tez bulgularına bakıldığında 17 tane teze
ulaĢılmıĢtır. Tezlerin tamamının yüksek lisans tezi olduğu görülmüĢtür.

Tablo 3.1.9. AKUSTĠK KONU BAġLIĞI ALTINDA SINIFLANDIRILAN TEZ BULGULARI

TEZ TÜRÜ (Yüksek

TEZ KONUSU

YAZAR

ÜNĠVERSĠTE

YIL

lisans/doktora/sanatta

ĠZĠN
DURUMU

yeterlik)
Müzik

öğretmenliği

programlarında
ses

Gazi Üniv. Eğt.

bireysel

eğitimi

Bil. Ens. Güz. San.

sürecinin

akustik

ses

Eğt. ABD. Müzik
Yüksek Lisans

Esra AYTEKĠN

Öğrt. Bilim Dalı

2006

Ġzinli

2008

Ġzinli

2008

Ġzinli

2002

Ġzinsiz

parametreleriyle
incelenmesi
Programlı
eğitimine

bir
bağlı

ses

Gazi Üniv. Eğt.

olarak,

Bil. Ens. Güz. San.

solunum mekanizmasının
sesin

algısal,

görsel,

Eğt. ABD. Müzik
Doktora

Nurdan KIZILDELĠ

Eğt. Bilim Dalı

akustik ve aerodinamik
özellikleri üzerine etkileri
ġan

eğitiminin

bariton

sese etkisinin akustik ve

Dokuz Eylül Üniv.

larengostroboskopik
olarak incelenmesi, doğru

Sanatta Yeterlik

Mehmet Alper
KOZANCIOĞLU

ses elde edebilmek için

Güz. San. Ens.
Opera ASD

egzersiz önerileri
Ġlköğretim

I.

Devre

öğrencilerine yapılan Ģarkı
öğretiminin sesin akustik

Doktora

Sema SEVĠNÇ

Gazi Üniv. Fen
Bil. Ens.

öz. Etki
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Akustik konu baĢlığı altında sınıflandırılan tezler incelendiğinde 2 tane sanatta
yeterlik, 2 tane yüksek lisans ve 1 tane doktora tezi olmak üzere bu alanda toplam 4 tane tez
olduğu görülmektedir.

Tablo 3.1.10. Ses Alanı Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik ve Uzmanlık Tezlerinin
Üniversitelere Göre Dağılımı
ÜNĠVERSĠTE

YÜKSEK LĠSANS

DOKTORA

SANATTA

Abant Ġzzet Baysal

UZMANLIK

YETERLĠK

ADLARI
3

1

-

1

4

-

-

-

Anadolu Üniversitesi

1

-

-

-

Ankara Üniversitesi

2

-

-

-

Atatürk Üniversitesi

4

-

-

-

BaĢkent Üniversitesi

3

-

-

-

Çukurova Üniversitesi

3

-

-

-

Dokuz Eylül

15

2

2

-

Gazi Üniversitesi

16

11

-

-

Hacettepe Üniversitesi

3

-

-

-

Haliç Üniversitesi

2

-

-

-

Ġnönü Üniversitesi

2

-

-

-

Ġstanbul Üniversitesi

11

-

2

2

Ġstanbul Teknik

4

1

1

-

Marmara Üniversitesi

9

1

-

-

Mimar Sinan

5

1

-

-

1

-

-

-

Pamukkale Üniversitesi

1

-

-

Sakarya Üniversitesi

1

-

-

-

Selçuk Üniversitesi

9

-

-

-

Üniversitesi
Afyon Kocatepe
Üniversitesi

Üniversitesi

Üniversitesi

Üniversitesi
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi

907

-

Sivas Cumhuriyet

1

-

-

-

Uludağ Üniversitesi

4

-

-

-

Yıldız Teknik

1

-

-

-

105

17

5

3

Üniversitesi

Üniversitesi
TOPLAM

4.1. SONUÇLAR


Tabloda 3.1.10’da görüldüğü gibi, araĢtırmanın konu baĢlığını oluĢturan

ve içerisinde “ses öğesi”nin yer aldığı lisansüstü tezlerin 105 tanesinin “yüksek
lisans”, 17 tanesinin “doktora” , 5 tanesinin “sanatta yeterlik” ve 3 tanesinin de
“uzmanlık” programlarında yapılmıĢ olduğu görülmektedir. Bu alanda yapılmıĢ olan
tezlerin 23 üniversitede dağılım göstermekte olduğu belirlenmiĢtir .


Türk Müziği konu baĢlığı altında sınıflandırılan tez bulgularına

bakıldığında, 2 yüksek lisans ve 2 doktora tezi olmak üzere toplam 4 tez yapıldığı ve
bu tezlerin 3’ünün Gazi Üniversitesi’ndeki lisansüstü programlarda hazırlandığı
görülmektedir.


Ses sağlığı konu baĢlığı altında sınıflandırılan tez bulgularına

bakıldığında bu alanda 12 tez hazırlandığı ve bunların 9 tanesinin yüksek lisans, 2
tanesinin de uzmanlık tezi olduğu görülmüĢtür.


Ses eğitimi ve tarihsel geliĢimi konu baĢlığı altında sınıflandırılan tez

bulguları incelendiğinde toplam 5 tez yapıldığı ve bunların 3’ünün sanatta yeterlik,
2’sinin de yüksek lisans tezi olduğu görülmektedir.


Ses eğitimi süreci konu baĢlığı altında sınıflandırılan tez bulgularına

bakıldığında 38 adet teze ulaĢılmıĢtır. UlaĢılan bu tezler incelendiğinde 32 tanesinin
yüksek lisans, 6 tanesinin doktora tezi olduğu görülmektedir.


Opera sanatına yönelik ses eğitimi konu baĢlığı altında sınıflandırılan

tez bulguları incelendiğinde bu baĢlık altında 17 adet teze ulaĢılmıĢtır. Bunların
tamamının yüksek lisans tezi olduğu dikkat çekmektedir.
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Okul müziğine yönelik konu baĢlığı altında sınıflandırılan lisansüstü

tezler incelendiğinde 29 adet tez bulunmuĢtur. Bu tezlerin 22’sinin yüksek lisans,
6’sının doktora, 1’inin de sanatta yeterlik tezi olduğu görülmüĢtür.


Koro (toplu ses ) eğitimi konu baĢlığı altında sınıflandırılan tez

bulgularına bakıldığında 4 adet teze ulaĢılmıĢ, bu tezlerin 3’ünün yüksek lisans ve
1’inin de doktora tezi olduğu görülmüĢtür.


Antoloji konu baĢlığı altında sınıflandırılan tez bulgularına bakıldığında

17 tane teze ulaĢılmıĢtır. Tezlerin tamamının yüksek lisans tezi olduğu görülmektedir.


AraĢtırma verilerine bakıldığında “yüksek lisans” ve “doktora” tezleri

programında, en fazla tez yapılan üniversitenin 16 yüksek lisans tezi ve 11 doktora
tezi ile “Gazi Üniversitesi” olduğu görülmüĢtür. “Sanatta yeterlik” ve

“Uzmanlık”

programlarında ise üniversiteler arasında sayısal açıdan çok önemli farklılıkların
bulunmadığı dikkat çekmektedir.


Ülkemizde 2000/2011 yılları arasında 23 üniversitede, içerisinde “ses

öğesi”nin yer aldığı lisansüstü tez araĢtırmalarının yapıldığı saptanmıĢtır.
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ĠLKÖĞRETĠM MÜZĠK DERSLERĠNDE
ġARKI SÖYLEME ETKĠNLĠĞĠ
Yıldız MUTLU YILDIZ*
H. Seval KÖSE**

ÖZET
Bu çalışmanın amacı ilköğretim müzik derslerinde şarkı söyleme etkinliğinin yer alma
durumunu, bu etkinliğin uygulanmasına ilişkin gözlemleri ve müzik öğretmenlerinin “şarkı
söyleme etkinliği” nin uygulanmasına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çalışma,
betimsel araştırma yöntemleri doğrultusunda hazırlanmış nitel bir araştırmadır. Araştırma,
Isparta ve Burdur Merkez İlçede bulunan İlköğretim Okullarında görev yapan 8 müzik
öğretmeni,

Burdur merkez ilçede bulunan 2 ilköğretim okulunun 4-5-6-7-8. Sınıfları

arasından tesadüfî yöntemle belirlenen 5 sınıf ve bu sınıflara ait ilköğretim müzik dersi
programında yer alan şarkı söyleme etkinleri ile sınırlı tutulmuştur.
Anahtar sözcükler: İlköğretim, İlköğretim müzik etkinlikleri, Şarkı söyleme.

*

Uzman- yildizmutlu@sdu.edu.tr
Doç. Dr.- skose@mehmetakif.edu.tr

**
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GĠRĠġ
Toplumsal yaşamın şekillenmesinde en belirleyici güç olan eğitim süreci, çocuklar
üzerine inşa edilmiştir. Çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için eğitim üzerinde söz sahibi
kurumlar tarafından çeşitli yaklaşımlar benimsenmekte, bilişimden faydalanılmakta ve
eğitim-öğretim süreci bu belirleyiciler doğrultusunda yapılandırılmaktadır.
Eğitim-öğretim sürecinin temeli olan ilköğretim sürecinde müzik eğitimi MEB
İlköğretim Genel Müdürlüğünce oluşturulan Müzik Özel İhtisas Komisyonu tarafından
geliştirilen

müzik

dersi

öğretim

programı

yoluyla

yürütülmektedir.

Bu

program

yapılandırılırken, farklı yöntem ve tekniklerle bireyin her yönden dengeli, tutarlı ve sağlıklı
olarak yetişmelerini sağlamaya yönelik bir anlayışın temel alındığı (Özdemir, Koç, 2008)
bilinmektedir. Bu doğrultuda oluşturulan müzik dersi öğretim programında yapılandırmacı
kuramın esas alındığı görülmektedir. Yapılandırmacı anlayış, öğrenci merkezli bir anlayışa
dayanmakla birlikte, öğrencinin yeni bir bilgiyi ve beceriyi, daha önce edindiği bilgi ve
becerilerle birleştirmesi, yorumlaması ve yaşamına katması ilkesine dayanmaktadır. Müzik
eğitiminde yapılandırmacı anlayış ile;


Öğretmeye değil öğrenmeye önem verildiği



Bireylerin farklılığının kabul edildiği



Öğrencilerin araştırıcılığının desteklendiği



Öğrenme sürecinde daha önceki yaşantılara önem verildiği



Öğrenmede performans ve etkinliklere ağırlık verildiği



Öğrencinin sosyal bir çevre içerisinde öğrenmesi anlayışının

benimsendiği


Öğretimde gerçekçilik ve işlevselliğin desteklendiği



Öğrencilere bilgi oluşturma ve deneyimlerden sonuç çıkarma

fırsatı verildiği
ifade edilmektedir. Yapısalcı anlayışla şekillenmiş olan müzik dersi
öğretim programı genel amaçlar bakımından şunları içermektedir:
 Öğrencilerin, müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek,
 Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade
etmelerine imkân sağlamak,
 Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek,
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 Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak,
 Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,
 Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,
 Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek,
 Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme,
söyleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını sağlamak,
 Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek,
 Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,
 İstiklâl Marşı başta olmak üzere millî marşlarımızı özüne uygun
olarak seslendirmelerini sağlamak
 Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını
geliştirmek,
 Millî birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile
bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını
sağlamak,
 Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini
kavramak ve Atatürk İlke ve inkılâplarına gönülden bağlı, kültürlü bireyler
olarak yetişmelerini sağlamak.
Müzik dersi öğretim programı genel amaçları çerçevesinde oluşturulan ve
“Dinleme-Söyleme-Çalma”, “Müziksel Algı Ve Bilgilenme”, “Müziksel Yaratıcılık”
ve “Müzik Kültürü”

öğrenme alanlarını kapsayan ilköğretim müzik programı,

dayandığı yapısalcı anlayışla da ilintili olarak, öğrencinin derse aktif katılımını
öngörmektedir. Özellikle “Dinleme-Söyleme-Çalma” öğrenme alanı, öğrencinin aktif
olarak çalıp söylediği, etkili dinlediği bir alanı ifade etmektedir.

Müzik dersi öğretim programı ve bu programın temellendirildiği anlayış
paralelinde müzik dersi öğretim süreci ve kazanımları, öğretmene çeşitli öğretim
yöntem ve tekniklerini uygulama alanı ve öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamak
konusunda yol göstermektedir. Örneğin genel müzik eğitiminde nota öğretiminin amaç
değil, araç olduğu ilkesinden hareketle; programda nota öğretimi 4. sınıftan
başlatılmıştır. Kulaktan şarkı öğretim yöntemi ise 4. Sınıf düzeyine kadar aktif olarak
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uygulanmaktadır ayrıca, nota öğretiminin yanında ilköğretim süreci boyunca her
düzeyde mutlaka kullanılmasının gerekliliği vurgulanmış ve özellikle 7-8. sınıflarda,
öğrencilerin ergenlik dönemine ilişkin ses yapılarındaki değişim sebebiyle, bu dönem
çocuklarında şarkı söyleme etkinliğinin yanı sıra ağırlıklı olarak diğer etkinliklere yer
verildiği görülmektedir (Müzik Dersi Öğretim Programı, 2007).
Bu bilgiler doğrultusunda etkin bir öğrenme süreci ile belirtilen hedeflere
ulaşılabilmesi için doğru yöntem ve tekniklerin yanı sıra uygun koşulların oluşup
oluşmaması

durumlarının

süreci

etkileyeceği

düşünülmektedir.

Kocabaş

ve

Uysal(2006) “İlköğretimde İşbirlikli Öğrenmenin Müzik Öğretiminde Sınıf Atmosferi
Ve Şarkı Söyleme Becerileri Üzerindeki Etkisi” isimli araştırmalarında; bir sınıftaki
toplumsal etkileşimi, toplumsal bir ortamda her biri birbirinden sorumlu olan, motive
olmuş kişilerin etkileşimlerinin sonucu olarak tanımlamaktadırlar. Bu etkileşimlerin,
sınıf atmosferini geliştirmenin yanında, öğrencilere toplumsal ve akademik
öğrenmeleri ile ilgili davranış oluşturmalarına yardım edeceğini ve bu etkileşim
sonucu çalışma grubunun kendi doğal statü ve yapısı, kültürü ve toplumsal örüntüsün
ortaya çıkacağını belirtmişlerdir. Sınıfın yapısına bakıldığında, öğrencilerin grup
olarak çalıştıkları, grup olarak dinlendikleri, grup olarak ders aldıkları görülmektedir.
İlköğretim müzik dersleri, sınıftaki toplumsal etkileşimin yansımasının en
yoğun yaşandığı sosyal bir yapı olarak düşünülmektedir. “…İlkokuldaki müzik
öğretimi konusu, müziğin kendinden çok daha fazla şeyle ilintilidir. Müzik dinleyicisi
/ izleyicisi yetiştirmek, bir toplum yetiştirmektir”(Gültek, 2012). Bu çok boyutlu yapı
içerisinde yer alan “şarkı” olgusu, söz öğesinin yanı sıra bir müziğin en temel yapı
elemanları olan ezgi, tartım, devinim, anlatım ve uyum öğelerinin tümünü kapsıyor
olması nedeniyle müzik dersi öğretim programlarının en temel elemanı olarak
görülmektedir. Aydoğan’ın (2007) da vurguladığı gibi “şarkı” her türlü engeli
aşabilecek, her türlü zorlukla baş edebilecek muhteşem bir güçtür. Dolayısıyla bu güç
(şarkı); müzik eğitiminin amacı, aracı, kazanımı, her şeyi değilse de en azından birçok
şeyidir.
İlköğretimde şarkı öğretimi, ilköğretimde genel müzik eğitiminin ve
öğretiminin başlıca boyutlarından biri olarak, bir bakıma, genel müzik eğitiminde şarkı
söyleme ve öğretme yoluyla müzik öğretimi demektir. Şarkı söyleme ve öğretme
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yoluyla öğretimi, bilinen en eski ve en yeni, en geleneksel ve en modern yöntemdir
(Bayraktar, Uçan ve Yıldız, 1999).
Çocuklar açısından şarkı söylemek pek çok araştırma ile ortaya koyulduğu
üzere onların sosyal gelişimine destek olur. Beynin tamamını aktif hale getiren şarkı
söyleme(Trollinger, 2010) etkinliği ile çocuk, yeni sözcük ve cümle kalıplarını
öğrenebilir. Yeni kavramlar ve bunların ayrıntılarını öğrenme, duyguları geliştirme,
algılama, yinelenen yönergeyi anlama, ses ve söz üzerinde dikkatini yoğunlaştırma,
dinleme alışkanlığını geliştirme, ayrıntı-bütün ilişkisini kavrama gibi bilişsel ve
duygusal becerilerini geliştirebilir. Seçim yapma, planlama, gruba uyum ve
sorumluluk becerilerini geliştirir. Sesini kullanma ve diksiyon yeteneklerini arttırır.
Ayrıca, şarkı söylemek çocuğu temel eğitime hazırlar (Kalkandelenli,2010).
“Şarkı söyleme” kavramı sosyal açıdan toplumsal yaşamın içinde çeşitli
ölçülerde yer almaktadır. Örneğin ilkel kavimlerde topluca yapılan törenlerin,
eğlencelerin birlikte şarkı söyleme şeklinde gerçekleştirildiği görülmektedir(Gökçe,
2007). Başka bir örnek ise Almanya’nın endüstri toplumu olma yolundaki
dönemlerinde, kültür ve eğitim kriziyle karşı kaşıya kalan Alman gençliğinin
oluşturduğu gençlik hareketinin şarkı söyleme ekseninde bir araya gelmiş olmasıdır;
bu örnek şarkı söyleme yoluyla toplumsal bilinç oluşmasında önemli adımlar
atılmasını sağlaması bakımından önem taşımaktadır (Kalyoncu,2005). Morgharbel ve
diğerlerine göre ise (2005) şarkı söyleme ve konuşma bütün insan kültürlerinde
geliştirilebilir niteliktedir.
Bu çalışmanın amacı, müzik sanatına ilginin ve müzik sanatının gerektirdiği
müziksel duyarlığın yaygın olarak toplumda yerleşebilmesindeki etkisi bakımından,
ilköğretim müzik derslerinde yer alan “şarkı söyleme” etkinliğini incelemek ve
tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma süreci, İlköğretim müzik dersi
programında “şarkı söyleme etkinliği” nin yer alma durumunu, “şarkı söyleme
etkinliği” nin uygulanmasına ilişkin gözlemler ve müzik öğretmenlerinin “şarkı
söyleme etkinliği” nin uygulanmasına ilişkin görüşlerini ortaya koyacak nitelikte
planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
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YÖNTEM
Bu çalışma betimsel araştırma yöntemleri doğrultusunda hazırlanmış nitel bir
araştırmadır. Çalışma verilerini oluşturan müzik dersi öğretim programı doküman
analizi (Yıldırım ve Şimşek, 2008) kullanılarak incelenmiştir. Doküman analizi;
“araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
analizini kapsamaktadır”(Yıldırım ve Şimşek, 2008, s.187). Çalışmada şarkı söyleme
etkinliğinin uygulama sürecini incelemek için yarı yapılandırılmış alan çalışması
yapılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e göre(2008); bu çalışmada doğal ortamda gözlem
aracı

kullanılmaktadır

ve

gözlem

yapılan

ortam

gözlem

formu

ile

değerlendirilmektedir. Müzik öğretmenlerinin şarkı söyleme etkinliğine ilişkin
görüşlerinin incelenmesinde standartlaştırılmış açık uçlu görüşme yaklaşımı (Yıldırım
ve Şimşek, 2008) benimsenmiştir. Bu yaklaşım, bir araştırmada birden fazla
görüşmecinin kullanılacağı durumlarda etkili bir biçimde kullanılabilmektedir, sorular
aynı tarzda ve sırada sorulmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Bu

araştırmada

doküman

analizi

verileri;

yarı

yapılandırılmış

alan

araştırmasında kullanılan gözlem formları ve standartlaştırılmış açık uçlu görüşme
soruları betimsel analiz yöntemi (Yıldırım ve Şimşek, 2008) kullanılarak tablo ve
şekillerle sergilenmiştir. Betimsel analizin amacı elde edilen bulguları düzenli ve
yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Araştırma
kapsamında doküman analizine esas veriler, “söyleme” terimi ile sınırlı tutulmuştur.
Araştırma, Isparta ve Burdur Merkez İlçede bulunan İlköğretim Okullarında
görev yapan 8 müzik öğretmeni, Burdur merkez ilçede bulunan 2 ilköğretim okulunun
4-5-6-7-8. Sınıfları arasından tesadüfî yöntemle belirlenen 5 sınıf ve bu sınıflara ait
İlköğretim müzik dersi programında yer alan şarkı söyleme etkinlikleri ile sınırlı
tutulmuştur.

Gözlem yapılan sınıflara ait veriler iki farklı ilköğretim okulundan

alınmıştır. Buna göre 4, 5 ve 7. Sınıflara ait veriler aynı okul, 6 ve 8. Sınıflara ait
veriler ise bir diğer okuldan elde edilmiştir.
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BULGULAR VE YORUMU
Bu bölüm amaç doğrultusunda, ilköğretim 4, 5, 6, 7, 8. Sınıf müzik dersi öğretim
programında “şarkı söyleme” etkinliğinin yer alma durumu, belirlenmiş sınıflarda yapılan
“şarkı söyleme” etkinliği gözlemleri ve bu etkinliğin gerçekleşmesine dönük müzik
öğretmeni görüşlerine dayalı bulgular ve bulguların yorumlarını içermektedir.
Tablo1
Ġlköğretim 4-5-6-7-8. Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programında ġarkı Söyleme Etkinliğinin Yeri
Şarkı Söyleme Etkinliği

Toplam Etkinlik

Sınıflar
(f)

%

(f)

%

4

18

27,7

65

100

5

17

27,4

62

100

6

21

30,4

69

100

7

12

19

63

100

8

19

29,6

64

100

Tablo 1, 4, 5, 6, 7, 8. Sınıflar müzik ders programında yer alan “şarkı söyleme”
etkinliğinin yer alma durumunu göstermektedir. Tüm sınıflar için öğrenme alanlarına
ilişkin oluşturulan etkinlikler doğrultusunda “söyleme” etkinliğinin tüm etkinlikler
içerisinde yaklaşık olarak %20 ile %30’u arasında değişen değerlerde yer aldığı
görülmektedir. Programda yer verilen etkinliklerin, haftada 1 ders saatiyle sınırlı bir
sürede gerçekleşeceği göz önünde tutulduğunda, “şarkı söyleme” ağırlıklı olmayan bir
müzik dersi öngörüldüğü düşünülmektedir.
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Tablo 2
ġarkı Söyleme Etkinliği Uygulamalarının Gözlemlenmesi

EVET

HAYIR

8
HAYIR

EVET

7
HAYIR

EVET

6
HAYIR

EVET

5
HAYIR

ÖNERMELER
SINIFLAR
S
Öğretmen tarafından Şarkı söyleme etkinliğine
hazırlayıcı çalışmalar uygulandı(şarkı hakkında
bilgilendirme, şarkı ile ilgili güdüleme yapma vs.)
Şarkının sözlerinden başlayarak şarkı öğretimine
geçildi
Şarkının melodisinden başlayarak şarkıya sözler
eklendi
Şarkı söylerken devinimlere yer verildi
Şarkı söylerken öğrencilerin çoğunlukla eğlendikleri
gözlemlendi
Şarkı söylerken bazı öğrencilerin sıkıldıkları
gözlemlendi
Şarkı söylerken öğrencilerin çoğunlukla mutlu
oldukları gözlemlendi
Şarkı söyleme etkinliği bir enstrüman desteğiyle
yapıldı
Şarkı söylerken öğrencilerin bir birleriyle
mutluluklarını paylaştıkları gözlemlendi
Şarkı söyleme etkinliği bilişim destekli yapıldı
Öğrenciler tek tek şarkı söylemek konusunda
isteklilerdi
Öğrencilerin birlikte şarkı söylerken rahat oldukları
gözlemlendi
Öğrencilerin çoğunluğu ders bitmesine karşın, şarkı
söyleme isteği içindelerdi.

EVET

4



Tablo 2, müzik derslerinde “şarkı söyleme” etkinliğine ilişkin gözlem bulgularını
göstermektedir. Tablo incelendiğinde, öğretmen tarafından şarkı söyleme etkinliğine
hazırlayıcı çalışmaların 4 ve 6. Sınıflarda uygulandığı 5, 7 ve 8. Sınıflarda ise uygulanmadığı
görülmektedir. Öğretmenlerin 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıfların tamamında şarkının sözlerinden
başlayarak

şarkı

öğretimine

geçtikleri,

şarkının

melodisinden

başlayarak

sözlerin

eklenmesinin ise tercih edilmediği görülmektedir. Şarkı söylerken 4 ve 7. sınıflarda
devinimlere yer verildiği görülürken 5, 6 ve 8. Sınıflarda yer verilmemiştir. Bu bulgunun,
sınıf seviyesi bakımından genellenebilir bir nitelik taşımadığı, araştırma kapsamı dışındaki
diğer değişkenlerle ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir. 4, 5 ve 7. Sınıflarda öğrencilerin
şarkı söylerken eğlendikleri görülmektedir. 8. Sınıf öğrencilerinin şarkı söylerken sıkıldıkları;
4, 5 ve 7. Sınıf öğrencilerinin şarkı söyleme etkinliğinde çoğunlukla mutlu oldukları
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görülmektedir. 4, 5 ve 7. Sınıflarda öğrencilerin şarkı söylerken birbirleriyle mutluluklarını
paylaştıkları

görülmektedir.

Sınıfların

hiç

birinde

etkinlik

sırasında

bilişimden

faydalanılmadığı görülmektedir. Bu bulgu, okullarda müzik dersliklerinin olup olmadığını ve
var olan müzik dersliklerinin teknik donanım eksikliklerini düşündürmektedir. 4, 5 ve 7. Sınıf
öğrencilerinin tek tek şarkı söyleme konusunda istekli oldukları, 8. Sınıf öğrencileri dışındaki
öğrencilerin şarkı söyleme etkinliği sırasında rahat oldukları görülmektedir. 4, 5 ve 7. Sınıf
öğrencilerinin dersin bitmiş olmasına karşın şarkı söyleme isteğinin sürdüğü görülmektedir.
Tablo 2; 4, 5 ve 7. Sınıfların kendi içinde; 6 ve 8. Sınıfların da kendi içinde, benzer gözlem
bulgularını ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. Görüldüğü gibi gözlemlenen
durumlara ilişkin bulgular bu sınıflar bakımından benzer durumlar sergilemektedir.
Bahsedilen sınıflar yöntem bölümünde açıklandığı gibi aynı okulun sınıfları olup, aynı
öğretmenle ders işlemektedir. Bu doğrultuda çevre ve öğretmen faktörünün önemli bir etken
olduğu düşünülmektedir

Ġlköğretim Müzik Dersi Öğretmenlerinin “ġarkı Söyleme” Etkinliğine ĠliĢkin GörüĢlerinin
Betimsel Analizi
ġekil 1
ġarkı Söyleme Etkinliğinin Uygulanabilirlik Durumu

Görüşmede sorulan ilk soruya görüşmeye katılan 6 müzik öğretmeni “şarkı söyleme etkinliği” nin
kolaylıkla uygulayabildikleri bir etkinlik olduğunu belirtmiştir. 2 öğretmen kolay uygulanamadığı
görüşündedir. Öğretmenler programda yer alsa da almasa da her ders şarkı söyleme etkinliğine yer
verdiklerini de belirtmişlerdir.

ġekil 2
ġarkı Söyleme Etkinliğine Öğrencilerin Katılım Durumu

Görüşmede yer alan 2. Soruya, 8 öğretmenin tamamı şarkı söyleme etkinliğine öğrencilerin çoğunlukla
istekli olarak katıldıklarını ifade etmişlerdir. Ancak özellikle 4-5 ve 6. Sınıfta daha istekli olduklarını; 7
ve 8. Sınıflarda ise enstrüman çalma konusunda daha istekli olduklarını ifade etmişlerdir. Bir öğretmen
ise şarkı söylemenin öğrenciler tarafından sıradan bir etkinlik olarak algılandığını ve bu nedenle
enstrüman çalarken daha istekli olduklarını düşünmektedir.
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ġekil 3
ġarkı Söyleme Etkinliğinin Öğrencileri Etkileme Durumu

Şarkı söyleme etkinliğinin öğrenciler üzerindeki etkileri hakkında görüşleri sorulan 3. soruda
öğretmenler bu etkinliğin öğrencileri olumlu olarak etkilediği konusunda aynı fikirdedir. Özellikle
öğrencilere uygulama alanı sunan bir etkinlik olduğunu, sosyalleşme fırsatı sunduğunu ayrıca
çocuklara özgüven kazandıran bir etkinlik olduğunu düşünmektedirler.

ġekil 4
ġarkı Söyleme Etkinliğinin Uygulanmasındaki Sorunlar

Şarkı söyleme etkinliğinin uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar şöyle belirtilmiştir:
 Müzik dersi saatlerinin haftada 1 ders saati olması en büyük sorun

 Müzik ders kitaplarındaki şarkıların öğrencilerin beğenisine hitap etmemesi ve bu nedenle ders
motivasyonunda yaşanan sorunlar
 Şarkı söylerken ritmik birliktelik çoğunlukla sağlanabilirken ses birlikteliğinin sağlanamaması.

ġekil 5
ġarkı Söyleme Etkinliğinden Öğrencilerin Beklentileri

5. soruda öğrencilerin şarkı söyleme etkinliğinden beklentileri konusundaki gözlemleri
sorulmuştur. Burada genel olarak çocukların hareketli, kendilerine devinim şansı veren şarkılar
söylemek istemeleri ve özellikle popüler, güncel şarkıların ders içinde yer almasını istedikleri
belirtilmiştir. Ayrıca çocukların şarkı söyleme etkinliklerini paylaşmak, sergilemek istedikleri
belirtilmiştir. Bir diğer gözlem de çoğu çocuğun “sesim güzel değil” kaygısı taşıdığı ve bu
durumun şarkı söylemeye karşı çekingen tutumlar sergilemelerine neden olduğu yönündedir. Bu
nedenle çoğunlukla birlikte söylemeyi tercih ettikleri belirtilmiştir.
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ġekil 6
Öğrencilerin ġarkı Söyleme Etkinliğine Katılabilme Durumları
.
6.soruda şarkı söylemenin bütün öğrencilerin katılabileceği bir etkinlik olup olamadığı ve nedeni
hakkındaki görüşler sorulmuştur. 1 öğretmen bütün öğrencilerin değil müzik yeteneği iyi olan
öğrencilerin katılabileceği bir etkinlik olduğunu düşünüyor ancak teorik bilgi yerine bu etkinliğin ders
verimliliğini arttırdığını da belirtiyor. 7 öğretmen ise şarkı söyleme etkinliğine herkesin katılabileceğini
düşünüyor.
Öğretmenlerden bazı görüşler: “Sınıf ortamında birlikte şarkı söylemekten kimse çekinmiyor ve keyif
alarak şarkı söylüyorlar”; “Yeteneği olmayan bir öğrenciyi bu konuda engellemek sınıf içinde çocuğun
özgüvenini sarsar ve toplumda kendini ifade etmesi zorlaşabilir”; “Önemli olan çocuğun etkinliğe dahil
olup sosyalleşmesi, kendini değerli hissetmesi”; “Her çocuk güzel şarkı söylediğine inandığı için istekli
ve bu nedenle her çocuk şarkı söylemeli”.

SONUÇ VE TARTIġMA
İlköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf müzik dersi öğretim programında öğrenme
alanlarından “Dinleme-Söyleme-Çalma”

öğrenme alanının işaret ettiği etkinlikler

kapsamında yer alan “şarkı söyleme” etkinliğinin tüm etkinlikler içerisinde en fazla %30
oranında yer aldığı görülmektedir. Müzik öğretim programının genel amaçları ele alındığında
bu amaçların tamamına yakın kısmının “şarkı söyleme” etkinliği ve bu etkinliklerin
kazanımları ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda programda bu etkinliklere verilen
yerin genel amaçlara ulaşılması bakımından oldukça az olduğu düşünülmektedir. Bu
etkinliklerin az sayıda olması Aydoğan’ın(2004) da vurguladığı gibi müzik derslerinin müzik
yapılan, şarkılar söylenen yani müziksel bilgi aktarımından çok müziksel davranış
oluşturmaya dönük olması bakımından eksiklik olarak düşünülmektedir.
“Şarkı Söyleme” etkinliğinin uygulanması sürecinin gözlemlenmesi hem öğretmen
hem de öğrencilerin bu etkinlik sırasında yani doğal ortamda davranışlarının incelenmesi
amacı doğrultusunda önem taşımaktadır. Gözlemler sonucunda öğretmen yaklaşımının
etkinliğin uygulanmasında ve öğrencilerle oluşan etkileşiminde belirleyici olduğu
görülmektedir. Şarkı söyleme, herhangi bir nitelik sorgulaması yapılmaksızın, öğrencilerin
severek yaptığı bir etkinlik olarak görülmektedir. Morgharbel ve diğerleri(2005) normal şarkı
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söyleme gelişimini şarkı söyleme performansının amaçlanan formlar ve müzikal anlayışın
aşamalı olarak ortaya çıkmasına kademeli bir yaklaşım süreci olarak tanımlanabileceğinden
söz etmektedirler. Bu doğrultuda öğrencilerin bu etkinliğe karşı olumlu tutum sergilemeleri
sürecin doğru işlediğinin bir göstergesi olarak düşünülmektedir. Enstrüman kullanımı ise bu
etkinliğin uygulanmasını kolaylaştıran ve öğrencilerle iletişimi sağlama bakımından önemli
bir araç olarak düşünülmektedir. Derslerin işlenişinde bilişimden faydalanılmaması dikkat
çekicidir; okullarda çoğunlukla bir müzik dersliğinin olmayışı bu sonucun oluşmasında en
belirleyici etken olarak görülmektedir.
“Şarkı

Söyleme”

etkinliğinin

uygulama

boyutunu

gerçekleştiren

müzik

öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda ortaya çıkan tabloda görülmektedir ki öğretmenler
bu etkinliği müzik dersi öğretim programı genel amaçlarına uygun şekilde programda olsa da
olmasa da hemen her ders uygulamaktadırlar ve bu etkinlik onlar için oldukça kolay
uygulanabilen bir etkinliktir. Özellikle sınıf düzeyinin artmasıyla öğrencilerin etkinliğe olan
ilgisinin azalması, “söylenilmesi beklenen şarkıların öğrencilerin düzey ve beğenisi
bakımından beklentileri karşılamakta mıdır?” sorusunu akla getirmektedir, bu noktada
öğretmenler öğrencilerin yüksek tempolu, devinimde bulunabilecekleri ve güncel-popüler
şarkılar söylemek istediklerini net olarak ifade etmişlerdir.
Şarkı söyleme etkinliğinde karşılaşılan en büyük sorunun haftalık programda müzik
ders

saatine

1

ders

saatinin

ayrılmış

olması

ve

uygulamaların

bu

sürede

tamamlanamamasından kaynaklandığı görülmektedir. Önemli bir diğer sorun ise sınıflarda
ritmik birlikteliğin sağlanmasına karşın ses birlikteliğinin sağlanamaması. Bu durum, okul
öncesi dönemden itibaren müzik derslerinin branş öğretmenleri tarafından işlenmemesinden
kaynaklanabileceği gibi, bilinen çeşitli müzik öğretim yöntemlerinin, “şarkı söyleme”
hedefinin gerçekleşmesine dönük olarak etkili biçimde kullanılamamış olduğunu da
düşündürtmektedir.
Müzik öğretmenleri çoğunlukla şarkı söyleme etkinliğini herkesin kolaylıkla
katılabileceği bir etkinlik olarak düşünmektedirler özelikle birlikte, sınıfça şarkı söylerken
öğrencilerin kendilerini rahat hissettiklerini ancak bireysel olarak şarkı söyleme konusunda
“sesim güzel değil” kaygısı taşıdıklarını ifade etmişlerdir. Konuyla ilgili olarak Durant ve
Richards’ın görüşleri(2003), batılı toplumlarda “herkes şarkı söyleme yeteneğine sahip olarak
doğmaz” inancının yaygın olduğu, oysa gençlerin ve çocukların şarkı söyleme yeteneğine
karşı negatif algıya sahip olmalarına karşın bu bulgunun hatalı olduğu, aslında çocuğun şarkı
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söyleme yeteneği algısının, çocukluktan ya da ergenlikten kaynaklanan dikkatsizce yapılmış
olumsuz bir yorumdan kaynaklandığı yönündedir.
Müzik öğretmenlerinin “şarkı söyleme” algıları ve etkinliğe bakışları, öğrencilerin bu
etkinliğe yaklaşımı, doyuma ulaşılması, onlarda iz bırakacak davranışların görülmesi ve
oluşan müzik algısının yönü bakımından çok önemli sorumluluklar taşımaktadır. Müzik
öğretmeni görüşlerinden olan ve araştırma bulguları arasında yer alan “Her çocuk güzel şarkı
söylediğine inandığı için istekli ve bu nedenle her çocuk şarkı söylemeli” ifadesi paralelinde
müzik öğretim yöntemlerinin, şarkı söylemenin “ezgi, söz, tartım” öğelerinin tümü açısından
beklenen düzeyde ve anlamına uygun seslendirmeyi sağlayacak etkililikte uygulanması gereği
ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, ilköğretim düzeyinde çocukların, genel eğitimin tüm
etkinlik alanlarında olduğu gibi “müzik eğitimi” alanının “şarkı söyleme” etkinliğinde de
doğru seslendirme konusunda bilinçli bir öz-denetim geliştirebilmelerinin sağlanması gerekli
görülmektedir.
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PĠYANO EĞĠTĠMĠNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
YAKLAġIMLARININ KARġILAġTIRMALI ĠNCELENMESĠ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ*

Problem Durumu
1973 yılından sonra müzik eğitiminde ölçme ve değerlendirme konusuna ilginin
artmasıyla ölçme ve değerlendirmelerin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin araştırmalar
yapılmaya başlanmıştır. İncelenen araştırmaların, geçerli ve güvenilir ölçme araçlarına olan
ihtiyacı belirtmek veya karşılamak amacıyla yapıldığı görülmektedir. Bu amaçla birçok dalda
ölçme araçları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasına karşın, çalışmaların çoğunda
görüldüğü gibi; ölçekler, müzik eğitimcileri tarafından uygulama aşamasına geçememiştir.
Müzik eğitimcilerinin genellikle “değerlendirme en son yapılır” yaklaşımını benimsedikleri
görülmektedir.
Günümüzde yalnızca sonuca önem veren ölçümler yerine, sürecin de ölçülmesi;
bilginin hatırlanmasının değil, davranışa dönüşmesinin izlenmesi; öğrenciye yazıya dayalı
görevler yerine, otantik (authentic) olarak tanımlanan gerçek dünya ile ilişkili problemler ve
görevler verilmesi; öğrencinin ölçülmesinde kullanılan ölçme kurallarının belirli ve açık
olması, yalnızca öğretimden sonra değil, öğretim sırasında da ölçümler yapılması; tek bir
ölçme yöntemine bağlı kalınmayıp, çoklu ölçüm yöntemleri kullanılması ve aralıklarla,
sürekli ölçümler yapılması hedeflenmektedir (McMillian, 1997, Akt. Karahan, 2007: 1).
*

Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
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Tablo 1 Geleneksel ve Güncel Ölçme Yöntemleri
Geleneksel

Güncel

Sonuca önem verme
Birbirinden ayrılmış becerilerin ölçümü
Bilginin hatırlanması
Yazıya dayalı görevler
Tek bir doğru cevap
Gizli veya belirsiz ölçme kuralları
Öğretimden sonra
Çok az dönüt
Klasik sınavlar
Tek bir yöntemle ölçüm
Ara ara yapılan ölçümler

Sürecin ölçülmesi
Birbirini tamamlayan becerilerin ölçümü
Bilginin uygulanması
Otantik görevler
Birden fazla doğru cevap
Açık ve belirli ölçme kuralları
Öğretim sırasında
Yeterli ve zamanında dönüt
Performansa dayalı ölçümler
Çoklu yöntemlerle ölçüm
Sürekli ölçüm
(McMillian, 1997,Akt. Karahan, 2007: 2).

Tablo 1’de görüldüğü gibi günümüzde öğrencinin başarısının belirlenmesinde sadece
ürün odaklı değil sürece de önem verilen ölçme-değerlendirme yaklaşımı izlenmektedir.
Müzik aleti çalma, araba kullanma, güzel konuşma becerilerinde olduğu gibi, ürün süreçten
ayrı ölçülemez. Tekin (2004: 223)’in de ifade ettiği gibi; bir işin nasıl yapıldığı, işin kendisi
kadar önemli olduğunda ürün ve sürecin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
Üniversitelerin

müzik

öğretmenliği

programlarında

piyano

dersine

ilişkin

değerlendirmeler; dönem sonunda, genellikle ilgili öğretim elemanlarının oluşturduğu bir
komisyon ya da komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Geleneksel değerlendirme ile yapılan
sınavlarda çoğunlukla herhangi bir ölçümleme anahtarı veya ölçümlemeye yardımcı herhangi
bir gereç kullanılmamaktadır. Öğrencinin gelişimini takip etme olanağı bulan ilgili öğretim
elemanının tutumu, değerlendirmede gereğinden çok etkili olabilmektedir. Diğer öğretim
elemanları, öğrencinin mutlak performans başarısını belirlemek durumundadır.

Amaç
Bu araştırma, piyano eğitiminde süreç ve ürün değerlendirme ile geleneksel
değerlendirmenin öğrencilerin erişi düzeylerine etkisini karşılaştırılmalı olarak incelemektir.
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Önem
Çalışma, piyano eğitiminde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı kullanıldığında,
öğrencilerin erişi düzeylerine ilişkin değerlendirmedeki çarpıcı farklılığı ortaya koyması
bakımından önemlidir.
Bu çalışmadan elde edilen bulguların işlevsellik kazanması halinde, Müzik
Öğretmenliği Anabilim Dalı programında yer alan piyano eğitimi dersinin niteliğinin artacağı
düşünülmektedir.

AraĢtırmanın Modeli
Bu araştırma süreç ve ürün değerlendirme yöntemiyle geleneksel değerlendirme
yöntemini karşılaştırmayı amaçlayan deneysel bir çalışmadır.

ÇalıĢma Grubu
2009- 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim
görmekte olan birinci sınıf 10 öğrenciden oluşmaktadır.
Yöntem
Süreç ve ürün değerlendirme yöntemine yönelik oluşturulan ölçümleme
anahtarının geçerlik ve güvenirliği yapılarak deneysel araştırmada kullanılmıştır.
Deney grubu öğrencilerinin süreç ve ürün değerlendirme yöntemiyle yapılan ölçme
puanları ile geleneksel yöntemle yapılan ölçme puanları arasında anlamlı farklılık olup
olmadığı İlişkisiz (Bağımsız) örneklemler t-testi ile hesaplanmıştır. İstatistiksel anlamlılık için
ise, .05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir.
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Tablo

2

Deney

Grubu

Öğrencilerinin

Süreç-Ürün

ve

Geleneksel

Değerlendirmelerinden Aldıkları Puanlara ĠliĢkin Bağımsız Örneklem T-Testi
Yöntem

Öğrenci

Ortalama

10

82.20

4.26

10

72.20

8.23

Süreç ve Ürün
Değerlendirilmesi
Geleneksel
Değerlendirme

Standart Serbestlik t değeri Anlamlılık
sapma
derecesi
9

3.429

.003

p<.05
Analiz sonuçları deney grubu öğrencilerinin süreç-ürün ve geleneksel değerlendirme
puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (t(9)=3.429, p<.05). Deney grubu
öğrencilerinin

süreç

ve

ürün

değerlendirilme

puanları( X =82.20),

geleneksel

değerlendirmeden elde ettikleri ölçme puanlarına( X = 72.20) göre daha yüksektir. Standart
sapmaya

bakıldığında

süreç

ve

ürün

değerlendirilmenin

(ss=4.26),

geleneksel

değerlendirmeden (ss=8.23) daha az olduğu görülmektedir.

Sonuç
Deney grubu öğrencilerinin süreç ve ürün değerlendirmeden aldıkları başarı ölçüm
puanları ile final sınavında geleneksel değerlendirmeden aldıkları başarı ölçüm puanları
arasında anlamlı farklılık vardır. Öğrencilerin aynı performans ile; süreç ve ürün
değerlendirme yaklaşımıyla aldıkları puanlar, geleneksel değerlendirmeden aldıkları
puanlardan yüksektir. Diğer bir deyişle; ürünün süreçle birlikte değerlendirilmesi; başarının
ölçülmesinde, ölçüm puanlarının değişkenlerden etkilenmesi ihtimalini düşürebilir.
Süreç ve ürün değerlendirmesinin, öğrencilerin erişi düzeylerine olumlu etkisi olduğu
söylemek mümkündür. Sürecin ve ürünün değerlendirilmesi için dönem boyunca aralıklı
gözlemler yapıldığından öğrenci takibi kolaylaşmaktadır. Olası yanlış davranışların kısa
zamanda bertaraf edilmesi mümkündür. Bu durum verilerin analizi sonucunda açıkça
görülmektedir.
Özdoğan (1999), Yayla (2003) ve Alpagut (2004) un çalışmaları da, yapılan final
sınavlarında uygulanan geleneksel ölçme ve değerlendirmenin gerçek başarı düzeyini
göstermeyebileceğini ve öğretim elemanlarının nesnel çalışma alışkanlığına kavuşarak
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ölçeklere dayalı ölçme-değerlendirme işlemlerinin yapılması gerekliliğini vurgulayarak
araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir.

Öneriler
Araştırmanın sonuçlarına göre; dönemin sonunda yapılan sınavlarda, öğrencinin
dönem içerisindeki durumunun da değerlendirilmesinin faydalı olduğu söylenebilir. Buradan
hareketle; final sınavındaki öğrenci performansı, değerlendirmenin bir kısmını oluşturmalıdır.
Piyano eğitiminde süreç ve ürün birlikte değerlendirilmelidir.
Piyano

dersi

final

sınavının,

öğrencinin

genel

değerlendirilmesindeki

ve

notlanmasındaki yüzdesinin düşürülmesi ve vize sayısı arttırılarak yüzdelerin eşit oranda
dağıtılması önerilmektedir.
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OKUL ÇALGILARI DERSĠ KAPSAMINDA VERĠLEN SOPRANO
BLOKFLÜT EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ

Hazan KURTASLAN 1
Ali DELİKARA2

1. PROBLEM DURUMU
Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda çalgı eğitimi büyük önem taşımaktadır. “Çalgı
eğitimi, çalgı çalmakla ilgili davranışların öğretilmesi ve öğretilen bu davranışların öğrenci
tarafından kalıcı becerilere dönüştürülmesi işidir. Güç ve karmaşık bir iş olan çalgı eğitimi detıpkı diğer branşlarda ve diğer sanat dallarında olduğu gibi- bilinçli, planlı, programlı, düzenli,
etkili, verimli ve doğru olarak yapılabilmeyi gerektirir” (Yağışan, 2002:365). Çalgı
eğitiminde öğrenmenin doğru şekilde sağlanabilmesi için eğitimcinin rolü büyüktür.
Eğitimcilerin, branşında yeterli bilgi ve birikime sahip, pedagojik formasyon almış ve
öğrenciye doğru rehberlik edecek kişilerden oluşması gerekmektedir.

Müzik öğretmeni

yetiştiren kurumlarda çalgı eğitimi olarak “bireysel çalgı eğitimi, anadal çalgı eğitimi, okul
çalgıları eğitimi, toplu çalgı eğitimi ve çalgı toplulukları-orkestra eğitimi” verilmektedir
(Öztürk, 2001:20). Yukarıda çalgı eğitimi içinde belirtilen „okul çalgıları eğitimi‟, müzik
öğretmenliği lisans programına göre I. II. ve III. yarıyıllarda verilmektedir. . “Bu ders, okul
çalgılarının eğitimde nasıl kullanılacağını, teknik özelliklerini, okul müziği dağarcığının çalgı
literatürü ile öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar”

http://egitim.comu.edu. tr/bolum/gse

/muzik/muz-ders- icerik.htm Okul çalgıları dersi adı altında soprano blokflüt, bağlama ve
gitar eğitimi verilmektedir. Okul müzik eğitiminde ekonomik açıdan ucuz olması, ses üretme
ve çalmadaki kolaylık, taşımadaki rahatlık sebebiyle çoğunlukla soprano blokflüt tercih
1
2
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edilmektedir. Bu çalgının bir diğer tercih sebebi, “Sürekli bir tınısının olması, insan sesinin
bir devamı olarak görülmesi, ezgi çalgısı olması, tek çalındığı süre içinde akord (düzen)
sorununun olmaması”dır (Kocabaş, 1995:8). Aydemir (1987:46)‟e göre; soprano blokflüt
çalışması öğrencinin aynı zamanda ritm duygusu kazanmasına da yardımcı olmaktadır. Bu
sebeplerden dolayı müzik öğretmeni yetiştiren Müzik Eğitimi Anabilim Dalları‟nda soprano
blokflüt eğitimine yer verilmektedir. Dersin müzik öğretmenliği lisans programına göre
içeriği “Çalgının özellikleri, yapılışı ve aile içindeki konumu, ses alanı ve olanakları. Okul
müzik eğitiminde kullanılma nedenleri, tutuş, üfleme ve ses üretme teknikleri. Küçük ölçekli
ezgileri çalma. Şarkı, türkü, marş ve çeşitli eğitim müziklerinde uygulamalı çalışmalar”
şeklinde belirtilmiştir (http://www.yok.gov.tr/ component/ option,com_ docman/task,
cat_view/gid,134/Itemid,215/ ).
Türkiye‟de blokflüt ailesi olarak bilinen bu çalgılar, halk müziği çalgılarımızdan biri
olan dilli kavalla neredeyse aynıdır. Blokflütler, ortaçağ döneminde sık kullanılmış
enstrümanlardır. On sekizinci yüzyıl sonlarına kadar da bu etkililiği devam etmiştir. Blokflüt
ailesi; soprano, tenor, alto ve bas blokflütten meydana gelmektedir. Yirminci yüzyılın
başlarına gelindiğinde blokflütler yeniden ortaya çıkmıştır. Özellikle soprano blokflüt, okul
müzik eğitiminde sıklıkla kullanılan bir eğitim aracı konumuna gelmiştir (Say,1992:199).
Ülkemizde soprano blokflüt için yazılmış teksesli ve çoksesli dağarcık kitapları ile bu çalgının
öğretimine yönelik metotlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır; Prof. Saadettin Ünal
“Blokflüt Çalıyorum 1-2”, Salih Aydoğan ve Aydın İlik “Blokflüt İle Müzik Eğitimi”, Ömer
Faruk Yurtoğlu “Blokflütüm ve Ben”, Selçuk Yıldırım ve Besim Akkuş “Halk Ezgileriyle
Blokflüt Metodu 1-2”, Duygu Turan “Blokflüt Çalmaya Başlıyorum”.
Soprano blokflütün okul müzik eğiminde kullanımına yönelik bilinen avantajların yanı
sıra dezavantajları da bulunmaktadır. Özellikle okul müzik eğitiminde soprano blokflüt yerine
başka çalgıların kullanılabileceği yönde eleştiriler söz konusudur. Kıvrak (2003)‟a göre,
soprano blokflüt, fiyat olarak ucuz ve taşınması kolay bir çalgıdır. Fakat çalarken aynı anda
şarkı söylemek mümkün değildir. Şarkı söylemeden/söyletmeden yapılan müzik eğitimi de
„eksikli‟ müzik eğitimidir. Mandolin ile soprano blokflüt kıyaslandığında, mandolin için
müzik derslerinde akord sorunu sebebiyle dersi yapmaya zaman kalmayacağı düşünülürken,
bu sorun soprano blokflütte daha ciddi boyutlardadır. Baş bölümün uzatılıp kısaltılması ile
akordu sağlansa da nefesli bir çalgı olması sebebiyle nefes kontrolünü sağlamak zordur. Ciddi
bir ses temizliği sorununun yaşanacağı açıktır. Bir başka araştırma da, Kaçar (2007:115)‟a
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göre, öğretim süresince çocukların tanıştıkları tek çalgının soprano blokflüt olması sebebiyle
derse olan ilgiyi ve sevgiyi azalttığı, monotonluk yarattığı belirtilmiştir. Özellikle lise
döneminde eğitim gören ergen çocukların soprano blokflüt çalmadaki tepkileri ve
isteksizlikleri hep göz ardı edildiği, bu durumun müzik derslerinin ciddiye alınmama
nedenlerinden biri olabileceği belirtilmiştir. Öğretmenin hem kendisine hem de sınıfa eşlik
ederken kullanabileceği en uygun çalgının ud olduğu, eserin gerektirdiği özelliklere göre ana
ezgiyi çalarak ya da ud ile ritm vererek, akorlar kullanarak şarkıya eşlik edilmesinin mümkün
olduğu, ud‟un davudi, duygulu, etkileyici ses tınısına sahip olması dersin daha etkili şekilde
işlenmesine yardımcı olacağı belirtilmiştir.
Soprano blokflüte yönelik yukarıda belirtilen düşüncelerin yanı sıra dersi alan
öğrencilerin de bu çalgı ve eğitimi ile ilgili olarak düşüncelerinin önemli olacağı düşünülmüş
ve bu sebeple öğrenci görüşlerine başvurulmuştur. Bu doğrultuda, Niğde Üniversitesi Müzik
Eğitimi Anabilim Dalı‟nda Okul Çalgıları dersi kapsamında iki yarıyılda verilen soprano
blokflüt eğitimine yönelik öğrencilerin görüşleri nelerdir? sorusuna cevap aranmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çalgı Eğitimi, Okul Çalgıları, Soprano Blokflüt.

2. AMAÇ
Bu araştırma, Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı‟nda I.sınıfta okuyan
öğrencilerin Okul Çalgıları dersi kapsamında aldıkları soprano blokflüt eğitimine yönelik
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada öğrencilerin; dersi önemli bulma ve ders saatini yeterli bulma, sınıf
mevcudunun fazla olmasının dersi olumsuz yönde etkilemesi, derse katılma, dersten zevk
alma ve dersten zevk alma durumlarının başarıyı olumlu yönde etkilemesi, çalgıda yeterliliği
ve dağarcık kazanmayı, dersin bir yarıyılda verilmesini isteme durumlarını, ilköğretim
okulları ya da liselerde bu çalgının eğitiminin gerekliliği ve müzik öğretmenliğinde en çok
faydalanacakları çalgının hangisi olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır.
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3. YÖNTEM
Araştırmada betimsel yöntem kullanılmış olup, durum tespiti yapılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Niğde Üniversitesi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı‟nda Okul Çalgıları dersi kapsamında soprano blokflüt eğitimi
alan 30 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.
Araştırma için gerekli verilerin toplanmasında, veri toplama aracı olarak anket formu
kullanılmıştır. Anketin geliştirilmesi için önce alanyazın incelenmiş daha sonra maddeler
oluşturulmuştur. Ankette yer alan sorular öğrencilerin soprano blokflüte yönelik görüşlerinin
alınması doğrultusunda hazırlanmıştır. Konu ile ilgili 15 sorudan oluşan bir deneme formu
hazırlanmıştır. Bu deneme formu, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları‟nda soprano blokflüt dersi
veren 5 öğretim elemanına inceletilmiştir. Ayrıca deneme formunun Niğde Üniversitesi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı‟nda 2. ve 3. sınıfta okuyan öğrencilere uygulanarak ön
denemesi yapılmıştır. Ön deneme sonucunda 3 sorunun anlaşılamaması sonucu, öğretim
elemanlarının da onayı alınarak sorular çıkarılmıştır. Tüm bu işlemlerden sonra öğrencilere
uygulanan ankette; toplam 10 araştırma sorusu kalmıştır. Konu ile ilgili soruların büyük
çoğunluğu 5‟li likert tipi sorulardan oluşmaktadır.
Elde edilen veriler spss 16.0 programı kullanılarak analiz edilmiş, frekans dağılımları
(f) ile yüzdelik değerleri (%) hesaplanmıştır.

4. BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde, çalışma grubunu oluşturan öğrencilere uygulanan anket sonucunda elde
edilen bulgular yer almaktadır. Bulgular, tablolar şeklinde sunularak yorumlanmaya
çalışılmıştır. Tablo açıklamalarında en yüksek iki dereceye yer verilmiştir.
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4.1. Öğrencilerin konu ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara iliĢkin f ve % dağılımları:
Tablo 1-Öğrencilerin soprano blokflüt eğitimini önemli bulma dereceleri
Dereceler

f

%

Tamamen

3

10,0

Büyük ölçüde

6

20,0

Kısmen

11

36,7

Çok az

9

30,0

Hiç

1

3,3

Toplam

30

100

Tablo 1‟e göre öğrenciler, soprano blokflüt eğitimini %36,7 oranında „kısmen‟,

%30

oranında „çok az‟ önemli bulduğunu belirtmiştir. „kısmen‟ ve „çok az‟ oranları birlikte
değerlendirildiğinde öğrencilerin çoğunun soprano blokflüt eğitimini yeteri kadar önemli bir
eğitim süreci olarak görmediği söylenebilir.

Tablo 2- Sınıf mevcudunun fazla olmasının dersi olumsuz yönde etkileme durumuna göre dereceleri:
Dereceler

f

%

Tamamen

10

33,3

Büyük ölçüde

9

30,0

Kısmen

8

26,7

Çok az

3

10,0

Hiç

-

-

30

100

Toplam

Tablo 2‟ye göre öğrenciler, sınıf mevcudunun % 33,3 oranında „tamamen‟, %30 oranında
„büyük ölçüde‟ dersi olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir. „tamamen‟ ve „büyük ölçüde‟
oranları birlikte değerlendirildiğinde sınıf mevcudunun fazla olmasının dersi olumsuz yönde
etkilediği söylenebilir.
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Tablo 3- Öğrencilerin derse katılımları, dersten zevk alma ve dersten zevk alma durumlarnın baĢarıyı
olumlu yönde etkileme dereceleri:
Tamamen

Büyük Ölçüde

Kısmen

Çok Az

Hiç

Dereceler

Öğrencilerin derse katılımı
Öğrencilerin dersten zevk
almaları

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

10

33,3

10

33,3

7

23,3

3

10,0

-

-

2

6,7

10

33,3

9

30,0

5

16,7

4

13,3

6

20,0

13

43,3

10

33,3

1

3,3

-

-

Öğrencilerin dersten zevk
alma durumlarının,
dersteki başarıyı olumlu
yönde etkilemesi

Tablo 3‟e göre öğrenciler, derse katılımlarının %33,3 oranında „tamamen‟ ve „büyük ölçüde‟,
% 23,3 oranında „kısmen‟ olduğunu belirtmiştir. „tamamen‟ ve „büyük ölçüde‟ oranları
birlikte değerlendirildiğinde öğrencilerin derse katılımlarının iyi düzeyde olduğu söylenebilir.
Tablo 3‟e göre öğrenciler, dersten zevk alma durumlarını %33,3 oranında „büyük ölçüde‟,
%30 oranında „kısmen‟ olarak belirtmiştir. „büyük ölçüde‟ ve „kısmen‟ oranları birlikte
değerlendirildiğinde öğrencilerin yarıdan fazlasının bu dersten zevk aldığı söylenebilir.
Tablo 3‟e göre öğrenciler, dersten zevk alma durumlarının %43,3 oranında „büyük ölçüde‟,
%33,3 oranında „kısmen‟ dersteki başarıyı olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. „büyük
ölçüde‟ ve „kısmen‟ oranları birlikte değerlendirildiğinde öğrencilerin yarıdan fazlasının
dersten zevk alma durumlarının dersteki başarıyı olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
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Tablo 4- Öğrencilerin iki yarıyıl sonunda sopranıo blokflüt çalmada kendilerini yeterli bulma dereceleri:
Dereceler

f

%

Tamamen

14

46,7

Büyük ölçüde

11

36,7

Kısmen

4

13,3

Çok az

1

3,3

Hiç

-

-

30

100

Toplam

Tablo 4‟e göre öğrenciler iki yarıyıl sonunda soprano blokflütü çalmada %46,7 oranında
„tamamen‟, %36,7 oranında „büyük ölçüde‟

kendilerini yeterli bulduklarını belirtmiştir.

„büyük ölçüde‟ ve „tamamen‟ oranları birlikte değerlendirildiğinde öğrencilerin yarıdan
fazlasının, iki yarıyıl süren soprano blokflüt eğitimi sonunda kendilerini yeterli buldukları
söylenebilir.

Tablo 5-Öğrencilerin soprano blokflüte yönelik dağarcığı kazanma dereceleri:
Dereceler

f

%

Tamamen

16

53,3

Büyük ölçüde

10

33,3

Kısmen

4

13,3

Çok az

-

-

Hiç

-

-

30

100

Toplam

Tablo 5‟e göre öğrenciler, soprano blokflüte yönelik dağarcığı %53,3 oranında „tamamen‟,
%33,3 oranında „büyük ölçüde‟ kazandıklarını belirtmiştir. „tamamen‟ ve „büyük ölçüde‟
oranları birlikte değerlendirildiğinde öğrencilerin yarıdan fazlasının soprano blokflüte yönelik
dağarcığı kazandıkları söylenebilir.
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Tablo 6-Öğrencilerin iki yarıyılda aldıkları soprano blokflüt dersinin bir yarıyıl olmasını isteme
dereceleri:
Dereceler

f

%

Tamamen

23

76,7

Büyük ölçüde

6

20,0

Kısmen

1

3,3

Çok az

-

-

Hiç

-

-

30

100

Toplam

Tablo 6‟ya göre öğrenciler, iki yarıyıl boyunca aldıkları soprano blokflüt dersinin %76,7
oranında „tamamen‟, %20 oranında „büyük ölçüde‟, %3,3 oranında „kısmen‟ bir yarıyıl
olmasını istediklerini belirtmiştir. „tamamen‟ ve „büyük ölçüde‟ oranları birlikte göz önüne
alındığında öğrencilerin yarıdan fazlasının, dersin iki yarıyıl boyunca verilmesini fazla
buldukları söylenebilir.

Tablo 7-Öğrencilerin soprano blokflüt kullanımını ilköğretim okullarında ve liselerde gerekli görme
dereceleri:
Seçenekler

f

%

Tamamen

4

13,3

Büyük ölçüde

8

26,7

Kısmen

13

43,3

Çok az

3

10,0

Hiç

2

6,7

Toplam

30

100

Tablo 7‟ye göre öğrenciler ilköğretim okullarında ve liselerde soprano blokflüt kullanımını
%43,3 oranında „kısmen‟, %26,7 oranında „büyük ölçüde‟ gerekli gördüklerini belirmiştir.
Öğrencilerin ilköğretim okulları ve liselerde soprano blokflüt yerine başka çalgıların da
kullanılabileceğini düşündükleri söylenebilir.
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Tablo 8-Öğrencilerin, mesleklerinde en çok faydalanacaklarını düĢündükleri çalgı dağılımları:
Seçenekler

f

%

Piyano ya da Org

16

53,3

Melodika

6

20,0

Soprano Blokflüt

4

13,3

Bağlama

2

6,7

Gitar

2

6,7

Toplam

30

100

Tablo 8‟e göre öğrenciler mesleklerinde en çok faydalanacakları çalgının % 53,3 oranında
piyano ya da org, %20 oranında melodika ve %13,3 oranında soprano blokflüt olduğunu
belirtmiştir.
Çağlak (2008:20)‟ın yapmış olduğu araştırmada 29 ilköğretim okulu ve lisede görev
yapan müzik öğretmenine uygulanan anket sonucunda, öğretmenlerin derslerde daha çok
elektronik org, gitar ve bağlama kullandığı tespit edilmiştir. Bu sonuca göre Çağlak‟ın
araştırması ile bulgular benzerlik göstermektedir.
Arapgirlioğlu ile Karagöz (2010:390)‟ün birlikte yapmış olduğu farklı bir araştırma
da, sınıf öğretmeliğinde 4. sınıfta okuyan 120 öğrenciye anket uygulamış, anket sonucunda
meslek yaşantılarında en çok yararlanacağı çalgı olarak %80 oranında „tamamen‟ soprano
blokflüt ve %11,67 oranında „çok az‟ bağlamayı tercih etmiştir. Müzik öğretmeni adayları ile
sınıf öğretmeni adayları arasında çalgı tercihleri konusunda farklılık dikkati çekmektedir.

5. SONUÇLAR
1- Öğrencilerin soprano blokflüt dersine katılımlarının ve dersten zevk alma durumlarının
büyük ölçüde gerçekleşmesine ve dersten aldıkları zevkin başarılarına çoğunlukla olumlu
yönde etkileri olmasına karşın; dersi çok önemli görmedikleri, aynı zamanda sınıf
mevcudunun fazla olmasının da dersi olumsuz yönde etkilediği sonucu ortaya çıkmaktadır.
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2- Öğrencilerin

soprano blokflüt çalma ve enstrümana yönelik dağarcığı

kazanma

durumlarının tamamen gerçekleşmesine karşın; iki yarıyıl olan bu dersin bir yarıyıla
düşürülmesini istedikleri ortaya çıkmıştır.
3- Bir diğer sonuç olarak; öğrencilerin, ilköğretim okulları ve liselerde soprano blokflüt
eğitimini çok gerekli görmediği hatta meslek yaşamlarında da daha çok piyano ya da orgdan
faydalanacakları sonucu ortaya çıkmıştır.

Elde edile bu sonuçlar doğrultusunda öneriler şu şekildedir;

6. ÖNERĠLER
AraĢtırmaya yönelik öneriler:
1- Sınıf mevcudunun fazla olmasının dersi olumsuz yönde etkilediği göz önüne alındığında,
dersler gruplara bölünerek işlenebilir.
2- Öğrencilerin soprano blokflüt dersinden daha fazla zevk almalarını sağlamak ve
ilköğretim okulları, liseler ile Müzik Eğitimi Anabilim Dalları‟nda kullanmak amacıyla orff
çalgıları destekli parçalardan oluşan albümler hazırlanabilir.
3- Derslerde kazandırılan dağarcıktan oluşan dönem sonu konserleri verilebilir.
4- İki yarıyıl boyunca soprano blokflüt eğitimi alan öğrencilerin dersin bir yarıyılda
verilmesini istemeleri göz önüne alındığında; birinci yarıyılda soprano blokflüt dersi
verilirken, ikinci yarıyılda günümüzde özellikle ilköğretim okullarında yaygın olarak
kullanılmaya başlanan melodika eğitiminin verilmesi önerilebilir.

Genel öneriler:
1- Müzik Eğitimi Anabilim Dalları‟nda soprano blokflüt dersine yönelik belli bir standardı
oluşturabilmek amacıyla ortak öğretim programı ve repertuvar oluşturulabilir.
2- Müzik Eğitimi Anabilim Dalları‟nda verilen soprano blokflüt dersini daha verimli hale
getirebilmek amacıyla, dersi veren öğretim elemanları ile öğrencilerin bir araya getirildiği
seminerler düzenlenebilir.
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YAYLI ÇALGI ÇALIŞMA SÜRECİNDE ENTONASYON
SORUNLARINA İLİŞKİN LİTERATÜRÜN İNCELENMESİ

Dr. Onur TOPOĞLU*

Özet
Yaylı çalgı çalışma sürecinde entonasyon önemli bir sorundur. Ġyi bir müzikal
performansın gerekliliklerinden biri entonasyondur. Yaylı çalgı literatüründe entonasyon
sorununu çözmeyi amaçlayan pek çok çalışma bulunmaktadır. Eğitim Fakültesi Müzik
Anabilim Dallarındaki yaylı çalgı derslerinin önemli bir bölümü bu sorunu çözmeye
odaklanmış çalışmaların yaylı çalgı öğrencilerine çalıştırılmasını kapsamaktadır. Bu
çalışmanın amacı, yaylı çalgı çalışma sürecinde entonasyonun önemini vurgulamak ve ilgili
literatür doğrultusunda entonasyon sorununun çözümüne yönelik öneriler getirmektir.
Anahtar kelimeler: Yaylı Çalgı Çalışma Süreci, Entonasyon

*

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim

Dalı, onurtopoglu@gmail.com

942

Giriş
Eğitim Fakültelerine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim
Dallarında öğrenim gören öğrencilerin büyük bir kısmı yaylı çalgı eğitimi almaktadır. Yaylı
çalgı eğitimi alan öğrenciler, lisans eğitimi boyunca her yarıyıl bir saat olmak üzere kendi
çalgılarıyla ilgili “Bireysel Çalgı” isimli dersi almaktadırlar. Eğitim Fakültelerine bağlı Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim gören öğrencilerin
önemli bir kısmı keman, viyola, viyolonsel gibi yaylı çalgılar ile lisans eğitimlerini
sürdürmektedirler. Ayrıca üçüncü ve dördüncü sınıflarda yer alan Orkestra/Oda Müziği
derslerinde yaylı çalgı öğrencilerinin, çalgı derslerinde öğrendiklerini uygulamaları amacıyla
yaylı çalgı orkestraları kurulmakta ve öğrenciler bu derslerde çeşitli dönemlerdeki eserleri
orkestra ile çalarak öğrendikleri çeşitli çalma stillerini uygulayarak pekiştirme fırsatı
bulmaktadırlar. Yaylı çalgı öğrencilerinin “Bireysel Çalgı” derslerinde karşılaştıkları sorunlar
bu ders ile birlikte “Orkestra/Oda Müziği” dersi bünyesinde oluşturulan yaylı çalgı
orkestrasının performansını da etkilemektedir.
Entonasyon doğruluğu Orkestra /Oda Müziği dersleri bünyesinde kurulan yaylı çalgı
orkestralarının ve Bireysel Çalgı Eğitimi Derslerinin öncelikli konuları arasındadır. Tüm yaylı
çalgı çalanların önemli sorunlarından birini oluşturan entonasyon ile ilgili ülkemizde ve
dünyada gerçekleştirilen araştırmaların sayısı oldukça azdır. Chen et al. (2006) bunun
nedeninin, entonasyonun ölçülmesinde hem yöntem ve teknolojilerindeki sınırlılıklardan hem
de kişiler arasındaki değişkenliğin fazlalığından kaynaklandığını öne sürmüştür.
Çalgı çalma kavramsal yapıyı (armoni ve ritim gibi) ve motor gereksinimleri (el ve
parmak hareketleri gibi) içeren, pek çok açıdan oldukça karmaşık bir beceridir (Palmer ve
Meyer, 2000). Çalgı çalmada motor becerilerin kazanılması ve bu becerilerin geliştirilmesi
yıllar süren çalışmalar sonucunda mümkün olabilmektedir. Bunun nedeni çalgı çalmak için
gerekli olan motor becerilerin bilişsel becerilerle de bağlantılı olmasıdır. Örneğin çalgı
çalmak için gerekli olan ritim, tını, entonasyon,

gibi kavramların geliştirilmesi motor

beceriler kadar bilişsel becerilerin de geliştirilmesiyle mümkün olabilmektedir.
Müzisyenlerdeki yetenek performansları ile ilgili çalışmalardaki en önemli
noktalardan bir tanesi ses algılama (pitch perception) ya da entonasyondur. Çalıcılar
genellikle hızlı şekilde arka arkaya gelen bir takım sesleri üretmek durumunda kalırlar. Özel
bir müzikal yapı içerisinde bir notanın çalıcı tarafından doğru biçimde üretilme becerisi olarak
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tanımlanabilen doğru entonasyon, performans becerileri gelişimindeki en yıldırıcı noktalardan
bir tanesidir (Chen et al.; 2008).
Ġyi entonasyon, iyi bir müzikal performansın önemli özelliklerinden biridir ve sesin
anlatımlı ve güzel niteliklerini güçlendirmektedir. Fakat Morrison ve Fyk’a göre (2002)
entonasyon müzikal performansın anlaşılması için bir ön koşul değildir (Parncutt ve
McPherson; 2002: 183). Entonasyon doğruluğu müzikal uygulamada önem verilmesi gereken
pek çok unsurdan birini oluşturan saç ayaklarından biri olarak görülebilir.
Literatürde entonasyon ile ilgili birden çok tanımla karşılaşmak mümkündür. Yeni
Harvard Müzik Sözlüğü entonasyonu şöyle tanımlar:
Entonasyon, müzik topluluğunda ton içinde çalabilme veya söyleyebilmedir. Bütün
yaylı çalgılarda doğru entonasyonda çalma, doğru dinlemeye, teknik beceriye ve iyi bir
çalgıya bağlıdır (Blanche, 1996: 14). Morrison da uygun entonasyonu algılanan
uyuşmazlıkları azaltmak ya da elimine etmek olarak tanımlamıştır (Strauss, 2001: 2).
Entonasyon, ses aralıklarının çalgıyla veya vokalle norm kabul edilmiş bir akort
standardına uyumudur. Doğru entonasyon, tüm nota aralıklarının seçilen standartta çalınması
veya söylenmesi anlamına gelir (Topoğlu, 2006: 21). Bu tanında sözü edilen akort standartları
her durumda aynı olmayabilir. Morrison ve Fyk’ a (2002) göre entonasyon kültüre bağlı bir
kavramdır (Parncutt ve McPherson; 2002: 184). Literatürün çok büyük bir kısmı doğru
entonasyonu Klasik Batı Müziği normları içerisinde incelemektedir.
Çalıcılar ya da eğitimciler entonasyondan söz ettiklerinde, entonasyon başlığı altında
toplanan bir ya da birden çok beceriyi kastetmektedirler. Bunlar ses ayrımı (pitch
discrimination) ve ses eşleştirme (pitch matching) becerileridir.
En temel anlamda ses ayrımı, birbirlerine oldukça yakın iki aralığın az da olsa
birbirlerinden farklı olduğunu belirleyebilme becerisidir. Morrison ve Fyk’a (2002) göre, bir
performansın dinleyici tarafından anlaşılabilmesi için akorlardaki gibi aynı anda oluşan
seslerin ya da ezgilerdeki gibi peş peşe olan seslerin doğru ve belirli bir görevi olması
gerekmektedir. Bu görevlerin dinleyici tarafından anlaşılabilmesi için dinleyicinin ses ayrımı
becerisine sahip olması gerekmektedir.
Ses ayrımı becerisi yoğunluk (Sergeant, 1985), tını (Platt, Racine, 1985), hata yönü
(Geringer, Witt, 1985; Kelly, 2000), tempo ve sesin sürekliliği değişkenlerinden etkilenebilir
(Fyk, 1985). Özellikle ton kalitesinin, dinleyicinin doğru ses ve ses büyüklüğüne ilişkin
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algısında önemli rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Dinleyiciler, ton kalitesi ile ilgili hataları ses
hatası, ses hatalarını da zayıf ton kalitesi olarak yanlış algılama eğilimindedirler (Parncutt ve
McPherson; 2002: 185).
Ses eşleştirme, verilen bir sesin vokal ya da bir çalgı ile tam olarak aynısının
üretilebilmesi becerisidir. Ses eşleştirme belirli bir zamandaki tek bir sesi diğer seslerden
izole ederek tekrar üretmeyi de kapsayabilir. Ses ayrımı, dinleyicinin seslerin birbirleri
arasındaki

ilişkiyi

değerlendirmesini

gerektirirken,

ses

eşleştirme

kişinin

sesleri

şekillendirmede aktif bir rol üstlenmesini gerektirir (Parncutt ve McPherson; 2002: 185).
Yaylı çalgılarda bir melodinin bütün olarak algılanabilmesi için gerekli olan ezgideki doğru
entonasyon başarısı sadece çalıcının müzikal bağlamın farkındalığı doğrultusunda
parmaklarının hareket etmesi sayesinde mümkündür (Fyk,

1997). Müzikal bağlamda

çalabilmek için çalıcı parça içerisindeki ton değişikliklerini armonik olarak analiz edip buna
göre çalışını şekillendirebilmelidir. Fakat tonda çalma performansını etkileyen birçok etken
bulunmaktadır. Tonda çalma (in-tune performance) göründüğünden daha az kesin bir
kavramdır (Parncutt ve McPherson; 2002: 185).
Swor’a (19829 göre çalıcıların entonasyon doğruluğunu geliştirebilmelerin için yedi
temel beceriye sahip olmaları gerekmektedir.
1. Kesin ve doğru sesi elde edebilmek için uyuşumsuz yanlış sesleri fark edip bu sesleri
eleyebilme.
2. Her tona ilişkin ve kendi enstrümanının aralık yatkılığına ilişkin genel bilgi sahibi
olma.
3. Her durumda kendi enstrümanının aralıklarına hakim olabilme.
4. Kendi enstrümanının akordunu yapabilecek durumda olma.
5. Ton içinde çalabilmek için aşırı ince ve kalın aralıkları birbirleriyle kontrol edebilme.
6. Isının entonasyon üzerindeki etkilerinin farkında olma.
7. Vibratonun entonasyon üzerindeki etkilerini bilme ve vibrato yaparken aralığı sabit
tutabilme (Strauss, 2001: 2).
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Stegeman’a (1967) göre müzik çalışmalarının hiçbir aşaması, entonasyon kadar ihmal
edilmemiştir. Entonasyon sorunlarının, çalana bağlı ve çalana bağlı olmayan nedenleri
olabilir.

Laycock (1966) orkestra çalışması yapılan sınıflarda entonasyonu etkileyen

faktörleri şöyle sıralamıştır:


Çevresel faktörlerin değişmesi (çalışılan odadaki sıcaklık ve nem gibi)



Çalgıdaki yapısal bozukluklar (tuşe, teller, ya da tuşlardaki bozukluklar)



Öğrencinin aralıkları fark edememesi,

enstrümanın kontrolüne hakim

olamama, çalma sırasında zihnin entonasyon dışında çalgı çalmayla ilgili diğer
şeylerle meşgul olması


Öğretenin entonasyon konusunda gösterdiği titizlik (Nunez, 2002: 2).

Doğru entonasyonun alışkanlık haline gelmesi için pek çok farklı çalışma yapmak
mümkündür. Fakat deneyimli çalıcıların deneyimsiz çalıcılara göre bu konuda daha yetkin
olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla entonasyon doğruluğu deneyim ile birlikte gelişmektedir
(Parncutt ve McPherson; 2002: 188).
Dünyada entonasyonla ilgili çalışmalar oldukça az olmakla birlilkte ülkemizde bu
konuyla ilgili çalışmaların sayısı daha da azdır. Aşağıda entonasyon ile ilgili taranan literatür
yer almaktadır.
Chen, Woollacott, Pologe ve Moore’un (2008) “Pitch and Space Maps of Skilled
Cellists: Accuracy, Variability and Error Correction” isimli makalelerinde 8 üst düzey
viyolonselcinin

entonasyon

doğruluğu

ve

değişkenliği

ve

bu

viyolonselcilerin

performanslarının akustik geribildirimleri üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada
viyolonselcilerin çeşitli pozisyon değişiklikleri incelenmiştir. Bu pozisyon geçişleri hem yay
ile hem de akustik geribildirimin belirlenmesi için yay olmadan gerçekleştirilmiştir.
Katılımcıların hepsi yay ile gerçekleştirdikleri pozisyon geçişlerinde yüksek oranda başarı
sağlamışlardır. Akustik geribildirim olmadığı durumlarda seslerdeki bozukluklar artmış ve
daha geniş bir değişkenlik göstermiştir ve hata düzeltme ile ilgili hareketlerin azaldığı
görülmüştür.
Nunez (2002) “A Comparison of Aural and Visual Instructional Methodologies
Designed to Improve the Intonation Accuracy of Seventh Grade Violin and Viola
Instrumentalists” isimli doktora tezi çalışmasında yedinci sınıf keman ve viyola öğrencilerinin
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entonasyon doğruluğunu arttırmak için iki eğitim metodu karşılaştırmıştır. Çalışmanın
örneklemini orta öğretimde öğrenim gören rasgele seçilmiş 58 yedinci sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Deneye katılan öğrenciler a) görsel b) görsel ve işitsel olarak iki gruba
ayrılmıştır. Eğitim süreci, yirmi gün boyunca günlük çalışmaların on dakikasında orkestra
öğretmenleri

tarafından

öğrencilere

uygulatılmıştır.

Katılımcıların

entonasyon

doğruluklarında bir değişiklik olup olmadığının belirlenmesi için öntest sontest deney deseni
uygulanmıştır. Elde edilen veriler cent cinsinden hesaplanmıştır. Sonuçlar, iki eğitim
metodunun öğrencilerin ton içerisinde çalabilme becerisi üzerinde belirgin bir fark
yaratmadığını göstermiştir.
Kantorsky (1984) tarafından yazılmış, doktora tezi olarak yapılan araştırmada, çeşitli
eşliklemelerin yaylı çalgı çalıcılarının tiz seslerdeki entonasyon performansı üzerindeki
etkileri araştırılmıştır. Araştırmada incelenmek üzere on iki keman, on iki viyola, on iki
viyolonsel on iki kontrabas öğrencisi rasgele seçilmiştir. Deneklere ince ve kalın aralıklarda
inici ve çıkıcı gamlar çaldırılmış ve bu çalınan gamlar bilgisayar yardımıyla dört farklı
aralıkla eşliklendirilmiştir. Bunlar, ünisondan, küçük ve büyük üçlülerden, oktavdan ve
onlulardan yapılmış eşliklerdir. Deneklerin performansları teybe kaydedilmiş ve analizi
yapılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki, çalgıcıların tiz aralıklardaki performanslarının pes
eşliklerle desteklenmesi, çalgıcıların pes aralıklardaki performanslarının tiz eşliklerle
desteklenmesine göre daha anlamıdır. Ünisonlarla eşliklenen performansların sonuçları
üçlülerle, oktavlarla ve onlularla eşliklenmiş performansların sonuçlarına göre daha
anlamlıdır.
Stabley (2000) yapmış olduğu doktora çalışmasında, altıncı ve yedinci sınıf orkestra
öğrencilerinin oda müziği çalışmalarıyla entonasyon becerileri ve müziğe ilişkin tutumları
arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Araştırmada örneklem olarak belirlenen öğrencilerin hepsi
orkestra çalışmalarına katılmış ve deney kontrol grupları, orkestra öğrencilerinden seçilmiştir.
Orkestra dışında oda müziği çalışmaları yapacak olan deney grubu, orkestra grubu içinden
rasgele seçilerek kontrol grubu da orkestra öğrencilerinden seçilmiştir. Otuz dokuz hafta süren
bu araştırmada oda müziği çalışmaları yapan öğrenciler kendi başlarına çalışmışlardır.
Deneyin sonunda deneye kontrol gruplarına tutum ölçeği ve entonasyon testi uygulanmıştır.
Araştırmanın ilk iki haftasında deneklere Gordon yetenek ölçeği uygulanmış ve deneklerin
yetenek bağlamında birbirlerinden farklı olmadıkları görülmüştür. Deneyin son iki haftasında
öğrencilerin entonasyon yeteneklerini ölçmek için Carmody entonasyon testi, öğrencilerin
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müziğe ilişkin tutumlarını ölçmek için de öğrencilere Zorn tutum ölçeği uygulanmıştır. Deney
grubundaki öğrencilerin entonasyon testi sonuçları, kontrol grubundaki öğrencilerinkine göre
anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Deney grubundaki öğrencilerin müziğe ilişkin
tutumlarının, kontrol grubundaki öğrencilerinkine göre anlamlı derecede yüksek olduğu
görülmüştür. Bu sonuçlar göstermektedir ki, müzik eğitiminde oda müziği çalışmaları
öğrencilerin müziğe ilişkin tutumlarını ve doğru entonasyon ile çalma seviyelerini
yükseltmektedir.
Geringer (1976) “Intonational Performance and Perception of Accompanied and
Unaccompanied Asceding Scalar Patterns” isimli doktora tezi çalışmasında çıkıcı dizilerdeki
entonasyon performansı ile entonasyon algısı arasındaki farkı araştırmıştır. Çalışmanın
örneklemini Florida State Üniversitesinde öğrenim görmekte ve mezun olmuş, rasgele
seçilmiş 98 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılar çıkıcı Sol Majör diziyi hem eşlikli
hem

de

eşliksiz

seslendirmişlerdir.

Katılımcılar

çaldıklarını

kendi

çalgılarında

seslendirmişlerdir. Katılımcılara çalmadan önce farklı sözlü yönlendirmelerde bulunulmuştur.
Katılımcıların yarısına tizleşme eğiliminde oldukları söylenmiş ve kişilerden bu doğrultuda
geri dönüt alınmıştır. Diğer gruba ise olabildiğince doğru çalmaları için sözlü yönlendirmede
bulunulmuştur. Daha sonra katılımcılar aynı şeyi tekrar çalmışlar ve tüm çalınanlar teyp ile
kayıt edilmiştir. Katılımcılar çaldıklarını tekrar dinledikten ve hatalarını duyduktan sonra
düzelterek tekrar çalmaları istenmiştir. Yapılan tüm kayıtlar tampere sisteme göre cent
cinsinden analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları tüm çalışmada katılımcıların tiz çalma
eğiliminde olduklarını ortaya koymuştur. Araştırmanın amacı entonasyon performansı ile
entonasyon algısı arasındaki farkı ortaya koymaktır. Bu bağlamda varyans analizi teknikleri
kullanılarak belirgin farklar elde edilmiştir. Performans ve algı arasındaki fark eşlikten ve
dizinin derecesinden bağımsız değildir. Eşliksiz çalınan dizilerdeki entonasyon performansı
ve entonasyon algısı eşlikli olanlara göre daha az doğrudur. Çalışmada önceden verilen sözel
yönlendirmelerin performansı ve algılamayı değiştirmediği ortaya konmuştur.
Topoğlu’nun (2010) gerçekleştirdiği “Viyolonsel Çalışma Sürecinde Eşlikli Parmak
Açma Çalışmalarının Viyolonsel Öğrencilerinin Entonasyon, Özdüzenleme ve Derse Ġlişkin
Görüşleri Üzerindeki Etkileri” isimli doktora çalışmasının amacı, orta düzey viyolonsel
öğrencilerinin çalgı çalışma sürecinde karşılaştıkları entonasyon sorunlarını, kullanmakta
oldukları özdüzenlemeli öğrenme stratejilerini saptamak, Eşlikli Parmak Açma Çalışmaları
Metodunun ve çalışılan eserlerin eşliklendirilmesinin, viyolonsel öğrencilerinin entonasyon
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sorunlarına, kullanmakta oldukları özdüzenlemeli öğrenme stratejilerine ve derse ilişkin
görüşlerine olan etkilerini belirleyerek eşlikli çalışmanın, çalgı çalışma sürecindeki yerini
ortaya koymaktır. Araştırma, 2009-2010 Öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’ nda öğrenim görmekte olan beş
viyolonsel öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler dönem boyunca seviyelerine uygun,
kendi seçtikleri bir eseri ve yine teknik düzeylerine uygun dört ya da altı adet etüdü iki saatlik
günlük çalışma süreçlerinde çalışmışlardır. Araştırmada eşlikli çalışmaların etkilerini
belirleyebilmek amacıyla dönemin ilk altı haftasında öğrenciler Feuilliard Günlük Çalışmalar
Metodundan çalışmalar, etütler ve eserlerini çalışmışlardır. Sonraki altı hafta boyunca
öğrenciler, ses sitemi ile donatılmış çalışma odalarında Eşlikli Parmak Açma Çalışmaları
Metodunu, etütlerini ve parçalarını eşlikli çalışmışlardır. Çalışmanın entonasyon boyutunda
sonuçları zaman serileri deney deseniyle, özdüzenleme ve derse ilişkin görüşler boyutundaki
sonuçları ise nitel araştırma yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda eşlikli
parmak açma çalışmalarının, viyolonsel öğrencilerinin çalıştıkları eserleri çalarken
gerçekleştirdikleri entonasyon hatalarında azalmaya, öğrencilerinin özdüzenlemeli öğrenme
süreçlerinden özgözlem, özyargı ve öztepki basamaklarının kullanımının gelişmesine ve
öğrencilerin derse ilişkin görüşlerinin de olumlu yönde değişmesine yol açtığı görülmüştür.
Ergen’in (2010) “Ġlköğretim Düzeyinde Eşlikli Çalmaya Dayalı Keman Eğitiminin
Entonasyon, Özgüven Ve Tutum Üzerindeki Etkisi” isimli doktora çalışması ilköğretim
düzeyinde eslikli çalmaya dayalı keman eğitiminin eşliksiz çalmaya dayalı keman eğitimine
göre entonasyon, özgüven ve tutum üzerindeki etkisinin belirlenmesini hedeflemektedir.
Araştırmanın deneklerini, 2008-2009 eğitim - öğretim yılında, Balıkesir Hatice Fahriye
Eğinlioglu Ġlköğretim Okulunun 3, 4 ve 5. sınıflarında öğrenim gören 30 öğrencisi
oluşturmuştur. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır. Deney
grubunda (n=15) eşlikli çalmaya dayalı keman eğitimi, kontrol grubunda ise (n=15) esliksiz
çalmaya dayalı keman eğitimi uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak,
“Müziksel Ġşitme Yeteneği Değerlendirme Formu”, “Keman Çalmaya Yönelik Fiziksel
Yeterlilik Gözlem Formu”, “Kişisel Bilgi Formu”, “Entonasyon Değerlendirme Formu”,
“Piers –Harris Öz-Kavramı Ölçeği” ve “Keman Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”
kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları ilköğretim düzeyinde eşlikli çalmaya dayalı keman
eğitiminin eşliksiz çalmaya dayalı keman eğitimine göre entonasyon, özgüven ve tutum
üzerindeki etkisinin anlamlı derecede fark yarattığı yönündedir.
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Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak ülkemizde yaylı çalgı eğitimi veren kurumlardan biri olan Eğitim
Fakültelerine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında
entonasyon doğruluğu, pek çok çalgıda olduğu gibi yaylı çalgı çalışma sürecinde de önemli ve
temel sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru entonasyon ile çalabilmek ses
ayrımı ve ses eşleştirme becerilerine sahip olmayı gerektirmektedir. Ayrıca doğru entonasyon
ile çalabilmek ancak tonda çalma ile mümkün olacağından çalıcının parça içerisindeki ton
değişikliklerini armonik olarak analiz edip buna göre çalışını şekillendirmesi gerekmektedir.
Ayrıca entonasyon doğruluğunun çalıcının deneyimiyle doğru orantılı olduğu
görülmektedir. Çalgı eğitiminde deneyim, çalgı çalışma süresi ile doğrudan ilişkili
olduğundan çalgı çalışılan süre boyunca entonasyonun, çalışmaların ilk aşamasından itibaren
öneminin vurgulanarak doğru entonasyon ile çalmaya çalışılması önem taşımaktadır.
Ayrıca tonda çalabilme konusunda deneyim kazanabilmek için yaylı çalgı eğitiminde
eşlikli çalışmaların önemini vurgulayan ve eşlikli çalışmaların entonasyon doğruluğunu
geliştirdiğini ortaya koyan çalışmalar da göz önünde bulundurulduğunda Müzik Eğitimi
Anabilim Dallarında gerçekleştirilen yaylı çalgı eğitiminde eşlikli çalışmaların yapılabilmesi
için gerekli alt yapının oluşturulup bu bölümlerde uygulanmakta olan müfredatta gerekli
değişikliklerin yapılması gerektiği düşünülmektedir. Eşlikli çalışmalar sayesinde öğrencilerin
armonik altyapıyı duyarak çalgı çalışmaları sağlanmalı ve yaylı çalgı çalışma sürecinde bu
yolla armonik değişimleri fark etmeleri teşvik edilmelidir. Bu bağlamda yaylı çalgı
öğrencilerinin doğru entonasyonda çalmaları için en büyük görevlerden biri de yaylı çalgı
öğretmenlerine düşmektedir. Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğretmenlerin bu konuda
gösterdikleri titizlik öğrencilerin de bu konuda daha duyarlı olmalarını sağlayacak böylece
öğrenciler, oluşturdukları sesleri daha dikkatli şekilde dinleyerek yanlış olan sesleri
düzeltmek için daha fazla çaba harcayacaklardır.
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MÜZĠK EĞĠTĠMĠNDE ÇAĞDAS BĠR ARAÇ OLARAK
ĠNTERNETĠN ROLÜ

Yrd. Doç. Dr. Afşın ÖNER*

GĠRĠġ
Toplumların medeniyet seviyeleri ilerledikçe, bilgiye olan ihtiyaçları da artmaktadır.
Bilimin ve teknolojinin de bu döngü içerisinde artan bir hızla ve çok yönlü gelişimi insan
hayatını doğrudan etkilemekte ve teknolojik araçların hayatımızda vazgeçilmez bir yere sahip
olmasına sebep olmaktadır. Bir toplumun ilerleyen teknoloji ve medeniyet seviyesi, o
toplumun ihtiyaçlarını ve mevcut yaşam koşulları içindeki beklentilerini de değiştirmektedir.
Bilgi talebinin ve sirkülasyonunun artma eğilimi, mevcut bilgi kaynaklarını ve iletişim
araçlarını da, artan ihtiyacı karşılayacak şekilde gelişmeye sevketmektedir. Bu doğrultuda
ortaya çıkan araçlar günlük hayatın içine yaygın şekilde girmiş ve neredeyse herkesin
kullanabileceği bir çeşitliliğe ulaşmıştır.
İnternet, bu bilgi ve iletişim araçlarından belki de en yaygın olarak kullanılanlarından
birisi durumundadır. Amerika‟da özellikle üniversite öğrencilerinin, interneti günlük
hayatlarının bir parçası olarak çok sık kullandıkları görülmektedir (Jones, S., Johnson-Yale,
C., Millermaier, S. and Pérez, F. S., 2009) İnternetin halkın kullanımına girmesinden
günümüze kadar gösterdiği ilerleme incelendiğinde, yaygınlığının ve kullanım alanlarının her
geçen gün hızla arttığı ortaya çıkmaktadır. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile kullanım
kolaylığı ve taşınabilirliği gittikçe artan intenet, günümüzde cep telefonları ve taşınabilir
elektronik cihazlarla birlikte her an heryerde kolaylıkla ulaşılabilir hale gelmiştir.
Bilgisayarların günümüzdeki işlevleri neredeyse internetten ayrı düşünülemez duruma
*
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gelmiştir. Nieckartz‟ın yapmış olduğu araştırmada, internernetin artan bir hızla, neredeyse
heryerde karşımıza çıkan bir sosyal fenomen haline gelmiş olduğu, tıpkı telefon ve televizyon
gibi, insanların günlük hayatının bir parçası olduğu belirtilmektedir (Nieckarz, P. P. 2005).
İnternetin hayatımızdaki yerinin hızla artmasıyla, bu etkili iletişim ve bilgi aracının
doğru kullanımı konusunda stratejiler geliştirme gerekliliği de gündeme gelmektedir. 2000‟li
yıllardan başlayarak ciddi şekilde artış gösteren internet kullanımının kontrolden çıkması
durumunda bir çok problem ortaya çıktığı ve insan hayatını olumsuz etkilediği görülmüştür
(Shapira, N. A., Lessig, M. C., Goldsmith, T. D., Szabo, S. T., Lazoritz, M., Gold, M. S. and
Stein, D. J., 2003). Doğru kullanım stratejilerinin belirlenmesi ile internet, hayatın bütün
alanlarında olduğu gibi, eğitim alanında da etkili bir araç haline gelerek doğru bilgiye erişim
için kullanılabilir.
Hazırlanan bu çalışmada, internetin mevcut kullanım alanları ele alınmış ve bu
alanların müzik eğitiminde etkin ve sistematik bir şekilde uyarlanabilirliği konusunda fikirler
ortaya konmuştur. Yapılan literatür taraması ile internetin eğitimde kullanılmasına yönelik
uluslararası alandanda benimsenen yaklaşımlar incelenmiş bunların ülkemizde müzik eğitimi
alanında uyarlanabilirliği tartışılmıştır. Bu doğrultuda internetin yurtdışında müzik eğitimi
alanında kullanımını tespit etmek için Amerika ve Avrupa‟nın çeşitli bölgelerindeki Çalgı
sanatçıları ve eğitimcileri ile bir görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşme, sanatçıların internetin
müzik eğitiminde bir araç olarak kullanılması ile ilgili görüşlerini tespit etmeyi
amaçlamaktadır. Görüşmede aynı zamanda, sanatçıların interneti çalgı eğitim süreçlerinde
nasıl kullandığı ve bu aracın avantaj ve dezavantajlarına ilişkin görüşleri de tespit edilmiştir.
Çalışmanın sonunda ; yapılan literatür taraması doğrultusunda elde edilen veriler ve
Sanatçı/Eğitimcilerle yapılan görüşmelerden ortaya çıkan görüşler ışığında, internetin
Türkiye‟de lisans seviyesinde müzik eğitimi veren kurumlarda etkili bir araç olarak
kullanılmasına yönelik fikirler ortaya konmuştur.
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YÖNTEM
Araştırmada, nitel yöntemler kullanılmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında, internetin
eğitimde kullanımı ile ilgili yapılmış çalışmaların incelendiği bir literatür taraması yapılmıştır.
Literatür taramasında yabancı online veri tabanları incelenmiş ve araştırmanın konusu ile
ilgili yapılmış olan uluslararası yayınlar taranmıştır.
Araştırmanın

ikinci

aşamasında;

yurtdışında,

internetin

müzik

eğitiminde

kullanılmasına yönelik verileri toplamak için, yapılandırılmış açık uçlı bir görüşme formu
hazırlanmıştır. Hazırlanan bu görüşme formu belirlenmiş olan 35 flüt sanatçısı ve eğitimcisine
gönderilmiştir. Görüşme formlarının gönderilmesi için Facebook sosyal paylaşım sitesi
kullanılmış, doldurulan görüşme formlarının geri alınması de yine Facebook sosyal paylaşım
sitesi ve email yoluyla gerekleştirilmiştir. 20 katılımcıdan dönüt alınmıştır. Elde edilen veriler
veri kodlama yöntemi ile analiz edilmiş, ortaya çıkan veriler Kategori ve Konseptlere
ayrılarak tablolaştırılmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen veriler yorumlanarak, internetin müzik eğiminde
sistematik ve etkili şekilde kullanılmasına yönelik öneriler ortaya konmuştur.

ĠNTERNETĠN MÜZĠK EĞĠTĠMĠNDEKĠ ROLÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
İnternetin bir iletişim aracı olarak sunduğu imkanların dışında, günümüzde çok yönlü
bir bilgi kaynağı olarak hayatımıza girmiş olması, müzik eğitimini de önemli ölçüde
etkilemektedir. Hayatımızın içineki varlığı gittikçe artan internetin etkisi, internetin halkın
kullanımında olmadığı yıllar ile kıyaslama yaptığımız zaman daha çarpıcı şekilde ortaya
çıkacaktır. Müzik eğitimi bu teknolojik gelişim ve etkileşim sürecinden önemli derecede
etkilenmiş, ve bu yeni aracı kullanmak için farklı yaklaşımlar ortaya çıkmaya başlamıştır.
Özellikle Amerika ve Avrupa‟da araştırmacılar internet ve internet temelli araçların gerek
müzik eğitimindeki gerekse diğer alanlardaki rolüne ve öğrenciler üzerindeki etkilerine
yönelik bilimsel çalışmalar yürütmekte ve bu çalışmalardan elde ettikleri sonuçlar
doğrultusunda, bu aracın etkili ve doğru kullanımına yönelik çözüm önerileri ortaya
koymaktadırlar. Jones, Yale, Millermaier, ve Pérez‟in yapmış olduğu araştırmada, üniversite
öğrencilerinin internet kullanımının cinsiyet ve ırk değişkenleri ile ilişkisi araştırılmıştır
(Jones, S., Johnson-Yale, C., Millermaier, S. and Pérez, F. S. 2009). Buente ve Robbin‟in
yapmış olduğu araştırmada 2000‟li yıllar ile beraber bilgi ve iletişim aracı olarak hayatımıza
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giren internetin 2000-2004 yılları arasındaki kullanım trendleri sorgulanmıştır (Buente, W.
and Robbin, A., 2008). Waller‟in yapmış olduğu çalışmada, kullanıcıların arama motorlarını
kullanma eğilimleri ve arama motorlarını hangi amaçla kullandıkları araştırılmıştır. Araştırma
sonuçlarında katılımcıların yarısının arama motorlarında gitmek istedikleri adresi bildiği
görülmüştür (Waller, V. 2011). Cheung ve Huang‟ın yapmış olduğu çalışmada, üniversite
eğitiminde internet kullanımı öğrencilerin bakış açısı ile değerlendirilmiştir. Araştırmada,
üniversite yöneticilerinin öğrenme sürecini desteklemek için bilgi teknolojilerine yatırım
yaptıkları, öğretmenlerin eğitim materyallerini gittikçe artan bir oranla internette yayınlamaya
başladıkları belirtilmiştir (Cheung, W. and Huang, W. 2005). Wai‟nin yaptığı çalışmada,
Şangay‟daki ortaokul öğrencilerinin, müzik öğrenim süreçlerinde bilgi teknolojilerini
kullanımları araştırılmıştır.

Araştırmada öğrencilerin çoğunluğunun, interneti müzik

eğitiminde motivasyonu arttıran bir araç olarak gördükleri, klasik ve popular müzikleri
öğrenmede yardımcı bir araç olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır. Çalışmada aynı
zamanda internetin sunduğu imkanlar ile sınıftaki müzik öğreniminin sınırlarını
genişletebileceği belirtmişlerdir (Ho, W.-C. 2007). D'Elia, Abbas, Bishop, Jacobs ve
Rodger‟ın yapmış oldukları çalışmada, gençlerin internet kullanımının kütüphane kullanımı
üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırmanın sonunda internet kullanımının gençlerin
kütüphaneye gitmesini engellemediği, ancak evde internet erişimi olan gençlerin kütüphaneyi
daha seyrek siyaret ettiği ortaya çıkmıştır. Bunun yanında evlerinde internet erişimi olmayan
gençlerin kütüphaneleri daha sık ziyaret ettiği görülmüştür (D'Elia, G., Abbas, J., Bishop, K.,
Jacobs, D. and Rodger, E. J. 2007).
Jones, yapmış olduğu „„The Internet Goes to College‟‟ isimli araştırmada üniversite
öğrencilerinin internet kullanımını incelemiş, öğrencilerin interneti kullanım oranlarını,
amaçlarını ve internet ile ilgili çeşitli görüşlerini tespit etmiştir. Araştırmadan elde edilen
bulgularda genel halk kitlesinin %59‟luk internet kullanımına kıyasla, üniversite
öğrencilerinin %86‟lık bir oranla çok daha sık internet başına geçtikleri görülmüştür.
Üniversite öğrencilerinin, halkın diğer kesimine kıyasla iki kat daha fazla müzik indirdiği ve
sıradan bir internet kullanıcısından yaklaşık iki kat fazla hızlı mesajlaşma sistemlerini
kullandığı görülmüştür. Araştırmaya gore; internetin, öğrencilerin eğitim hayatlarının önemli
bir kısmını oluşturduğu, öğrencilerin interneti; profesörler ve sınıf arkadaşlarıyla görüşmek,
araştrıma yapmak ve kütüphane materyallerine girmek için kullandıkları belirtilmiştir.
Araştırmada, nternetin birçok öğrenci için çok fonksiyonel bir araç olduğu, çalışmaları
çerçevesinde diğer insanlar ve bilgi ile iletişim şekillerini önemli ölçüde değiştirdiği bulguları
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ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %79‟u, internetin akademik üniversite
hayatlarında olumlu bir etkisi olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %73‟ü
bilgiye erişim için kütüphane yerine interneti kullandıklarını belirtmişlerdir. Kütüphaneyi
internetten daha fazla kullandığını belirten öğrencilerin oranı da %9‟da kalmıştır (Jones, S.
2002).
İnternetin müzik eğitimindeki yaygın rolünü, işlevi ile ilgili olarak iki ana başlık
altında değerlendirebiliriz ; İletişim aracı olarak, bilgi kaynağı olarak.

İnternet, halkın

kullanımına açıldığı yıllarda önemli bir iletişim aracı haline gelmiş ve ilk etkili işlevlerinden
birisi, elektronik postalar ve sohbet programları ile iletişim alanında ortaya çıkmıştır. Bu
işlevi her alanda olduğu gibi müzik eğitimi alanında da kullanılmış, dünyanın çeşitli
yerlerindeki çeşitli müzisyenlerin ya da eğitimcilerin, e-mail kullanmaya başlayarak
bazılarının da adreslerini gerek internet gerekse diğer yollarla duyurmaları, bu kişileri
dünyanın heryerinden iletişime açık hale getirmiştir. Bu yolla Dünya‟nın heryerindeki
müzisyen ve eğitimcilerin ulaşılabilirliği artmış ve kurulan bu iletişim sayesinde fikirlerin
hızlıca ve sınırsızca yayılması mümkün olmuştur. İnternetin gelişmeye devam etmesiyle,
sahip olduğu iletişim işlevi de gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Müzisyenler, sanatçılar ve
eğitimciler kendilerine internet siteleri kurmaya başlamışlar ve bu siteler vasıtasıyla
iletişimlerini geliştirmişlerdir. Kurulan bu internet siteleri ile birlikte hem e-mail iletişimi
daha da yaygınlaşmış hem de genel bir haberleşme ortamı oluşmuştur. Bu sitelerde ve mail
gruplarında sanatçıların konser turları, dersleri, masterclass‟ları ve sunumları ile ilgili haberler
ve bilgilendirmeler yer almaya başlamış, daha önce bu gibi bilgilere ulaşma imkanı olmayan
öğrenciler ve öğretmenler, istedikleri sanatçı veya eğitimci hakkındaki son haberleri ve
gelişmeleri bu yollarla takip etme fırsatı bulmaya başlamışlardır. İnternetin ilerleyen
dönemlerinde sosyal paylaşım sitelerinin ve programlarının gelişmesi, haberleşmeye farklı bir
boyut kazandırmış, kişisel internet sitelerinin mesleki ve sanatsal içeriğine ilave olarak,
gündelik ve sosyal bir içeriğin dş dünya ile paylaşılması dönemini başlatmıştır. İnternetin
iletişim işlevi, sosyal paylaşım trendleri ile birlikte sürekli ve çok yönlü bir hale gelmiştir.
Müzik eğitimi alanından bakıldığında, öğrenciler veya öğretmenler, istedikleri sanatçının
veya eğitimcin internet sitesi ve sosyal paylaşım profillerini takip ederek, çok yönlü bir
iletişimin içinde yer almaya başlamışlardır. Bu iletişim süreci tek yönlü işleyebildiği gibi,
aynı zamanda çok yönlü ve etkileşimli olarak da sürebilmektedir.
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İnternetin bir bilgi kaynağı olarak sahip olduğu işlev ise günümüzde oldukça çeşitli ve
yaygın durumdadır. Neredeyse her eğitimli bireyin kendine ait bir kişisel bilgisayarının
bulunması ve mobil internet teknolojisinin de gelişerek yaygınlaşması, bütün gelişmiş Dünya
ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de internet tüketiminin önemli ölçüde artmasını
beraberinde getirmiştir. İnternet bu yönüyle müzik eğitimi için de eşsiz bir bilgi kaynağı
konumundadır. İnternetin bilgi kaynağı olarak sahip olduğu işlev, Dünya‟nın farklı
bölgelerinde ortak özellikler ve anlamlar taşıdığı gibi, kimi bölgelerde kültürel ve sosyal
değişkenlerden ötürü daha değişik anlamlar ve işlevler kazanabilmektedir. Bu doğrultuda
internetin ülkemiz müzik eğitimi için taşıdığı anlam değerlendirilerek, taşıdığı anlam sebep
sonuç ilişkisiyle ortaya konabilir. İnternet, herşeyden önce ülkemizde eğitimi verilen Klasik
Batı Müziği‟nin, sosyal ve kültürel olarak erişemediği bölgelere ve insanlara önemli bir
pencere olmuştur. Müziğin kültürel, sosyal ve sanatsal kaygılarının kimi zaman görmezden
gelindiği durumlarda, bu yönlerin aydınlatılması veya tamamlanmaya çalışılması için çok
önemli bir referans teşkil etmiştir.
Klasik Batı Müziği eğitimi ülkemizin birçok farklı bölgesindeki müzik bölümlerinde
verilmesine rağmen, bazı istisnai bölgeler dışında eğitim alan öğrenciler bu müzik türüne ait
nitelikli

kültürel,

sosyal

ve

sanatsal

faaliyetten

mahrum

durumda

eğitimlerini

sürdürmektedirler. Verilen eğitimin amaçları, yapılan sanatın anlamı ve değeri gözönüne
alındığında, bu durum önemli bir çelişki oluşturmaktadır. İşte bu doğrultuda İnternet,
ülkemizde verilen klasik Batı müziği eğitiminin ve eğitim sistemimizin sahip olduğu önemli
boşlukları doldurabilecek işlevlere sahiptir. Uluslararası sanatçıların ve ilerleyen zamanlarda
ülkemizin de önde gelen sanatçılarının açmış oldukları web sayfaları, bu sanatçıların
sanatlarını, kimi zaman fikirlerini ve tartışmalarını, ses kayıtlarını, konser tarihlerini,
biyografilerini paylaşmış olduğu alanlardır. Bu sayfalar, özellikle Klasik Batı Müziği
hakkında önemli derecede bilgi eksikliği olan öğrencilerin, eğitimini aldıkları müziğin
uluslararası sanatçılarını öğrenme, sanatlarını takip edebilme ve ilgili haberleri okumalarını
sağlamak açısından önem taşımaktadır. Böylece, eğitimini aldıkları müziğin kültürüne ve
üretimine büyük ölçüde yabancı olan gençlerin, sanal bile olsa bu müziğin dünyasına
girebilme imkanı ortaya çıkmaktadır. Bu yolla ülkemizin sanat merkezlerinde konser vermeye
gelen dünyaca ünlü sanatçıların da konser tarihleri takip edilerek, bu konserleri canlı olarak
dinleme imkanı bulunabilir. Bu konserlerin tanıtımlarının ve afişlerinin fiziksel olarak
ülkemizde müzik eğitimi veren kurumlara dağıtılmadığı göz önüne alındığında, internet bu
takibi gerçekleştirmek için önemli bir rol üstlenmektedir.
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Eğitimin en önemli materyallerinden birinin kitap olduğu düşünüldüğünde,
öğrencilerin ve öğretmenlerin kitaba ve kütüphanelere olan ihtiyaçları akla gelmektedir.
Ülkemizde özellikle kütüphanelerin çok az ve olanların birçoğunun da yetersiz olduğu
gerçeği, müzik kütüphaneleri açısından çok daha trajik şekilde karşımıza çıkmaktadır.
Eğitimin belki de en önemli materyali, müzik eğitimi alanında ciddi derecede yetersizdir ve
zaten farklı bir kültürün parçası olan klasik Batı müziği ile ilgili ulaşılabilen kaynakların
sayısı çok azdır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bu literatür ile ilgili bilgi sahibi bile
olabilmeleri için yeterli fiiksel donanım bir çok üniversitemizde büyük ölçüde yoktur.
Künyesi bilinen bir çok müzik kitabı, ses kaydı ve nota ise mevcut kütüphanelerde ve
kurumlarda bulunmamaktadır. Ülkemizin müzik eğitim sistemi için ciddi bir altyapı sorunu
olan kitap ve kütüphane eksikliği aynı şekilde müzik notaları ve ses kayıtları için de
geçerlidir. Müziğin bu temel ihtiyaçlarını öğrenciler yakın bir tarihe kadar yeterince tanıma
imkanı bulamamış, kullanamamış ve sonuç olarak eğitimin aldıkları müziğin literatürünün
içine tam anlamıyla girememişlerdir. Müziğin yazılı ve sesli kaynaklarından uzak olunması,
yine yakın bir tarihe kadar bu müziğin teknik ve sanatsal detaylarına da tam olarak hakim
olunamamasına sebebiyet vermiştir. Günümüzde ise ülkemiz müzik eğitimi alanında mevcut
olan bu fiziksel eksiklikler büyük ölçüde devam etmekte ancak internetin varlığı ve gelişmesi
ile beraber bu eksiklikleri giderecek çok önemli kaynaklar ortaya çıkmaktadır. Bu kaynaklar ;
online ansiklopediler, kitaplar, veri tabanları, ses ve video siteleri, sözlükler, kişisel siteler ve
nota arşivleridir. Aynı zamanda arama motorları da hemen hemen her türlü bilginin aranıp
istenilen bilgiye ulaşılabilecek adreslerin listelendiği çok önemli yardımcı araçlardandır. Bu
araçlar sayesinde istenilen bilginin nerede ve hangi adreste bulunduğunu bilmeye gerek
kalmadan arama yapılabilmekte ve hem hedeflenen bilgiye hem de bu bilgi ile ilişkili farklı
bilgilere ulaşılabilmektedir.
Ülkemizde mesleki müzik eğitimi verilen kurumların bir çoğunda uzun yıllar boyunca
müzik notalarına ulaşma konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Bu sıkıntılar sadece
öğrencileri değil aynı zamanda öğretmenleri de olumsuz yönde etkilemiş, özellikle de çalgı
eğitim ve öğretim süreçlerinde olumsuz etkisini daha sık göstermiştir. Nota yayıncılığının ve
pazarlaması zaman içinde gelişme gösterse de, ülkemizde mesleki müzik eğitimi yaygınlığı
dikkate alındığında, bunun çok yetersiz olduğu ve eğitimin ihtiyaçlarını karşılamadığı açıktır.
Bu sebeple müzik alanındaki öğrenci ve öğretmenlerin bazıları eğitimini aldıkları/verdikleri
çalgının literatürünü tanıma fırsatı bile bulamamışlardır. Bir çalgının öğretim müfredatını
oluştururken dahil edilmesi gereken bir çok temel eser veya etütün notalarına ulaşma imkanı
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olmamıştır. Bu durum, ülkemizdeki klasik batı müziği çalgı eğitimini, olması gereken
içerikten uzaklaştırarak, imkansızlıklara göre şekillenmiş dar bir kalıba sıkıştırmıştır. Bu
durum, fiziksel imkanları ve sanatsal atmosferi yeterli seviyede olan istisnai belli başlı okullar
haricindeki tüm müzik bölümlerini etkilemiştir. İnternetin varlığı ve yaygınlaşması, mesleki
müzik eğitiminin içinde bulunduğu bu trajik durumu da olumlu yönde etkilemiş, başta halka
açık nota veri tabanları ve diğer nota kaynakları, ülkemizde mesleki müzik eğitiminin ufkunu
açmıştır. Böylece müzik eğitimcilerinin ve öğrencilerinin, istedikleri alandaki literatürü
araştrıp öğrenmeleri ve bu doğrultudaki belgeleri edinerek kullanmaları kolaylaşmıştır.
Müzik eğitiminin bir başka önemli materyali de görsel ve işitsel dokümanlardır.
Özellikler Klasik batı müziği etkinliklerinin çok az olduğu ve sadece belli bölgelerde
yoğunlaştığı gözönüne alındığında, görsel ve işitsel dokümanların bu boşluğu doldurma
konusunda taşıdıkları önem tartışılmaz. Ülkemizde mesleki müzik eğitimi verilen bölgelerin
bir çoğunda klasik müzik etkinlikleri çoğunlukla çok nadir düzenlenmektedir, bazı yerlerde
ise malesef öğrencilerin ve öğretmenlerin kendi düzenledikleri etkinlikler dışında hiçbir klasik
müzik etkinliği yapılmamaktadır. Bu durum, bu gibi yerlerde müzik eğitimi alan öğrencilerin,
Klasik batı müziği eğitim süreçlerinde kendi yollarını kendi kendilerine bulmaları
mecburiyetini doğurmaktadır. Müzik eğitiminde gözlemleme, dinleme, algılama, örnek alma
ve yorumlama gibi süreçler eğitim niteliğinin arttırılması için önemlidir. Bu gibi ihtiyaçların
tam olarak karşılanmadığı bir müzik eğitimi sürecinde bir takım yönler eksik kalır ve eğitimin
amaçlarına tam olarak ulaşılması mümkün olmaz. İşte bu noktada, müzik eğitimi hayatımıza
kritik bir araç olarak girmiş internet, müzik eğitimindeki bu boşlukları doldurmaktadır.
İnternette yer alan ve gün geçtikçe artan müzik ses kayıtları ve videoları, müzik eğitim süreci
için çok değerli ve günlük hayatta ulaşılması imkansız olan materyallerdir. Bu materyaller
sayesinde, öğrencilerin ve öğretmenlerin, bu müziğin dünyasına girme imkanları artmaktadır.
Öğrenciler, Dünya‟nın her tarafından sanatçıların, eğitimcilerin ve öğrencilerin yorumlarını
dinleyerek, işitsel eğitim süreçlerini destekleyebilme imkanı bulmaktadırlar. Farklı ekollerin
ve farklı yorumların birarada olduğu bir ortamda, öğrencinin en iyi müzikal ve teknik stili
karşılaştırma yaparak bulabilmesi ve kendi stilini oluşturabilmesi imkanı da artar.
İnternetin müzik eğitimi için faydalı bir diğer yönü de, müziğin çeşitli alanlarında
yapılmış olan derslere ulaşma imkanının olmasıdır. Dünyanın bir çok yerinden sanatçıların,
eğitimcilerin veya ileri düzeydeki öğrencilerin, internet ortamına yüklemiş oldukları farklı
konulardaki uygulamalı veya teorik dersler, müzik eğitimi için çok önemli bir kaynak
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oluşturmaktadır. Bu dersler canlı olarak yapılabildiği gibi, önceden yapılmış bir dersin
videosu şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir. İnternet ortamında bulunabilecek müzik
dersleri aynı zamanda Dünyaca ünlü sanatçıların master class‟larından alınan görüntüleri de
içermektedir. Bu masterclass videoları sayesinde, ustalar ve dünyaca ünlü sanatçılar ile
tanışma imkanı bulamayacak ve onların derslerine katılamayacak olan öğrenciler, onların
derslerini ve stillerini yakından takip edebilme imkanı bulabilmektedirler. Herhangi bir
müzikal yaklaşımın veya tekniğin, o ustalar tarafından nasıl anlatıldığına tanıklık
edebilmektedirler. Aynı zamanda birden fazla kişinin aynı konu üzerinde yaptıkları farklı
anlatımlar, öğrencilerin bu konuda ufkunu açıp farklı bir bakış açısı kazanmalarını
sağlayabilmektedir. Bunun yanında internette kimi zaman herkese açık kimi zaman da ücretli
olarak online ders yapan hocalar bulunmaktadır. Bu hocalar bazen önceden hazırlanmış
videolar yükleyerek, bazen de öğrenci ile video konferans görüşmesi yaparak ders
yapmaktadırlar. Birbirinden farklı şekillerde ve şartlarda karşımıza çıkan online derslerde,
öğrencilerin farketmedikleri hatalarını görerek bu hataların giderilmesine yönelik ipuçları ile
farklı çözüm önerilerini bulabilme imkanları da vardır. Mesleki müzik eğitimi veren
eğitimciler açısından bakıldığında bu dersler, ülkemizdeki eğitimcilerin de kendilerini
geliştirmeleri ve öğretim yöntemlerini yeniden ele alarak evrensel boyutlara taşımaları için bir
fırsat sayılabilmektedir.

ĠNTERNETĠN MÜZĠK EĞĠTĠMĠNDE KULLANILMASININ ORTAYA
ÇIKARABĠLECEĞĠ SORUNLAR
İnternetin müzik eğitiminde çağdaş bir araç olarak kullanılmasının getirmiş olduğu
avantajlar, bu platformun özgür ve herkese açık bir ortam olması ile doğrudan ilgilidir. Ancak
bu aracın müzik eğitiminde kullanılması sırasında oluşabilecek dezavantajlar da yine bu
özgürlük ve açıklıktan kaynaklanmaktadır. İnternet, dünyanın her yerinden sayısız bireysel ve
kurumsal kullanıcının paylaştığı ortak bir alandır. Bu ortak alan tüm konularda çeşitli ve farklı
kaynaklardan bilgiyi barındırdığı gibi müzik eğitimi ile ilgili de çok farklı ve detaylı bilgilere
ev sahipliği yapmaktadır. Ancak bu kalabalık bilgi sirkülasyonunun içinde tutarsız, yanlış ve
zararlı bilgiler de yer almaktadır. İnternette yer alan müzik ses kayıtları ve videolarının içinde
kötü kalitede olanları da bulunmaktadır, bunun sebebi internet ortamına herkesin video ve ses
kaydı yükleyebilmesidir. Bütün bu bilgi kirliliğinin riskini arttıran bir başka konu ise arama
motorlarından ortaya çıkan sonuçların, kaynağı ve güvenilirliğinden emin olunmadan referans
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alınmasıdır. Arama motorlarından arama yapıldığı zaman, çoğunlukla tutarlı kaynaklara sahip
olanların yanında, popülerliği yüksek olan başlıklar da karşımıza çıktığından dolayı, doğru
bilgi, yanlış bilgi ile yer alabilmektedir. İnternet ortamında arama yaparken karşı karşıya
olunan en büyük risklerden bir başkası da, öğrencilerin çoğunlukla arama motorundan tek bir
anahtar sözcük ile ulaştıkları sonuçların en üstte olanına başvurarak kolay bilgi yolunu seçme
eğiliminde olmalarıdır. İnternetin tüm bu risklerinin azaltılması için, bilinçli internet kullanım
alışkanlıklarının geliştirilmesi, güvenilir kaynaklı bilgiye yönelinmesi ve araştırılan bilginin
diğer güvenilir bilgi kaynakları ile desteklenmesi gerekmektedir.

ĠNTERNETĠN MÜZĠK EĞĠTĠMĠNDE ÇAĞDAġ BĠR ARAÇ OLARAK
KULLANILMASINA YÖNELĠK ULUSLARARASI SANATÇI VE EĞĠTĠMCĠLERĠN
GÖRÜġLERĠ
Araştırma kapsamında Türkiye dışından 20 Flüt sanatçısı ve eğitimcisi ile görüşme
yapılmıştır. Yapılan görüşmede 6 tane standartlaştırılmış açık uçlu soru sorulmuştur. Bu
sorular sanatçıların « Müzik Eğitiminde Çağdaş Bir Araç Olarak İnternetin Rolü » ile ilgili
fikir ve görüşlerini almayı hedeflemiştir. Bu bölümde, katılımcılar ile yapılan görüşme
verilerinin kodlarına ait konsept ve kategoriler bulunmaktadır.

Tablo 1. Katılımcıların “Ne kadar süredir çalgı eğitimi vermektesiniz?” sorusuna verdikleri
cevaplara ait veriler
Süre
5-10 yıl arası

10-15 yıl arası

15-20 yıl arası

20 yıl ve üstü
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f
%
20
%
60
%
10
%
10

Tablo 1‟de görüldüğü gibi, katılımcılar flüt eğitimi verme konusunda 5-25 yıl arasında
deneyime sahiptirler

Tablo 2. Katılımcıların “Müzik eğitiminde internetin rolü hakkında düĢünceleriniz
nelerdir ?” sorusuna verdikleri cevaplara ait veriler
Kategori

Konsept

f

Fantastik
İlgi çekici
Çok iyi
Olumlu
İfadeler

%

Pozitif

31,8

Önemli
Fantastik

OLUMLU

İlgi çekici
Her müziği dinleyebilme
Farklı çalıcılardan dinleyebilme
Bilgiye
Erişim

Müzik ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilme

%
27,2

Teori öğrenmek için iyi kaynak ve uygulamalar
İşitmeyi geliştirmek için iyi kaynak ve uygulamalar
Bilgiye hızlı erişim

İletişim

Müzik ve müzikal fikirlerin hızlı yayılabildiği bir ortam olması
Dünyanın çeşitli yerlerindeki müzisyenlerin kolay iletişim
kurabilmeleri

%
13,6

Dünyanın çeşitli yerlerindeki bestecilerin eserlerini paylaşabilmeleri

Doğru ve
Yanlış Bilgiyi
Ayırtedebilme

Öğrencilerin iyi ve kötü performans arasındaki farkı ayırt
edebilmeyi öğrenebileceği bir ortam
Öğrencilerin güvenilir ve kurgusal bilgi arasındaki farkı ayırdetmeyi
öğrenebileceği bir ortam

%
9

OLUMSUZ

Daha iyi olabilir
Kalite
Eksikliği ve Yanlış
Bilgiler

Yanlış bilgilerin de olması
Düşük kalitede performansların da olması
Canlı dersler kadar iyi değil
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%
22,7

Tablo 2‟de görüldüğü gibi katılımcılar internetin müzik eğitimindeki rolünü olumlu ve
olumsuz çeşitli yönleri ile değerlendirmişler, bu doğrultuda internetin müzik/çalgı eğitimine
sağlayacağı yararları, kolaylıkları ve olumsuz yönlerini verdikleri örnekler ile belirtmişlerdir.
Ortaya çıkan veriler doğrultusunda katılımcılar interneti, bilgi edinme ve iletişim
kategorilerinde çeşitli yönleri ile faydalı bir araç olarak görürken, aynı zamanda barındırdığı
yanlış bilgiler ve düşük kaliteli içerik sebebiyle de dikkat edilmesi gereken yönlerin altını
çizmişlerdir.

Tablo 3. Katılımcıların “Ġnterneti müzik/çalgı eğitiminde bir araç/kaynak olarak kullanıyor
musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplara ait veriler
f
Evet

%100

Tablo 3‟de görüdüğü gibi, katılımcıların tamamı, interneti müzik/çalgı eğitiminde
bir araç/kaynak olarak kullandıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 4. Katılımcıların “Cevabınız evet ise, interneti müzik eğitiminde hangi yönleri ile ne
Ģekilde kullanmaktasınız?” sorusuna verdikleri cevaplara ait veriler
Kategori

Bilgi
Edinme

Dinleme
Paylaşım
Ders ile
ilgili

Konsept
Öğrencilere farklı çalım stillerli ile ilgili bilgi vermek için
Müzik tarihi ile ilgili bilgilere ulaşmak için
Müzik ile ilgili fotoğraflara ulaşmak için
Özel pedagojik kavramları öğretmek için
Yeni müzisyenler hakkında bilgi edinmek için
Yeni çalım tarzları ile ilgili bilgi edinmek için
Müzik ve flüt dünyası ile ilgili güncel ve yeni fikirlere ulaşmak için
Günümüzdeki ve geçmişteki müzik kayıtlarını dinlemek için
Özel parçaları dinlemek için
Özel sanatçıları dinlemek için
Video linki paylaşmak için
Nota paylaşmak için
Online video kayıt sitelerine ders kaydetmek için
Skype ile canlı dersler düzenlemek için
Skype ile canlı sınavlar düzenlemek için

f

%
36,8

%
31,5
%
15,7
%
15,7

Tablo 4‟de görüldüğü gibi, katılımcıların interneti %36,8‟lik bir oranla bilgi edinme,
%31,5‟lik bir oranla müzik kayıtlarını dinleme, %15,7‟lik bir oranla paylaşımda bulunma ve
%15,7‟lik bir oranla ders içeriği ile ilgili kullandıkları ortaya çıkmıştır. Tabloda ortaya çıkan
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konseplerden de anlaşılacağı gibi, internetin müzik eğitimi ile ilgili geniş bir alanda
kullanıldığı belirtilmiştir.

Tablo 5. Katılımcıların “Sizce, internet olmayan yıllara kıyasla, internetin müzik eğitiminde
sağladığı avantajlar nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplara ait veriler
Kategori
Bilgiye Kolay
Erişim

Çeşitli ve
Alternatif Bilgiye Erişim

Konsept
Önceden kütüphanede ulaşılabilen veya ulaşılamayan
bilgilerin kolay elde edilmesi
Önceden arkadaş veya öğretmenlerden elde edilebilen
ses kayıtlarına kolaylıkla ulaşılabilmesi
Heryerde daha fazla bilgiye sahip olabilmek
Her türlü bilgiye daha hızlı erişim
Birçok farklı örneği kıyaslayıp seçebilme
Birçok kullanışlı bilgiye ulaşabilme
Daha fazla fikre ulaşabilme
Öğrencilere kalite ve doğruluk farklılıklarını ayırt
etmeyi öğretebilmek için kullanılabilecek farklı örneklerin
olması.

f
%22,2

%77,7

Tablo 5‟den anlaşılacağı gibi, katılımcılar müzik eğitiminde internet kullanımının,
internet olmayan yıllara kıyasla %22,2‟lik bir oranla bilgiye kolay erişim ve %77,7‟lik bir
oranla bilgi çeşitliliği konularında avantajlar taşıdığını belirtmektedirler.

Tablo 6. Katılımcıların “Sizce, internet olmayan yıllara kıyasla, internetin müzik eğitiminde
sağladığı dezavantajlar nelerdir ?” sorusuna verdikleri cevaplara ait veriler
Kategori

Konsept
Öğrencilerin bir takım şeyleri artık kendi
kendilerine keşfetmek istememeleri

Kolaycılık

%20
Öğrencilerin internette hızlı cevap aramayı daha
kolay bulmaları
Kötü kalitede açık kaynakların olması (3)

Kalitesiz bilgi

Youtube herkesin video yüklemesine açık
olduğundan kalitesiz çalımların yüklenmesi (3)

%70

İyi ve kötü örnekleri ayırtedemeyenler için risk
taşıması

Dikkat Dağıtıcılık

Müzik ile ilgilenirken, bir çok farklı konunun
dikkat dağıtıcı unsur olması.
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%10

Tablo 6‟dan anlaşılacağı gibi, katılımcılar müzik eğitiminde internet kullanımının,
internet olmayan yıllara kıyasla %20‟lik bir oranla kolaycılık, %70‟lik bir oranla kalitesiz
bilgi ve %10‟luk bir oranla dikkat dağıtıcılık konularında dezavantajlar taşıdığını
belirtmektedirler.

SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
İnternetin, günümüz modern dünyasında en etkili ve çok yönlü araçlardan birisi
olduğu ve kullanım alanlarının gün geçtikçe arttığı ortadadır. Teknolojinin artan bir hızla
ilerlemesi ve hayatımızın her alanına geri dönüşü olmayan şekilde girmesi, bizim bu araçların
kullanımını bilinçli ve etkili şekilde düzenlememiz gerekliliğini de beraberinde getirmektedir.
Gelişen teknolojinin ve bunun ürünü olarak da hayatımıza giren internetin, diğer tüm
alanlarda olduğu gibi, müzik eğitimi alanında da çok etkili olduğu görülmektedir. İnternetin
sunmuş olduğu farklı olanaklar, kullanım yaygınlığı, taşınabilir cihazlarda kullanılabilmesi,
herkese açık olması, farklı türlerde bilgiyi sunabilmesi, iletişimi hızlandırması ve pratikliği,
bu aracın müzik eğitiminin çeşitli alanlarında kullanılmasını cazip hale getirmektedir.
İnternet, müzik eğitiminde doğru olarak kullanıldığında, çok etkili ve faydalı bir araç
olabilmektedir. Ülkemizde internetin kullanımı çok yaygın olmasına rağmen, müzik
eğitiminde internet kullanımına yönelik yapılmış bilimsel araştırmalar ve internetin müzik
eğitiminde sistematik ve planlı şekilde kullanımı için yapılan çalışmalar çok az ve yetersizdir.
Özellikle Amerika, İngiltere, Avustralya ve bazı Avrupa ülkelerinde, internetin müzik
eğitimindeki etkisine ve gücüne yönelik bilimsel çalışmalar yapılmakta ve internet müzik
eğitiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Araştırma dahilinde yapılan görüşme sonunda elde edilen verilerde, katılımcıların
%100‟lük bir oranda interneti müzik eğitiminde kullandıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcılara,
internetin müzik eğitiminde bir araç olarak kullanılmasına yönelik fikirlerini almak için
sorulan sorulardan elde edilen veriler doğrultusunda internetin ; bilgiye kolay erişim, bilgi
çeşitliliği, görsel ve işitsel kaynaklar, ders sürecine yardmcı yönler, iletişim, doğru ve yanlış
bilgiyi tanıma, paylaşım gibi yönleri ile ilgili olumlu fikirler ortaya çıkmıştır. Görüşme
sonunda aynı zamanda internetin; kalite eksikliği, yanlış bilgilerin bulunması, dikkat
dağıtıcılık, kolaycılığı tetiklemesi gibi olumsuz yönleri konusunda da fikirler ortaya çıkmıştır.
Tamamı yurtdışında flüt sanatçısı ve eğitimcisi olan katılımcılardan elde edilen bilgiler
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doğrultusunda internetin müzik eğitimi sürecinde çok büyük kolaylıkları, avantajları ve
zenginlikleri olduğu gibi aynı zamanda bazı zayıf, zararlı ve dikkat edilmesi gereken yönleri
de olduğu görülmüştür. Bu veriler ışığında, görüşmeye katılan eğitimcilerin ; internetin
risklerini ve zayıf yönlerini bilerek bu yönlerini eğitim sürecinin dışında tutmaya çalıştıkları,
bunun dışında kalan avantajlı yönlerini, zenginliklerini ve imkanlarını da müzik eğitimi
sürecinde bilinçli ve sistemli şekilde kullandıkları görülmektedir. Katılımcılar aynı zamanda
öğrencilerini,

müzik

eğitiminde

doğru

internet

kullanımını

yaygınlaştırmak

için

bilinçlendirmektedir. Tüm bu elde edilen sonuçlar genel olarak, zayıf yönleri bilinçli şekilde
dışarıda bırakıldığında internetin müzik eğitimi için etkili ve kullanışlı bir araç olduğunu
ortaya koymaktadır.
İnternet‟in ülkemizde müzik eğitiminde etkili ve faydalı bir araç olarak kullanılması
için, bu aracın müzik eğitim sistemi gelişmiş ülkelerde nasıl kullanıldığı dikkatlice
incelenmelidir. Bu aracın ülkemiz müzik eğitim sistemi için oluşturacağı avantajlar ve
dezavantajlar, akademisyenler tarafından yapılacak ön çalışmalar ile tespit edilmelidir.
Öncelikli olarak müzik alanındaki akademisyenlerimizin ve öğretim elemanlarımızın
internetin müzik eğitiminde kullanılması konusunda geliştireceği sistematik yaklaşımlar,
öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve internetin doğru kullanımıa teşfik edilmeleri ile
sürmelidir. İşlevselliği ve olumlu yanları alınan internet, mevcut müzik eğitimi sistemimizin
zayıf ve güçlü yanları ile kültürel altyapımız doğrultusunda sistematize edilerek müzik
eğitimimize çağdaş bir araç olarak kazandırılmalı ve doğru kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
Aşağıdaki tabloda, internetin müzik ve çalgı eğitiminde çağdaş bir araç olarak
kullanılabileceği başlıca alanlar kategorize edilerek listelenmiştir. Bu alanlar, ve özellikler,
günün gereksinimlerine göre güncellenip geliştirilerek, müzik eğitim programlarına planlı ve
kontrollü şekilde dahil edilebilir. Bütün bu özelliklerin, ülkemizde mesleki müzik eğitimi
veren kurumlarda, müzik eğitim sürecini kolaylaştırıp zenginleştirmek için sistemli şekilde
kullanılması sağlanabilir.
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Tablo 7. Ġnternetin müzik eğitiminde çağdaĢ bir araç olarak kullanılması yönünde ortaya
çıkan baĢlıca kategori ve içerikler
Araç
E-mail
Blog
Kişisel web siteleri
Mail grupları
Sosyal paylaşım

Kategori

İletişim Aracı
Olarak

siteleri
Etkinlik web
siteleri
Anlık mesajlaşma
Kişisel web siteleri
Kurumsal web
siteleri
Ansiklopediler
Sözlükler
Arama motorları
Veri tabanları
Nota Arşivleri
Video siteleri
Müzik siteleri
Forum siteleri
Kişisel web siteleri
Kurumsal web

Bilgi Kaynağı
Olarak

siteleri

Ansiklopediler
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Ġçerik

Dünyanın
heryerindeki sanatçılar, eğitimciler ve
müzisyenlerle haberleşebilme imkanı

Biyografiler,

Müzikal bilgiler,

Çalım teknikleri,

Müzikal
yorumculuk,

Etkinlik haberleri,

Sorular ve çözüm
önerileri,

Müzik ile ilgili
fotoğraflar,

Müzik videoları

Ses kayıtları

Müzik tarihi

Online genel müzik
ve çalgı dersleri

Dünya‟nın her
yerinden çalgılar ve çalgı ile ilgili
bilgiler

Müzik notaları

Müzikal paylaşım

Müzik ile ilgili alış
veriş

Online müzik
uygulamaları

Müzik eleştirisi

Bilimsel çalışmalar
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EĞĠTĠM FAKÜLTELERĠ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS
PROGRAMINDA YER ALAN ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠLERĠ VE
MATERYAL TASARIMI DERSĠNE ĠLĠġKĠN
ÖĞRETĠM ELEMANI GÖRÜġLERĠ

*Yrd. Doç. Dr. Ülkü Sevim ġen1
**Yrd. Doç. Dr. Yavuz ġen
Özet
Bu araĢtırmanın amacı; Türkiye’de bulunan Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Lisans
Programında yer alan “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersine iliĢkin öğretim elemanı görüĢlerini
belirlemektir. AraĢtırma; betimsel türdedir. AraĢtırmanın örneklem grubunu 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında
Türkiye’de bulunan Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Anabilim dallarında Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı dersine girmekte olan 17 öğretim elemanı oluĢturmaktadır. Veriler, görüĢ formu aracılığıyla
toplanmıĢtır. Verilerin çözümlenmesine iliĢkin yan dağılımlarda kiĢi sayısı (n), sıklık (frekans, f) ve yüzde (%)
kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre örneklem grubundaki Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Dersine girmekte olan 17 öğretim elemanının; % 64,8’i (11 kiĢi) Müzik Eğitimi alanında; % 29,4’ü (5 kiĢi)
Eğitim Bilimleri alanında; % 5,8’i (1 kiĢi) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında oldukları görülmektedir.
Derse girmekte olan örneklem grubundaki 17 öğretim elemanından; % 47’sinin (8 kiĢi) Yardımcı Doçent
Doktor; % 23,5’inin (4 kiĢi) Öğretim Görevlisi; % 11,8’inin (2 kiĢi) AraĢtırma Görevlisi; % 5,9’unun (1’er kiĢi)
ise Profesör Doktor, Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlisi Doktor unvanlarına sahip oldukları görülmektedir.
Örneklem grubundaki öğretim elemanlarının; Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Ed.) Ö. DEMĠREL,
E. ALTUN % 11,7 (12 kiĢi); Müzik Öğretimi Teknolojisi ve Materyal GeliĢtirme E. GÜNAY, M. A. ÖZDEMĠR
% 10,6 (11 kiĢi) tarafından sıklıkla kullanılan kitaplar olduğu anlaĢılmaktadır. Örneklem grubundaki öğretim
elemanlarının derste kullandıkları teknolojik araç ve gereçlerin baĢında % 38’i (16 kiĢi) tarafından bilgisayar
kullanıldığı ve % 31’i (13 kiĢi) tarafından projeksiyon cihazı kullanıldığı görülmektedir. AraĢtırma sonuçlarına
dayalı olarak; Ülkemizde özellikle teknolojik müzik materyallerinin (öğretim yazılımları) yeterli sayıda
olmaması nedeniyle müzik öğretmenlerinin bu konuda çalıĢmalar yapması için Milli Eğitim Bakanlığınca ödüllü
projelere yer verilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğretim Teknolojileri, Materyal Tasarımı, Müzik Öğretmenliği, Müzik Eğitimi.

*Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
**Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
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GiriĢ
Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde 1998 yılında tüm
öğretmen yetiĢtirme programlarına “Öğretim Teknolojileri ve Materyal GeliĢtirme” (ÖTMG)
dersi zorunlu olarak konulmuĢtur. ÇağdaĢ eğitimin bir gereksinimi olan teknoloji ile öğretmeöğrenme süreçlerini bütünleĢtirebilme becerisi, bu ders ile öğretmen adaylarına kazandırılmak
istenmektedir (Gündüz ve OdabaĢı, 2002: 43).
Eğitim sisteminin amacına uygun öğrenciler yetiĢtirebilmesi, iyi yetiĢmiĢ ve
mesleğinde söz sahibi öğretmenlere bağlıdır. Öğretmen adaylarının profesyonelce
yetiĢtirilmesinin iki boyutu vardır: Bilgi donanımı ve meslek ahlakı. Öğretmen adayının
mesleğini profesyonelce icra edebilmesi için mezun olmadan önce (a) alan (b) öğretmenlik
mesleği (c) genel kültür alanlarında yetiĢmesi gerekmektedir (Özden, 2010: 15).
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi; Müzik Öğretmenliği Lisans
Programı’nda V. Yarıyıl’ da (3. Sınıf Güz Dönemi) MB (Meslek Bilgisi) Kodu ile yer
almakta 2 teori 2 uygulama ve 3 kredi olarak görülmektedir.
Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’nda yer alan dersin tanımı ise Ģöyledir:
“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 gereçlerinin
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 materyallerinin etkinlik durumuna iliĢkin araĢtırmalar, Türkiye’de ve
dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu” (YÖK,2007).
Eğitim uygulamalarında baĢlıca üç temel gereksinimi karĢılamak için öğretim
teknolojileri ve materyal kullanımına baĢvurulmaktadır: Daha geniĢ kitlelere eğitim hizmetini
götürmek, var olan eğitim kurumlarındaki öğrenme-öğretme süreçlerini verimli hale getirmek,
öğrenme-öğretme etkinliklerini bireyselleĢtirmek (Çelik, 2007: 66).
Öğretim teknolojisi, “öğretim” in, eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayıĢına dayalı
olarak ve belirli öğretim disiplinlerinin (fen, yabancı dil, biyoloji vb.) kendine özgü yönlerini
dikkate alarak düzenlenmiĢ teknoloji ile ilgili bir terimdir. Bu terim, ilgili disiplin alanlarına
özgü olarak etkili öğrenme düzenlemeleri oluĢturmak üzere amaçlı ve kontrollü durumlarda
insan gücü ve insan gücü dıĢı kaynakları birlikte iĢe koĢarak belirli özel hedefler
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doğrultusunda öğrenme ve öğretme süreçleri tasarımlama, iĢe koĢma, değerlendirme ve
geliĢtirme eylemlerinin bütününü içeren sistematik bir yaklaĢımı ifade etmektedir (Alkan,
2005: 15).
Heinich ve diğerleri (1996) öğretim araçlarını, “bilginin öğrenene ulaĢtırılabileceği
farklı yollar ve ortamlar” olarak tanımlamaktadır (akt. Yalın, 2009: 92).
Öğrenme-öğretme sürecinin gerçekleĢmesinde en önemli katkıyı sağlayan öğe öğretim
materyalidir. Çünkü öğrenme-öğretme sürecinde kaynakla alıcı arasında bilgi taĢıyan her
unsur öğretim materyalidir. Öğrenci gereksinimlerini tam olarak karĢılayacak hazır
materyallerin seçilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Eğer bu sağlanamıyorsa, ikinci
seçenek olarak var olan materyallerin daha uygun hale getirilip kullanılması gerekmektedir.
Ancak bu da olanaklı değilse, son seçenek olarak öğretmenin kendisi materyalleri
geliĢtirebilir (akt. Çelik, 2007: 32; Kaya,2005:27).
Öğretimde bir aracın kullanımı her Ģeyden önce bir yöntemin, bir aracın ve bir
materyalin sistematik bir Ģekilde seçilmesini gerekli kılar. Bu seçim sürecinin üç aĢaması
bulunmaktadır:
•GerçekleĢtirilmesi planlanan öğrenme etkinliğine uygun bir yöntemin seçilmesi
•Yöntemin uygulanmasına elveriĢli bir araç biçiminin (format) seçilmesi
•Seçilen araç biçimine uyumlu materyallerin seçilmesi, değiĢtirilmesi ve tasarımı
(Seferoğlu, 2006: 16).
Eğitim araç-gereçlerinin öğretim sürecinde etkili, yerinde ve amacına uygun
kullanıldıklarında, eğitimin niteliğini ve öğrenci baĢarısını artıracağı bilimsel bir gerçek
olarak kabul edilmektedir. Öğretme-öğrenme süreçlerinde öğretim materyallerinden uygun
biçimde

yararlanıldığında,

öğrenme

kolaylaĢmakta,

algılar

güçlenmekte,

öğrenme

aktifleĢmekte, öğrenmeye karĢı ilgi artmakta, izlenimlerin kalıcılığı artmakta ve öğrenme
zenginleĢmektedir (UĢun, 2006: 281).
Bir materyalin öğretim ortamındaki etkinliğini belirleyen en önemli unsur, materyalin,
öğrenme ortamı ve hedefleri ile öğrencinin biliĢsel ve pedagojik özelliklerine uygun olarak
hazırlanması ve kullanılmasıdır (ġahin ve Yıldırım, 1999: 21).
Materyaller öğretmenler açısından da önemli iĢleve sahiptirler. Buna göre iyi
tasarlanan ve uygulanan materyallerle öğretmenler bilgi iletimini öğrencilerine etkili ve hızlı
bir biçimde aktarırlar, böylece zamanlarını etkili kullanırlar (Fer, 2009: 262).
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Her uğraĢ alanının üzerine kurulduğu bilimsel ve/veya sanatsal temellerden söz edilir.
Eğitimin ve müzik eğitiminin de dayandığı temeller kuĢkusuz vardır (Günay ve Özdemir,
2006: 21).
Son yıllarda müzik-teknoloji iliĢkisi olağanüstü bir hızla geliĢmekte, bu iliĢkilerin
doğurduğu somut ürünlerin müzik yaĢamında ve eğitiminde kullanımı hızla artmakta ve
yaygınlaĢmaktadır, bilgisayarlarla müzik yazma-yapma-dinleme olanaklı hale gelmiĢtir.
Yakın bir gelecekte bu anlayıĢ ve yaklaĢımın yepyeni boyutlar kazanması beklenmektedir
(Uçan, 1997: 34).
Müzik öğretiminde, öğretmen tarafından kullanılacak olan yöntem ve materyallerin
seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilerek
gerçekleĢtirilen müzik öğretimi ile öğrencilerin daha etkin öğrenmeleri sağlanacaktır.
Öğrencilere verilecek öğrenme materyali öğrencinin; müziksel bilginin temel çerçevesini
görmesine, müziksel bilgiyi örgütlemesine, bütünleĢtirmesine olanak verecek Ģekilde
düzenlenmelidir. Bununla birlikte yeni bir müziksel bilgi verilirken, müziksel bilginin
kapsamı olabildiğince resimlerle, grafiklerle, oyunlarla, canlandırmalarla ve benzetimlerle
somutlaĢtırılmalıdır. Bir ünite ya da konu, kendi içinde bütün ve anlamlı olan alt müziksel
bilgi gruplarına ayrılıp ve bu gruplar da, birinin öğrenilmesi diğerini kolaylaĢtıracak Ģekilde
sıralanmalıdır (Yıldız, 2006: 17).
Eğitim karmaĢık bir süreçtir. Bu süreç içinde öğrenimi olumlu ve etkili kılabilmek,
eğitim teknolojisinin derslerde uygun planlanması ve uygulanmasıyla olmaktadır. Eğitim
teknolojilerini herhangi bir ders için seçerken, dersin özelliğine, içeriğin önemine, grubun
özelliğine dikkat edilmelidir (Baytekin, 2004: 43).
21. yüzyılın teknoloji ve bilim çağı olması sebebiyle artık günümüz müzik derslerinde
sadece kara tahta, flüt ve piyano ile yetinilmemeli, her türlü duyu organına hitap eden etkili
diğer tüm öğretim materyallerinden yararlanılmalıdır (Albuz, 2002: 151).
Teknolojinin müzik eğitiminde kullanılmasının amacı öğretmen ile öğrenci arasındaki
iletiĢimi kaldırmak veya klasik eğitim sistemini yıkmak değil, sunmuĢ olduğu avantajları
destekleyici kaynak olarak kullanmaktır. Geleneksel müzik eğitimi, teknolojinin kullanımı ile
artık daha etkili ve çok boyutlu hale gelmiĢ, yeni teknolojiler müzik öğrenme ortamını
“teknolojik öğrenme merkezi” ne dönüĢtürmüĢtür (Kasap, 2006: 8).
Eğitim sürecinin en önemli öğelerinden biri olan öğretmenler, sınıftaki öğrenme
öğretme etkinliklerinden birinci derecede sorumlu olan kiĢilerdir. Bu nedenle öğretmenlerin
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çağdaĢ öğretim yöntemleri ve teknolojiyi kullanmaları, eğitim kalitesinin artması açısından
önem arz etmektedir (Reis, 2004: 154-159).
Müzik Öğretmenliği Lisans Öğretim Programında yer alan her ders ayrı bir öneme
sahip olmakla birlikte müzik öğretmeni adaylarına kazandırılması gereken nitelikler bir bütün
olarak düĢünülmelidir. Bu nedenle Türkiye’de bulunan Eğitim Fakülteleri Müzik
Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans Programında yer alan Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı dersine iliĢkin öğretim elemanı görüĢlerine ihtiyaç duyulmuĢtur.
Bu araĢtırma; betimsel türde ve tarama modelindedir. AraĢtırmaya 2011-2012 EğitimÖğretim yılında Türkiye’de bulunan Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Anabilim
dallarında Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersine girmekte olan (araĢtırmacı ile
birlikte) 17 öğretim elemanı dahil edilmiĢtir. Örneklem grubundaki öğretim elemanlarının
seçimi hususunda ise “gönüllülük” esas alınmıĢtır.
AraĢtırmada Türkiye’de bulunan Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı
Lisans Programında yer alan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersine iliĢkin
öğretim elemanı görüĢlerini belirlemek amacıyla, araĢtırmacı tarafından hazırlanan “görüĢme
formu” kullanılmıĢtır. GörüĢme formunun hazırlanması sürecinde öncelikle alan yazın
taranmıĢ ve konuyla ilgili araĢtırmalar incelenmiĢtir. Bu incelemeler doğrultusunda hazırlanan
görüĢme formunun içerik geçerliliği için, konu alanı uzmanlarına baĢvurulmuĢ ve gerekli
düzeltmeler yapılarak görüĢme formuna son Ģekli verilmiĢtir. Öğretim elemanlarına iliĢkin
kiĢisel bilgi ve görüĢleri belirlemek amacıyla hazırlanan görüĢme formu 13 sorudan
oluĢturulmuĢtur. Veriler, ilgili derse giren öğretim elemanlarının elektronik posta adreslerine
ulaĢılarak elde edilmiĢtir. AraĢtırmanın evrenini Türkiye’de bulunan Eğitim Fakülteleri Müzik
Öğretmenliği Anabilim dallarında “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi” ne
girmekte olan 23 öğretim elemanı oluĢturmaktadır. Örneklemi ise 17 öğretim elemanı
oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın taraflı olmasını önlemek amacıyla araĢtırmacının görüĢlerine
yer verilmemiĢ sadece kiĢisel bilgileri içeren veriler araĢtırmaya dahil edilmiĢtir.
AraĢtırmada “görüĢme formu” aracılığıyla toplanan verilerin bir kısmı; kiĢi sayısı (n),
sıklık (frekans) ve yüzde (%) kullanılarak çözümlenmiĢtir. AraĢtırma kapsamında elde edilen
verilerin

çözümlenmesiyle

ulaĢılan

bulgular;

açıklanmıĢtır.
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tablolar,

grafikler

halinde

sunularak

Bulgular ve Yorum
AraĢtırma kapsamında öğretim elemanlarının derse iliĢkin görüĢlerini almak amacıyla
araĢtırmacı tarafından hazırlanan görüĢme formunda öncelikle öğretim elemanının (Müzik
Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri) hangi alanda görev yaptıkları
sorulmuĢtur. Ayrıca görev yaptıkları üniversite adı, unvanları ve dersi okuttukları süre
sorulmuĢtur. Bu verilere iliĢkin açıklamalar Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1.Örneklem Grubundaki Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Üniversite-FakülteA.B.D. Adı, Öğretim Elemanlarının Alanı, Öğretim Elemanlarının Unvanı ve Öğretim Elemanlarının
Dersi Okuttuğu Süreye Ait Dağılım
Alanı

Unvanı

Adnan Menderes Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt.
A.B.D.
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğt. Fak. Müzik
Eğt. A.B.D.
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğt. Fak. Müzik Eğt.
A.B.D.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik
Eğt. A.B.D.
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğt. Fak. Müzik Eğt.
A.B.D.
Erzincan Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
Gazi Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.

BÖTE

Yrd. Doç. Dr.

Dersi
Okuttuğu
Süre
4 yarıyıl

Müzik Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

1 yarıyıl

Müzik Eğitimi

Öğr. Gör. Dr.

5 yarıyıl

Müzik Eğitimi

Yrd. Doç.

4 yarıyıl

Müzik Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

3 yarıyıl

Müzik Eğitimi
Müzik Eğitimi

ArĢ. Gör.
Yrd. Doç. Dr.

4 yarıyıl
1 yarıyıl

Eğitim Bilimleri

Yrd. Doç. Dr.

4 yarıyıl

9.

GaziosmanpaĢa Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt.
A.B.D.
Harran Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.

Eğitim Bilimleri

Öğr. Gör.

2 yarıyıl

10.

Ġnönü Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.

Eğitim Bilimleri

ArĢ. Gör.

3 yarıyıl

11.

Müzik Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

9 yarıyıl

Eğitim Bilimleri

Öğr. Gör.

6 yarıyıl

13.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğt. Fak. Müzik Eğt.
A.B.D.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt.
A.B.D.
Muğla Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.

Eğitim Bilimleri

Prof. Dr.

12 yarıyıl

14.

Niğde Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.

Müzik Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

1 yarıyıl

15.

Müzik Eğitimi

Yrd. Doç. Dr.

4 yarıyıl

16.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt.
A.B.D.
Trakya Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.

Müzik Eğitimi

Öğr. Gör.

3 yarıyıl

17.

Uludağ Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.

Müzik Eğitimi

Öğr. Gör.

3 yarıyıl

Üniversite Adı- Fakülte Adı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12.
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Tablo 2. Örneklem Grubundaki Öğretim Elemanlarının Alanlarına Ait Dağılım
Alanı
Müzik
Eğitimi
1.
Eğitim
Bilimleri
2.
BÖTE
3.
Toplam

n
11
5
1
17

%
64,8
29,4
5,8
100,0

Tablo 2’deki bulgularda görülebileceği gibi; Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği
Bölümlerinde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine girmekte olan 17 öğretim
elemanından; % 64,8’inin (11 KiĢi) Müzik Eğitimi alanında; % 29,4’ünün (5 KiĢi) Eğitim
Bilimleri alanında; % 5,8’inin (1 KiĢi) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında oldukları
görülmektedir.
Grafik 1. Örneklem Grubundaki Öğretim Elemanlarının Alanlarına Ait Dağılım

Tablo 3. Örneklem Grubundaki Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Ait Dağılım
Unvanı
1. Prof. Dr.
2. Yrd. Doç. Dr.
3. Yrd. Doç.
4. Öğr. Gör. Dr.
5. Öğr. Gör.
6. ArĢ. Gör.
Toplam

n
1
8
1
1
4
2
17

%
5,9
47,0
5,9
5,9
23,5
11,8
100,0

Tablo 3’deki bulgulardan Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Bölümlerinde
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine girmekte olan 17 öğretim elemanından;
% 47’sinin (8 kiĢi) Yardımcı Doçent Doktor; % 23,5’inin (4 kiĢi) Öğretim Görevlisi ; %
11,8’inin (2 kiĢi) AraĢtırma Görevlisi; % 5,9’unun (1’er kiĢi) ise Profesör Doktor, Yardımcı
Doçent ve Öğretim Görevlisi Doktor unvanlarına sahip oldukları görülmektedir.
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Grafik 2. Örneklem Grubundaki Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Ait Dağılım

Tablo 4. Örneklem Grubundaki Öğretim Elemanlarının Derste Kullandıkları Kaynaklara Ait Dağılım
Derste Kullanılan Kitap Adı
Yazar Adı
Müzik Öğretimi Teknolojisi ve Materyal GeliĢtirme
E. GÜNAY, M. A. ÖZDEMĠR
1.
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
S. Sadi SEFEROĞLU
2.
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
M. KÜÇÜK
3.
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Ed. Ö. DEMĠREL, E. ALTUN
4.
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
S. UġUN
5.
Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı
A. ĠġMAN
6.
Öğretim Teknolojileri ve Materyal GeliĢtirme
R. YILDIZ
7.
Öğretim
Teknolojileri
ve
Materyal
GeliĢtirme
H. Ġ. YALIN
8.
Öğretim Teknolojileri ve Materyal GeliĢtirme
Ġ. HALĠS
9.
T. Y. ġAHĠN, S. YILDIRIM
10. Öğretim Teknolojileri ve Materyal GeliĢtirme
Z. KAYA
11. Öğretim Teknolojisi ve Materyal GeliĢtirme
Ç. BAYTEKĠN
12. Öğrenme Öğretme Teknikleri ve Materyal GeliĢtirme
f: Frekans (Sıklık), %: Yüzde. Çoklu cevaplar kabul edilmiştir.

f
11
10
8
12
10
7
6
7
5
6
6
6

%
10,6
9,7
7,7
11,7
9,7
6,8
5,8
6,8
4,8
5,8
5,8
5,8

Tablo 4’deki bulgulardan; faydalanıldığı belirtilen kitaplardan; Öğretim Teknolojileri
ve Materyal Tasarımı Ö. DEMĠREL, E. ALTUN % 11,7 (12 kiĢi); Müzik Öğretimi
Teknolojisi ve Materyal GeliĢtirme E. GÜNAY, M. A. ÖZDEMĠR % 10,6 (11kiĢi); Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Tasarımı S. UġUN ve Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
S. Sadi SEFEROĞLU % 9,7 (10kiĢi) tarafından sıklıkla kullanılan kitaplar olduğu
anlaĢılmaktadır.
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Tablo 5. Örneklem Grubundaki Öğretim Elemanlarının Derste Kullandıkları Teknolojik Araç ve
Gereçlere Ait Dağılım
Teknolojik Araç Gereç
f
%
Bilgisayar
16
38,0
Projeksiyon cihazı
13
31,0
Data show
1
2,4
Tepegöz
5
11,9
CD çalar – Ses sistemi
5
11,9
Akıllı Tahta
2
4,8
f: Frekans (Sıklık), %: Yüzde. Çoklu
cevaplar kabul edilmiştir.

Grafik 3. Örneklem Grubundaki Öğretim Elemanlarının Derste Kullandıkları Teknolojik Araç ve
Gereçlere Ait Dağılım

Tablo 5’deki bulgulardan; örneklem grubundaki öğretim elemanlarının derste
kullandıkları teknolojik araç ve gereçlerin baĢında % 38 (16 kiĢi) tarafından bilgisayar
kullanıldığı, % 31 (13 kiĢi)tarafından projeksiyon cihazı kullanıldığı, % 11,9 (5’er kiĢi)
tarafından tepegöz, CD çalar-ses sistemi kullanıldığı, % 4,8 (2 kiĢi) tarafından Akıllı tahta
kullanıldığı, %2,4 (1kiĢi) tarafından Data Show kullanıldığı görülmektedir. Grafik 3’e
bakıldığında da bilgisayar ve projeksiyon cihazının diğer teknolojik araçlara göre sıklıkla
kullanıldığı görülmektedir.
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Tablo 6. Örneklem Grubundaki Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Yaptırdıkları Materyal Sayısı ve
Sergilenme Durumuna Ait Dağılım
Materyal
Sayıları

Üniversite Adı- Fakülte Adı
Adnan Menderes Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
Erzincan Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
Gazi Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
GaziosmanpaĢa Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
Harran Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
Ġnönü Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
Muğla Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
Niğde Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
Trakya Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.
Uludağ Üniversitesi Eğt. Fak. Müzik Eğt. A.B.D.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2
6
1
1
3
1
5
1
1
3
7
5-12
1
1
7-8
3
2

Sergilenme
Durumu
Sergileniyor
Sergileniyor
Sergilenmiyor
Sergileniyor
Sergilenmiyor
Sergileniyor
Sergileniyor
Sergileniyor
Sergileniyor
Sergileniyor
Sergilenmiyor
Sergilenmiyor
Sergilenmiyor
Sergileniyor
Sergileniyor
Sergileniyor
Sergileniyor

Tablo 6’daki bulgulardan; örneklem grubundaki öğretim elemanlarının öğrencilere
yaptırdıkları materyal sayısı ve sergilenme durumuna ait dağılıma bakıldığında 12
üniversitede sergiye yer verilirken 5 üniversitede materyallerin sergilenmediği ve hazırlatılan
materyal sayısının en az 1 en fazla 12 olduğu görülmektedir.
GörüĢme formunda yer alan “Bu (dönem içerisinde derste hazırlanan) materyallerin
öğretmenlik mesleğinde iĢlevsel olacağını düĢünüyor musunuz” sorusuna örneklemi oluĢturan
öğretim elemanlarının tümü evet cevabını vermiĢlerdir. Ayrıca öğretim elemanlarının
görüĢleri

doğrultusunda;

“Öğretmenlik

mesleğinde

kullanabilecekleri

materyaller

geliĢtirildiği”; “Hazırlanan materyallerin öğretmenlik uygulamasında (staj) kullanıma uygun
olduğu”; “Materyallerin Ģu an yürürlükte bulunan ilköğretim programı ve kitaplarına uygun
olarak hazırlatıldığı”; “Öğrencilerin geliĢtirdikleri materyali kullanarak ders anlatmalarının
sağlandığı (öğretmen rolüne bürünerek)”; “Özellikle bilgisayar teknolojisi kullanmalarının
önemli olduğu”, “Ġlköğretim I. kademe için somut iĢlemler dönemiyle soyut iĢlemlere geçiĢ
sürecinde temel kavram ve ilkelerin verimli Ģekilde kazanılmasında ve yaĢama transfer
edilmesini etkin kılması açısından, konunun öğretimi ve bilginin kalıcılığını sağlama
açısından ve öğrencinin yaratıcılığı ve sorumluluk duygularını geliĢtirmesi bakımından
iĢlevsel ve gerekli bir ders olduğu” belirtilmiĢtir.
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Müzik Eğitimi Anabilim dalı programında yer alan bu dersi hangi alan öğretim
elemanı okutmalı görüĢlerinizi belirtir misiniz? sorusuna iliĢkin örneklem grubundaki öğretim
elemanlarına ait görüĢler aĢağıda belirtilmiĢtir.
“Müzik öğretmenliği programında okuyan her akademisyenin baĢarılı olacağını
düĢünüyorum. Ancak (Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması,
Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel YaklaĢımlar, Oyun, Dans ve Müzik gibi) alan
pedagojisinin sorumluluğunu alan eğitimcilerin öncelikli ders sorumlusu olabileceklerini
düĢünüyorum” (GörüĢme Formu 1).
“Her alanın kendi branĢında olmasında yarar var” (GörüĢme Formu 2).
“Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri dersi hocaları müzik alanını bilmedikleri için
yeterli olacaklarını düĢünmüyorum. Bu nedenle müzik eğitimi öğretim elemanlarının bu dersi
yürütmelerinde fayda var” (GörüĢme Formu 3).
“Müzik eğitimi alanında en az doktora yapan ve eğitim bilimleri alanında da kendisini
geliĢtirmiĢ öğretim elemanlarının bu dersi yürütmesi gerekmektedir” (GörüĢme Formu 4).
“Bu dersin okutulması konusu özellikle yetenek bölümlerinde(Resim-ĠĢ, Müzik, Beden
Eğitimi) ilgili anasanat dallarındaki öğretim elemanlarınca, eğitim bilimleri öğretim
elemanlarının kendi alanlarını bilemeyecekleri gerekçesiyle sahiplenilmek istenmektedir.
Ancak bu dersin öğretmen adaylarına kazandırmak istediği nitelikler ile ortaya konan
ürünlerin tamamen “öğretme-öğrenme süreci ilkeleri ve öğrenme yaĢantıları nitelikleri”
çerçevesinde ele alınması gerekir. Yani öğretilen bilgi ve ortaya konan ürünler sanatsal
açıdan değil, eğitimsel açıdan ön plandadır. Bu nedenle de dersin okutulma görevi eğitim
bilimlerinde olmalıdır” (GörüĢme Formu 5).
“Tabii ki özel alanla ilgili öğretim elemanının anlatması daha doğru. Yani ben resim
bölümünün dersine girsem acaba bir müzik eğitimcisi olarak öğrencilere hangi materyalleri
sunması gerektiği hakkında ne gibi görüĢlerimi sunabilirim. Bu hiç doğru olmaz sanırım”
(GörüĢme Formu 6).
“Bu dersin sadece eğitimde kullanılan araç-gereçten ve geliĢtirilen üç boyutlu
modellerden oluĢmadığı düĢüncesi ile kesinlikle öğretim teknologları (Bilgisayar ve öğretim
teknolojileri eğitimi bölümü öğretim elemanları) tarafından verilmesi taraftarıyım. Bu derste
öğrencinin içerik bilgisini pedagojik bilgiyle bütünleĢtirip, teknolojiyi de iĢe koĢarak nasıl
daha iyi öğretebileceğine iliĢkin bilgi ve beceri kazanması hedeflendiğinden; dersi veren
öğretim elemanının sadece içeriği bilmesinin (Müzik Eğitimi), ya da sadece pedagojiyi
bilmesinin (Eğitim Bilimleri) yeterli olmadığını düĢünüyorum. Bu nedenle de dersin, bu
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bilgileri teknoloji ile bütünleĢtiren konu alanı uzmanları tarafından yürütülmesi gerektiğine
inanıyorum” (GörüĢme Formu 7).
“Bu derse ben girmeden önce eğitim bilimlerinden arkadaĢlar giriyordu. Müzik dersi
için gerekli olmayan ve amaca hizmet etmeyecek materyaller üretildi. Ben girmeye
baĢladıktan sonra tamamen müzik eğitiminin hedeflerine uygun ders yapılabilmesi için
gerekli materyaller yaptırıldı” (GörüĢme Formu 8).
“Bu dersi, müziğe iliĢkin bilgisayar programları ( nota yazım, orkestrasyon, cut & mix
vb.)ve öğretim teknolojilerine vakıf müzik eğitimi anabilim dalı’ndan öğretim elemanlarının
okutmasında yarar var. Eğitim bilimlerinden öğretim elemanlarının girmesi durumunda
ortaya koyulacak materyalin ne olacağı ve nasıl olacağı konusunda sıkıntı olabilir. Bu
durumda ders teknoloji tanıtımına dönüĢmekte, materyal geliĢtirilememektedir. Çünkü müziğe
iliĢkin bilgisayar programlarını eğitim bilimleri öğretim elemanlarının bilmesi beklenemez”
(GörüĢme Formu 9).
“Bu ders müzik alanında görev yapan öğretmenler tarafından okutulmalı. Müzik
dersinde kullanılabilecek bir materyalin tasarlanması konusunda eğitim bilimleri alanından
bir öğretmenin müzik öğretmeni adaylarına pek yararlı olacağını, yol gösterebileceğini
sanmıyorum” (GörüĢme Formu 10).
“Bizim üniversitemizde bu ders Eğitim Bilimi hocaları (programcılar) tarafından
okutulmaktadır. Ġki yıla kadar böte bölümünde de biz okutuyorduk iki yıldır kendi hocaları
okutuyor. Bence eğitim bilimciler ve böte hocaları okutmalı. Ama alan öğretimi doktorası
olmak koĢulu ile alan hocaları da okutabilir” (GörüĢme Formu 11).
“Bu dersi veren her akademisyen okutabilir Fakat Müzik lisans kökenli
akademisyenlerin okutması daha faydalı olacaktır” (GörüĢme Formu 12).
“Bu dersi öncelikle Müzik Öğretmenliği Alanında doktora yapmıĢ bir öğretim elemanı
okutmalıdır. Çünkü öğrencilerden yapmalarını istediğimiz materyallerin iĢlevsel olup
olmadığına ancak müzik eğitiminde uzman olan bir kiĢi karar verebilir. Ama eğitim bilimleri
alanında uzman bir kiĢide bu dersi yürütebilir” (GörüĢme Formu 13).
“Müzik Eğitimi içerisinde o alanla ilgili yeterli çalıĢmayı yapmıĢ herkes…” (GörüĢme
Formu 14).
“Müzik eğitimi alanındaki öğretim elemanı tarafından verilmesinin -hazırlanan
materyalin müzik eğitimi sürecindeki iĢlevselliğinin daha doğru bir Ģekilde belirleneceğindendaha uygun olacağını düĢünüyorum” (GörümeĢ Formu 15).
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“Eğitim Bilimleri EPÖ Anabilim Dalı Öğretim elemanı okutmalı” (GörüĢme Formu
16).
Yukarıda belirtilen görüĢler doğrultusunda 12 öğretim elemanı müzik eğitimi, 2
öğretim elemanı eğitim bilimleri, 1 öğretim elemanı BÖTE, 1 öğretim elemanı ise eğitim
bilimleri, BÖTE veya alanda doktora eğitimi yapmıĢ olması Ģartıyla müzik eğitimi alanından
öğretim elemanının dersi yürütmesi gerektiği Ģeklinde görüĢ belirtmiĢtir.
Derse ĠliĢkin Farklı YaklaĢımlarınız (Uygulama, Yöntem, Etkinlik Olarak) Varsa
Bunları PaylaĢır mısınız? sorusuna iliĢkin örneklem grubundaki öğretim elemanlarına ait
görüĢler aĢağıda belirtilmiĢtir.
“Özellikle bilgisayar teknolojisi bu dersin temelini oluĢturmalıdır” (GörüĢme Formu
4).
“Ben tüm derslerimde uygulama taraftarıyım. Salt teorik-kuramsal bilginin
aktarılmasından hoĢlanmıyorum. Bu ders için de farklı ve faydalı yeni ne yapabilirim diye
ciddi zaman harcıyorum. Bir ilköğretim okuluna materyal laboratuvarı kurdum. Bu yıl
ikincisini kuracağım. Öğrencilerin geliĢim özelliklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını düĢünerek ilk ve
orta öğretimde okul ortamlarını sevimli ve eğlenceli hale gelmesi için bir Ģeyler yapmaya
çalıĢıyorum” (GörüĢme Formu 11).
“Bu derse baĢka bölümlerde de girmekteyim. Bu bölümlerde dönemin baĢında
öğrencilerime dersin sonunda yani dönem sonunda elde edilen materyallerle bir sergi
açacağımızı belirterek yola çıkıyorum. Böylece öğrencilerimi motive ederek derse aktif
katılmalarını sağlıyorum. Ancak müzik öğretmenliği öğrencilerinin diğer eğitim derslerine
karĢı olduğu gibi bu derse de fazla ilgi göstermedikleri için bu bölümde bu uygulamayı
yapmıyorum” (GörüĢme Formu 13).
“Bu derste, okul müzik derslerinde müzik öğretmeninin müfredat programında yer
alan ders içeriklerini temel alarak, iki boyutlu materyal geliĢtirimi yapmaktayız. Bunun için
öncelikle yukarıda bahsedilen bilgisayar programlarına ek olarak converter programları da
öğretilmektedir. Dönem içerisinde üç materyal geliĢtirmelerini istemekteyiz” (GörüĢme
Formu 9).
“Materyalleri ilköğretim 6-7-8. sınıf müzik ders kitaplarında yer alan ortak ünitelerle
bağlantılı olarak ve her bir kazanımı gerçekleĢtirebilecek nicelik ve nitelikte hazırlanmasını
sağlıyorum. Her bir materyal kullanılan malzemeler, yapımı ve kullanım kılavuzuna iliĢkin
görsellerin bulunduğu bir slayt düzenlenerek sınıf ortamında tanıtılıyor. Ayrıca materyali
hazırlayan öğrenci, bu materyalin müzik dersindeki kullanımına iliĢkin örnek bir uygulama
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yapıyor.

Materyalin

değerlendirilmesi

dönem

baĢlangıcında

belirlenen

kriterler

doğrultusunda düĢük, orta ve yüksek olmak üzere üçlü likert tipine uygun olarak hazırlanan
bir ölçme aracı yardımıyla hem öğretmen hem de öğrenciler tarafından yapılıyor” (GörüĢme
Formu 15).
“Ders sürecinde bütün öğrenciler en az 2 kez müzik dersi ilköğretim ya da
ortaöğretim programından bir konu seçerek bu konuya iliĢkin materyal tasarlamak ve sunmak
zorundalar. Dersin büyük bir kısmı uygulama ve sunum biçiminde iĢliyor” (GörüĢme Formu
10).
Yukarıda belirtilen görüĢler doğrultusunda öğretim programına uygun materyal
hazırlatmaya çalıĢıldığı ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımına yönelik ders iĢlendiği
anlaĢılmaktadır. Ayrıca öğretim elemanlarından 1 kiĢi ilköğretim okuluna materyal
laboratuvarı kurarak bu derse iliĢkin farklı bir yaklaĢım sergilediğini belirtmiĢtir.
Sizin eklemek istediğiniz görüĢ ve önerileriniz var mı? sorusuna iliĢkin örneklem
grubundaki öğretim elemanlarına ait görüĢler aĢağıda belirtilmiĢtir.
“Okul müzik derslerinde öğretmenin asıl ders materyali çalgısıdır. Dersi iĢlemeye ve
verimli kılmaya yarayacak çalgı dıĢı materyallere ihtiyaç vardır. Günümüzde bilgisayarı ve
internet bağlantısı olmayan okul kalmamıĢtır. Bu nedenle derslerde bilgisayar ve buna bağlı
data show veya akıllı tahta kullanımı yaygınlaĢtığına göre, müzik öğretmenleri de buna göre
ders materyali geliĢtirmeli ve bu teknolojiye vakıf hale gelmelidir” (GörüĢme Formu 9).
“Müzik eğitimi materyal tasarım dersi için yeni ve güncel kaynakların hazırlanması
gereklidir” (GörüĢme Formu 4).
“Dersin müzik eğitimi anabilim dallarında görev yapan öğretmenler tarafından
verilmesini, ders kapsamında tasarlanan materyallerin sadece fakülte içerisinde değil okul
deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri kapsamında uygulamaya giden öğrenciler
tarafından uygulama okullarında da sergilenmesi ve kullanılması gerektiğini düĢünüyorum.
Bu konuda uygulama okullarında görev yapan öğretmenler ve okul yönetimleri ile iĢbirliği
yapılabileceğini düĢünüyorum” (GörüĢme Formu 10).
“Özellikle yapılandırmacı öğretim programının bu dersin gerekliliğini ve önemini
anlamlı düzeyde yükselttiğini düĢünüyor, 98 programı öncesinde mezun olan müzik
öğretmenlerinin hizmet-içi eğitimi olanakları ile bu dersle tanıĢtırılmaları gerektiğini
düĢünüyorum. Çünkü öğretmenlik uygulamaları sırasında müzik öğretmenlerinin ĢaĢkınlık
yaĢadıklarını ve öğrencilerin geliĢtirdikleri materyalleri ilgi ile gözlemlediklerine Ģahit
oldum” (GörüĢme Formu 1).
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“Ana bilim dalında bu dersin bir özel odası olsa daha iyi verim alınır” (GörüĢme
Formu 8).
“Bu derslerin daha nitelikli iĢlenmesi için bu derse uygun bölümler tarafından sınıf
ortamlarının oluĢturulması gerekmektedir” (GörüĢme Formu 13).
“Öğretmen adayımızın psiko-motor becerilerini arttırmaya ve öğretim teknolojilerini
kullandırmaya yönelik bu derste öğrencilerden e-posta adresleri gibi biliĢim teknolojilerini
kullanabilecek bazı ön koĢul hedeflerin aranması gerekmekte ve akademik araĢtırma nasıl
olur gibi bazı bilimsel yöntemlerin uygulaması öğrenciler açısından faydalı olacaktır”
(GörüĢme Formu 12).
“Bu dersin daha kapsamlı ve müzik eğitiminde iĢe yarayacak düzeyde bir yapıya
kavuĢturulması için bazı dönemlerde oturumlar düzenlenebilir. Bir internet forumu
oluĢturulup öğrenci ve öğretim elemanları arasında bilgi paylaĢımı yapılması sağlanabilir”
(GörüĢme Formu 3).
“Zevkli keyifli bir ders ben keyif alıyorum öğrencilerin de keyif aldığını
düĢünüyorum” (GörüĢme Formu 6).
“1)

Bu dersin saatinin oldukça fazla olduğunu düĢünüyorum (2+2 =4 saat, 3

kredi). Öğretmen adaylarının temel öğretmenlik becerilerini kazanacağı öğretim ilke ve
yöntemleri (3), sınıf yönetimi (2), ölçme ve değerlendirme (3) dersleri taĢıdıkları içerik ve
önem dikkate alındığında ve hatta Eğitimde Program GeliĢtirme dersinden (iki anabilimdalı
hariç ) hiç bahsedilmezken Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin 4 saat olması
bana abartılı gelmektedir.
2)

Bu dersin okutulmasıyla ilgili görevlendirmelerde öğretim elemanları ücret

yüklerini doldursun, ama ne okuturlarsa okutsun anlayıĢından vazgeçilmesi gerekir.
Kanaatimce

bu

dersin

anabilimdalı/anasanatdalı)

yukarıda

da

birimlerce

belirttiğiniz

(Eğitimbilimleri-BÖTE

paylaĢılamamasının

altında

öğretim

ve

ilgili

elemanı

tarafından hem içerik olarak kolay görülmesi ve kendisini fazla yormayacağı Ģeklinde
algılanması hem de 4 saat gibi bir yüke sahip olmasından dolayı ücretlendirmede sağladığı
avantaj. Ayrıca içerik olarak tam anlaĢılamamıĢ olması ve yorum farklılıkları da dersin
paylaĢımında önemli bir etken.
3) Zaman zaman Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) nin
öğretim elemanlarının da bu dersin kendilerine ait olduğu düĢüncesi ortaya atılmaktadır.
Bu derste öğretim teknolojisi olarak projeksiyon, bilgisayar, vb. araç üretilecekse ya
da belki “yazılım programlama” söz konusu olursa tartıĢmasız BÖTE elamanları okutmalı.
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Ama dersin içeriğinde yazılım geliĢtirme ve teknoloji üretme diye özellik yer almamaktadır.
Öğretmen adaylarına “öğretim teknoloji” anlamında bilgisayar ve internet kullanımına ve
P.Point tasarımına iliĢkin bilgiler kazandırılacaksa bilgisayar derslerine aktarılmalı ve o
derslerde kazandırılmalıdır.
Her Ģeye rağmen diyelim ki “öğretim teknolojisi” BÖTE’nin. Ya dersin “ Materyal
Tasarımı “ boyutu kimin ? diye sormak isterim.
4). Bu ders her anabilim/ana sanat dalında değil, daha çok okulöncesi ve sınıf
öğretmenliği anabilim dallarında yoğunlaĢmalıdır. Çünkü çocukların geliĢim özellikleri
(özellikle zihinsel geliĢim) dikkate alındığında iĢlem öncesi ve somut iĢlemler dönemlerindeki
öğrenme yaĢantılarını öğrencilerin anlayabilecekleri düzeye getirmek için çok önemli. Bu
kademelerde görev alacak öğretmenlerin kazanması gerekli bilgi ve beceriler olarak
görüyorum, materyal hazırlama ve kullanmayı. Ancak Ġlköğretim 2. kademe ve ortaöğretim
için hazırlanmıĢ, üretilmiĢ birçok hazır materyal MEB eğitim araçları merkezlerinde ne yazık
ki çürüme durumunda. O nedenle 2. Kademe ve üstündeki branĢ öğretmenleri materyal
üretmek yerine, materyal kullanmanın gerekliliğine inandırılmalı ve kullanmaları teĢvik
edilmelidir.
Bu nedenle Okulöncesi ve sınıf öğretmenliğinde bağımsız bir ders, diğer anabilim /
anasanat dallarında (yani branĢlarda) hem öğretim ilke ve yöntemlerinde hem de özel
öğretim derslerinin içeriğinde yer verilmelidir” (GörüĢme Formu 5
Yukarıda belirtilen görüĢler doğrultusunda öğretim elemanlarından 2 kiĢi bu ders için
özel bir sınıfın gerekli olduğunu ifade etmiĢlerdir. Diğer bir görüĢe göre bu dersin daha etkili
verimli hale gelebilmesi için öğretim elemanı ve öğrencilerin derse iliĢkin görüĢlerini
paylaĢabilecekleri (internet ortamında yer alan forum siteleri gibi) ortamlar ve Ģartların
düzenlenmesi gerektiği belirtilmiĢtir. Diğer bir öğretim elemanı görüĢüne göre ise 1998 yılı
öncesinde mezun öğretmenler için bu derse iliĢkin hizmet içi eğitim kurslarının faydalı
olacağı belirtilmiĢtir. Ayrıca öğretim elemanlarından bazıları tarafından bilgisayar
teknolojileri kullanımının ve materyal hazırlamanın önemli olduğu ifade edilmiĢtir.
Sonuç ve TartıĢma
Bu araĢtırmanın bulgularından elde edilen sonuçlara göre; örneklem grubundaki
öğretim elemanlarının Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği bölümlerinde Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine girmekte olan 17 öğretim elemanından; % 64,8
(11 kiĢi) Müzik Eğitimi alanında; % 29,4 (5 kiĢi) Eğitim Bilimleri alanında; % 5,8 (1 kiĢi)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında oldukları görülmektedir.
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Örneklem grubundaki öğretim elemanlarının Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği
Bölümlerinde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine girmekte olan 17 öğretim
elemanından; % 47,0 (8 kiĢi) Yardımcı Doçent Doktor; % 23,5 (4 kiĢi) Öğretim Görevlisi; %
11,8 (2 kiĢi) AraĢtırma Görevlisi; % 5,9 (1’er kiĢi) Profesör Doktor, Yardımcı Doçent ve
Öğretim Görevlisi Doktor unvanlarına sahip oldukları görülmektedir.
Örneklem grubundaki öğretim elemanlarının; faydalandıkları belirtilen kitaplardan;
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Ö. DEMĠREL, E. ALTUN % 11,7 (12 kiĢi);
Müzik Öğretim Teknolojileri ve Materyal GeliĢtirme E. GÜNAY, M. A. ÖZDEMĠR % 10,6
(11 kiĢi); Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı S. UġUN ve Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı S. Sadi SEFEROĞLU % 9,7 (10 kiĢi) tarafından sıklıkla kullanılan kitaplar
olduğu anlaĢılmaktadır.
Örneklem grubundaki öğretim elemanlarının derste kullandıkları teknolojik araç ve
gereçlerin baĢında % 38,0 (16 kiĢi) tarafından bilgisayar kullanıldığı, % 31,0 (13 kiĢi)
tarafından projeksiyon cihazı kullanıldığı, % 11,9 (5’er kiĢi) tarafından tepegöz, CD çalar-ses
sistemi kullanıldığı, % 4,8 (2 kiĢi)tarafından Akıllı tahta kullanıldığı, % 2,4 (1 kiĢi) tarafından
Data Show kullanıldığı görülmektedir. Grafik 3’e bakıldığında da bilgisayar ve projeksiyon
cihazının diğer teknolojik araçlara göre sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.
Öğretmenlerin ve üniversitedeki öğretim üyelerinin yeni teknolojileri sınıf ortamında
kullanabilmeleri için yeni teknolojileri izlemeleri ve bu konuda kendilerini sürekli olarak
yenilemeleri gerekmektedir. Günümüzde artık akıllı sınıf (Smart Class) ve geleceğin teknoloji
sınıfı (Hyper Class) gibi mekân ve mesafe sorununu ortadan kaldıran son derece modern ve
teknolojinin bütün araçlarıyla donatılmıĢ sınıflardan söz edilmektedir (Güven, 2006).
Müzik eğitiminde teknoloji kullanımına iliĢkin yapılan araĢtırmalara bakıldığında
öğretmen adaylarının teknolojiyi (teknolojik araç-gereç ve materyaller) kullanabilmelerinin
artık bir gereklilik haline geldiği söylenebilir.
Teknoloji öğrencilerin hayatına her geçen gün daha da fazla nüfuz etmekte ve
öğretmenlerin bu geleceği hazırlamaları gerekmektedir. Geleneksel müzik eğitimi ile
kıyaslandığında günümüz müzik eğitimcilerinin, bu teknolojiyi tam olarak kullanamadıklarını
söylemek yanlıĢ olmaz. Bilgisayar, projektör, video, elektronik piyano, cd-kasetçalar ve
kaydediciler vs. müzik dersinde öğretmenler tarafından kolayca kullanılabilecek eğitim
araçlarıdır (Arapgirlioğlu, 2003: 160-164).
Bolat

(2007)

“Teknolojik

GeliĢmelerin

Müzik

Derslerine

Yansıması”

adlı

çalıĢmasında; müzik derslerinde teknolojiden faydalanılmasına dair Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
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Müzik derslerinde kullanılan teknolojik araç-gereçler, öğretim sürecini zenginleĢtirmiĢ,
öğrenmeyi arttırmıĢ, soyut kavramlara dayalı bir alan olan müziği somut bir platforma
taĢımıĢ, anlaĢılması güç olan olguları basite indirgemiĢ, öğrencilerin hatırlamasını sağlayacak
bağlantılar kurmasına yardımcı olmuĢtur. Zaman tasarrufu sağlamasının yanında araçgereçlerin tekrar kullanılabilirliği, öğretmenin sınıflar arasında eĢit öğretim yapmasına olanak
vermiĢtir.
Sevinç ve Öner (2009) tarafından yapılan “Türkiye’de Ġlköğretim 2. Kademe 8. Sınıf
Öğrencilerinin Müzik Dersinden Edindikleri Kazanımlar Üzerine Bir ÇalıĢma” adlı araĢtırma
sonucunda; müzik dersindeki kazanımların öğretimi aĢamasında, görsel sunu ve yöntemlerden
faydalanılması (Kaset, Cd, Tv, Slayt) gerektiği ve böylece öğrencilerin daha etkili bir öğretim
sürecine alınmasının sağlanacağını belirtmiĢlerdir. AraĢtırmada ayrıca kazanımların öğretim
aĢamasında; öğrencinin daha aktif bir öğretim sürecine yöneltilmesi, gerekli materyal ve
içeriğin sağlanması ve öğrenciye öğretimin daha zevkli halde sunulması gerektiği ifade
edilmiĢtir.
Teknoloji araçları, öğrencilerin aktif müzik yapmalarına rehberlik etmekte,
öğrencilerin aktif katılımıyla, kendi özgün bestelerini keyifle yaparak, yaratıcılıklarını
güçlendirmesini sağlamaktadır. AraĢtırmalar sonucunda; müzik eğitiminde teknoloji
uygulamaları sayesinde müzik dersinin öğrenciler üzerinde daha ilgi çekici bir hale geldiği,
kendi öz güvenlerini kazanmaya yardımcı olduğu, daha verimli ve etkili bir öğrenmenin
sağlandığı, grup çalıĢmalarını güçlendirdiğini, eleĢtirici düĢünce ve problem çözümünü
olumlu yönde etkilediğini, müziğin bilim ve sanat boyutuyla kavranabildiği, aktif katılımla
müzik dersinden daha fazla keyif alındığı gözlemlenmiĢtir (Arapgirlioğlu, 2003: 164).
Tablo 6’da açıklanan bulgularda; örneklem grubundaki öğretim elemanlarının
öğrencilere yaptırdıkları materyal sayısı ve sergilenme durumuna ait dağılıma bakıldığında 12
üniversitede sergiye yer verilirken 5 üniversitede materyallerin sergilenmediği ve hazırlatılan
materyal sayısının en az 1 en fazla 12 olduğu görülmektedir.
Hazırlanan materyallerin öğretmenlik mesleğinde iĢlevsel olacağını düĢünüyor
musunuz sorusuna örneklemi oluĢturan öğretim elemanlarının tümü evet cevabını
vermiĢlerdir.
mesleğinde

Ayrıca

öğretim

kullanabilecekleri

elemanlarının
materyaller

görüĢleri

doğrultusunda;

geliĢtirildiği”;

“Hazırlanan

“Öğretmenlik
materyallerin

öğretmenlik uygulamasında (staj) kullanıma uygun olduğu”; “Materyallerin Ģu an yürürlükte
bulunan ilköğretim programı ve kitaplarına uygun olarak hazırlatıldığı”; “Öğrencilerin
geliĢtirdikleri

materyali

kullanarak

ders

anlatmalarının
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sağlandığı(öğretmen

rolüne

bürünerek)”; “Özellikle bilgisayar teknolojisi kullanmalarının önemli olduğu”, “Ġlköğretim I.
kademe için somut iĢlemler dönemiyle soyut iĢlemlere geçiĢ sürecinde temel kavram ve
ilkelerin verimli Ģekilde kazanılmasında ve yaĢama transfer edilmesini etkin kılması
açısından, konunun öğretimi ve bilginin kalıcılığını sağlama açısından ve öğrencinin
yaratıcılığı ve sorumluluk duygularını geliĢtirmesi bakımından iĢlevsel ve gerekli bir ders
olduğu” belirtilmiĢtir.
Yapılan çeĢitli araĢtırmalar sonucunda müzik eğitiminde materyal kullanımına iliĢkin
sorunlar tespit edilmiĢtir.
Okyay (1989) “Ortaöğretim Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları” adlı
çalıĢmasında; müzik öğretmenlerinin yararlanmasına sunulacak öğretim araçlarının yok
denecek kadar az olduğunu, bir kaç Ģarkı kitabı, çalgı metodu ve müzik kaseti dıĢında, ne
program uygulamalarına ve öğretim yöntemlerine iliĢkin yayınlar, ne de öğretici açıklamalarla
zenginleĢtirilmiĢ müzik kayıtları, video filmler vb. araçları ile doğrudan ders içi öğretime
yönelik radyo ve TV yayınlarının da olmadığını belirtmiĢtir (s. 62).
Uçan (1997) bir çalıĢmasında “Müzik eğitiminde bilim ve teknolojiden henüz
yeterince yararlanılmadığını, bu durumun müzik eğitiminde birtakım yanlıĢlıklara,
eksikliklere, etkisizlik ve verimsizliklere yol açtığını” ifade etmiĢtir (s.35).
Albuz (2002) bir araĢtırmasında “Günümüzde çok klasikleĢmiĢ olan müzik öğretim
materyal ve yöntemlerini tek baĢına kullanmak yeterli sonucu vermeyeceğini, bunlara ilave
olarak müzik eğitiminde yeni ve modern araçlardan, teknolojiden de yararlanma yoluna
gidilmesi gerektiğini” belirtmiĢtir. (s.149).
Nacakcı (2010) tarafından yapılan bir araĢtırmada; müzik öğretmenlerinin yeterince
materyal hazırlamadıkları, kullanmadıkları ve derslerde bu konuda sıkıntı çektikleri tespit
edilmiĢtir.
GeçmiĢte var olan müzik eğitiminde materyal ve teknolojik araç kullanımına iliĢkin
sorunların, müzik öğretmeni adaylarının teknolojiyi tanıma, kullanma ve çeĢitli materyaller
geliĢtirme çalıĢmaları ile giderilebileceği düĢünülmektedir. Bu nedenle dersin iĢlevsel olup
olmaması öğretmen adaylarının mesleki yeterlilikleri ve mesleki donanımları açısından
oldukça önemli görülmektedir.
Müzik Eğitimi Anabilim dalı programında yer alan bu dersi hangi alan öğretim
elemanı okutmalı görüĢlerinizi belirtir misiniz? sorusuna iliĢkin örneklem grubundaki 12
öğretim elemanı müzik eğitimi, 2 öğretim elemanı eğitim bilimleri, 1 öğretim elemanı BÖTE,
1 öğretim elemanı ise eğitim bilimleri, BÖTE veya alanda doktora eğitimi yapmıĢ olması
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Ģartıyla müzik eğitimi alanından öğretim elemanının dersi yürütmesi gerektiği Ģeklinde görüĢ
belirtmiĢtir.
AraĢtırmanın bu sonucu ile örtüĢmemekle birlikte;
Yükseköğretim Kurulu Eğitim Fakültesi Öğretmen YetiĢtirme Lisans Programları
kitapçığında; “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin, öncelikle öğretim
teknolojileri, eğitim teknolojisi, materyal tasarımı gibi konu alanlarında uzman olan öğretim
elemanları tarafından verilmesi önerilmektedir” (YÖK, 2007: 10) Ģeklinde bir açıklama yer
almaktadır.
Bilindiği gibi eğitim alanında öğretimin bilimsel ve teknolojik yönden baĢarılı bir
biçimde yapılandırılması gerekmektedir. Öğretim teknolojisi esasen öğretimin, eğitimin bir alt
kavramı olduğu anlayıĢına dayalı olarak ve belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü
yönlerini dikkate alarak düzenlenmiĢ bir teknolojidir. Her disiplin kendine özgü niteliklere
sahip bulunmaktadır (Alkan ve Kurt, 2007: 140-141).
Her disiplinin kendine özgü niteliklere sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda
Müzik Eğitimi Anabilim dalı programında yer alan bu dersin kendi alan öğretim elemanı
(Müzik eğitimi alanında doktora yapmıĢ olan ve eğitim bilimleri, öğretim teknolojileri
alanlarında da kendisini geliĢtirmiĢ olan) tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Müzik
eğitimi alanındaki öğretim elemanı tarafından verilmesinin -hazırlanan materyalin müzik
eğitimi sürecindeki iĢlevselliğinin daha doğru bir Ģekilde belirleneceğinden- daha uygun
olacağı da araĢtırmaya katılan öğretim elemanı görüĢlerinde belirtilmektedir.
Derse ĠliĢkin Farklı YaklaĢımlarınız (Uygulama, Yöntem, Etkinlik Olarak) Varsa
Bunları PaylaĢır mısınız? sorusuna iliĢkin örneklem grubundaki öğretim elemanları tarafından
öğretim programına uygun materyal hazırlatmaya çalıĢıldığı ve bilgisayar teknolojilerinin
kullanımına yönelik ders iĢlendiği belirtilmiĢtir. Ayrıca örneklem grubundaki öğretim
elemanlarından 1 kiĢi ilköğretim okuluna materyal laboratuvarı kurarak bu derse iliĢkin farklı
bir yaklaĢım sergilediğini belirtmiĢtir.
Sizin eklemek istediğiniz görüĢ ve önerileriniz var mı? sorusuna iliĢkin örneklem
grubundaki öğretim elemanlarından 2 kiĢi bu ders için özel bir sınıfın gerekli olduğunu ifade
etmiĢlerdir. Diğer bir görüĢe göre bu dersin daha etkili verimli hale gelebilmesi için öğretim
elemanı ve öğrencilerin derse iliĢkin görüĢlerini paylaĢabilecekleri (internet ortamında yer
alan forum siteleri gibi) ortamlar ve Ģartların düzenlenmesi gerektiği belirtilmiĢtir. Diğer bir
öğretim elemanı görüĢüne göre 1998 yılı öncesinde mezun öğretmenler için bu derse iliĢkin
hizmet içi eğitim kurslarının faydalı olacağı belirtilmiĢtir. Ayrıca öğretim elemanlarından
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bazıları tarafından bilgisayar teknolojileri kullanımının ve materyal hazırlamanın önemli
olduğu ifade edilmiĢtir.
AraĢtırma sonucu ile örtüĢmekte olan diğer araĢtırmalara bakıldığında;
Nacakcı (2010) “Müzik Öğretmenlerinin Yeni Ġlköğretim Müzik Dersi Öğretim
Programına ĠliĢkin GörüĢleri ve Programı Uygulama Yöntemlerinin Belirlenmesi” adlı
araĢtırmasında; müzik öğretmenlerinin uygulaya geldikleri yöntemleri değiĢtirmeleri veya
geliĢtirmeleri, yeni yaklaĢımlara dayalı aktif öğrenme yöntemlerini daha çok uygulamaları
gerektiğini ifade etmiĢtir. Ayrıca müzik öğretmenleri için hizmet içi eğitim kursları
düzenlenmesi, öğretmenleri bilgilendirici ve eğitici kitapçıkların hazırlanması ve alan
uzmanları tarafından çeĢitli etkinlikler yapılması gerektiğini, Talim Terbiye Kurulu tarafından
araç-gereç ve teknolojik desteği sağlanmıĢ yeni bir müzik ders kitabı hazırlanması gerektiğini,
öğrencileri interaktif eğitimin olanakları ile tanıĢtıracak yeni projeler hazırlanması (örneğin
interaktif çalgı eğitimi, seslerin tanıtımı, müzikal oyunlar, özgün eser yaratabilmelerine
olanak sağlayan programlar gibi) gerektiğini belirtmiĢtir.
ġen (2011) “Müzik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Programlı Öğretim Yönteminin
Etkililiği” adlı araĢtırmasında; “Teknolojinin önem kazanması ile birlikte, öğretimin ayrılmaz
bir parçası haline gelen bilgisayarların müzik alanında da kullanılması ve uzman kiĢiler
iĢbirliğinde öğretim yazılımları hazırlanması gerektiğini, ortaya çıkacak bu teknolojik
materyallerin eğitim öğretimdeki boĢlukları doldurmasının beklendiğini” ifade etmiĢtir.
Öneriler
AraĢtırmanın sonuçları doğrultusunda Ģu öneriler sunulabilir:
Müzik Öğretmenliği lisans programı V. Yarıyılda (2 Teori 2 Uygulama) 4 saat 3 kredi
olan MB (Meslek Bilgisi) kodu ile yer alan “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı”
dersinin, müzik eğitimi alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip öğretim elemanları tarafından
verilmesi bütün bölümler için tartıĢılarak (ilgili kurul tarafından) bir sonuca varılabilir.
Fakültelerde yeni ve çağdaĢ yaklaĢımlar çerçevesinde; birden fazla alan kapsamı
içerisinde olan “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersi, müzik eğitimi, eğitim
bilimleri, bilgisayar öğretim teknolojileri alan öğretim elemanlarının, ders içeriğine iliĢkin
görüĢleri (dersin daha etkili ve verimli iĢlenmesine katkı sağlayacağından) birbirlerine
aktarmaları için toplantılar düzenlenmesi faydalı olabilir.
Öğretmen adaylarının yaptıkları materyallerin Türkiye genelinde paylaĢılması ve
tanınması için ayrıca yaratıcı düĢünmenin desteklenmesi açısından orijinal müzik materyal
yarıĢmaları düzenlenebilir.
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Ülkemizde özellikle teknolojik müzik materyallerinin (öğretim yazılımları) yeterli
sayıda olmaması nedeniyle müzik öğretmenlerinin bu konuda çalıĢmalar yapması için Milli
Eğitim Bakanlığınca ödüllü projelere yer verilmesi önerilebilir.
Ayrıca bu çalıĢmalar sonucunda ortaya çıkacak orijinal müzik öğretim materyallerinin
patenti alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim kurumlarında kullanılması
sağlanabilir.
“Müzik Öğretimi Teknolojisi ve Materyal GeliĢtirme” adlı Günay ve Özdemir
tarafından müzik eğitimine kazandırılmıĢ bu kitap gibi müzik öğretiminde kullanılmak üzere
müzik eğitimcileri tarafından (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim
düzeyine uygun materyallerin yer aldığı) materyal tasarımı kitapları yazılarak eğitim alanına
katkı sağlanabilir.
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OKUL ÖNCESĠ MÜZĠK EĞĠTĠMĠNDE YARATICI DRAMANIN
KULLANILMASINA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ: MALATYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

Ilgım KILIÇ1

GĠRĠġ
Çocukların müzikal duyarlılıklarının başladığı okul öncesi dönemde müzik eğitiminin
yeri ve önemi çok büyüktür. Bu nedenle çocuklara müzik eğitimi verilirken, öğretmenlerin
uygun yöntem ve teknikleri tanımaları ve kullanmaları da son derece büyük önem
taşımaktadır. Bu yöntemlerden birisi olan dramada da çocuğun gelişimi desteklenirken, aynı
zamanda çocuğun kendini değişik yollarla ifade edebilmesi için ortam yaratılır.
Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak bir grup çalışması içinde bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, bir eğitim
ünitesini, kimi zaman da bir soyut kavramı ya da davranışı eski bilişsel örüntülerin yeniden
düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirilmesiyle
“oyun” süreçlerinden geçirilerek anlamlandırılması, canlandırılmasıdır (San, 1991: 113).
Kavcar’a (1991: 21) göre yaratıcı dramanın özünü oyun oluşturur. Çocuk için oyun; ruhsal,
duygusal ve bedensel gelişimi güçlendiren bir araçtır. Çocuklardaki oyun güdüsü, onlar
büyüdükçe yok olmaz. Bu güdü bastırılabilir ya da tatmin için fırsatlar yaratılabilir. Onlarda
oyun güdüsü her zaman vardır. Önemli olan bu güdüyü kullanmak ve değerlendirmektir.
Yaratıcı drama yöntemi, etkinliklerin oyunlaştırılmasını sağlar. Bu yöntem,
yapısındaki etkinliklerin zenginliği sayesinde değişik öğrenme biçemlerine sahip öğrencilerin
tümüne öğrenme fırsatları hazırlamakta, gelişkin zekâ alanları ne olursa olsun her bireyin ele
alınan konuyu öğrenmesine olanak sağlamaktadır. Katılımcıları en üst düzeyde motive
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etmekte, öğretme öğrenme sürecini eğlenceli bir hale getirmektedir (Candaş, 2004: 103).
Kısacası oyunun bütün özellikleri dramada da mevcuttur.
Yaratıcı dramadaki diğer bir temel unsur da oyunların yardımıyla yaratıcılığın ortaya
çıkmasıdır. Karataş ve Özcan’ın da (2010: 226) belirttiği gibi; yaratıcı düşünme ve yaratıcılık,
değişen dünyaya ayak uydurmada önemli bir beceridir Yaratıcı drama yoluyla bireyler
yaratıcılıklarını ifade etme yolu bulurlar. Drama, çocukların gelişiminde hayati bir önem
taşımaktadır, dolayısıyla eğitimde dramanın kullanımı gereklidir. Hatta drama günlük eğitim
rutini içerisinde mutlaka yer almalıdır (Brown: 1990: 26).
Bu araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Malatya ilinde görev
yapmakta olan 40 okul öncesi öğretmeni ile birlikte yaratıcı drama yöntemi kullanılarak
müzik etkinliklerinin gerçekleştirilmesi konusunda bir farkındalık yaratma sürecini
içermektedir.
Araştırmanın amacı; okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemini tanıması ve
bu yöntemi müzik eğitimi etkinliklerinde bir araç olarak kullanabilmesidir.
Araştırmanın evrenini Malatya ili okul öncesi öğretmenleri, örneklemini ise “Okul
Öncesinde Müzik Eğitimi ve Drama” çalışmasına gönüllü olarak katılan toplam 40 okul
öncesi öğretmeni oluşturmaktadır.
Araştırma; yaratıcı drama yöntemi konusunda yeterli eğitim almadıklarını belirten 40
okul öncesi öğretmeni ile yaratıcı drama yöntemi kullanılarak müzik eğitimi etkinliklerinin
gerçekleştirilmesini içermektedir. Gruptaki katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle aynı
çalışma katılımcıların iki ayrı gruba bölünmesiyle yapılmış ve her grupla çalışma 16 saat
boyunca gerçekleştirilmiştir. Çalışma öncesi gruplarla üç oturumluk (9 saat) Yaratıcı Drama
sürecini tanıtmak amacıyla atölye çalışmaları düzenlenmiştir. Bu ön oturumlarda hem bir
disiplin olarak Yaratıcı Drama tanıtılmış, hem de “tanıma ve tanışma, iletişim” gibi
kazanımlar hedeflenmiştir.
Çalışma sonunda öğretmenler, “etkinlik değerlendirme formu” doldurmuştur. Ayrıca
etkinlik sonrası çalışmaya katılmış olan her bir öğretmenle, yapılan müzik etkinlikleri ve
yaratıcı drama süreci karşılıklı görüşme yöntemiyle değerlendirilmiştir.
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BULGULAR VE YORUMLAR
Bu araştırmada, okul öncesi müzik eğitiminde yaratıcı dramanın kullanılmasına
yönelik öğretmen görüşlerinin sağlıklı bir şekilde ele alınabilmesi açısından görüşlerin belirli
alt kümelerde sınıflandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Verilerle yapılan içerik analizi
sonucunda, öğretmen görüşlerine ilişkin kodlar oluşturulmuş ve bu kodlar temalar altında
toplanmıştır.
Araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin katılmış oldukları çalışma sonucu elde
edilen

görüşler;

öğretmenlerin

bireysel

kazanımlarına

ilişkin

görüşleri,

akademik

kazanımlarına ilişkin görüşleri ve okul öncesi müzik eğitiminde yaratıcı dramanın
kullanılmasının sınırlılıklarına ilişkin görüşleri olmak üzere farklı başlıklar altında ele
alınmıştır.

Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Kullanılması Sonucu
Öğretmenlerin Bireysel Kazanımlarına ĠliĢkin GörüĢleri:
Okul öncesi öğretmenlerinin müzik eğitiminde yaratıcı dramanın kullanılması sonucu
bireysel kazanımlarına ilişkin temanın alt temaları olarak kişilerarası iletişim becerisi, bireysel
farkındalık, müzik eğitimindeki eksiklikleri giderme ve grup çalışmasının ve grup
etkinliklerinin değerlendirilmesi ele alınmıştır. Buna göre elde edilen temaların ve alt
temaların dağılımı aşağıdaki şekildedir:
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Tablo 1. Öğretmenlerin Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Kullanılması Sonucu
KiĢilerarası ĠletiĢim Becerilerine ĠliĢkin GörüĢleri
Tema

Ġfade Eden Öğretmenler

Alt Temalar

Kişilerarası İletişim Becerisi

Kendine güven duyma

Ö1,Ö2,Ö5,Ö6,Ö8,Ö12,Ö14,Ö15,Ö19,
Ö22,Ö23,Ö25,Ö31,Ö34,Ö35,Ö37

Öğrenme ortamında duygusal

Ö2,Ö3,Ö5,Ö7,Ö8,Ö11,Ö12,Ö13,Ö16,Ö17

açıdan rahat olma

, Ö21,Ö27,Ö33,Ö34,Ö38

Güçlü etkileşim

Ö1,Ö4,Ö5,Ö10,Ö15,Ö17,Ö18,Ö20,Ö25,Ö
26,Ö32, Ö39,Ö40

Şarkı söyleme ve çalgı

Ö2,Ö3,Ö7,Ö9,Ö12,Ö18,Ö21,Ö22,Ö26,Ö3

çalmada rahat davranma

0,Ö31, Ö39,Ö40

Grup arkadaşlarını yakından

Ö3,Ö4,Ö10,Ö11,Ö15,Ö18,Ö22,Ö29,Ö30,

tanıma

Ö31,Ö34, Ö37, Ö40

Sayı
16

15

13

13

13

Tablo 1’de de görüldüğü gibi, okul öncesi müzik eğitiminde yaratıcı drama
kullanılması sonucu öğretmenlerin bireysel kazanımları içerisinde kişilerarası iletişim becerisi
bulunmaktadır. Buna göre; 16 öğretmen kendilerine güven duyduklarını, 15 öğretmen
öğrenme ortamında duygusal açıdan rahat olduklarını ve 13 öğretmen de güçlü etkileşim
içinde olduklarını, şarkı söyleme ve çalgı çalma sırasında rahat olduklarını ve grup
arkadaşlarını yakından tanıdıklarını belirtmişlerdir. Alanyazında bu araştırmadaki bulguları
destekler nitelikte olan ve yaratıcı dramanın güçlü iletişim becerilerini desteklediğini gösteren
pek çok araştırma bulunmaktadır (Jackson ve Bynum, 1997; Kempe, 2003; Bayrakçı, 2007;
Öztürk, 2006).
Öğretmenlerin yapılan çalışmalar sonucu iletişim becerileri konusunda olumlu
düşünmelerine; müzik eğitimi yaratıcı drama çalışmalarının hazırlık (ısınma) çalışmaları ve
canlandırma aşamasında bulunan müzikli oyunların, grup çalışmalarının ve dramada
kullanılan tekniklerin (rol oynamalar, ikili, üçlü ya da grup doğaçlamaları), ara
değerlendirmelerde ve son değerlendirme aşamasında grup olarak gerçekleştirilen
tartışmaların ve beyin fırtınalarının neden olabileceği düşünülmektedir.
Bu alt temalara ilişkin görüşme dökümlerinden örnekler aşağıda verilmiştir:
“Derse katılmada güçlük çeken içine kapanık, kendine güveni az olan öğrencilerin bu çalışmalar ile
daha rahat bir şekilde derse katılmasını ve böylece dersten zevk almalarını sağlayabiliriz” (Ö19).
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“Çalışma yanlış yapma korkusu olmadan duygularımı ifade etmemi sağladı, bireysel olarak kendimi
daha iyi ifade edebildim” (Ö16).
“Tanışma ve ısınma oyunları sayesinde çabucak etkileşime geçtik. Adını bile bilmediğimiz insanlarla
merhabalaşarak gülümsemek güzel bir duygu. Ayrıca birkaç dakika içinde hiç tanımadığımız bir grup içerisinde
çalışıp müzik ortaya koymak çok güzeldi” (Ö17).
“Yaratıcı drama çalışmaları yoluyla, öğrenciler etkinliklere ilgi duyacak, eğlenerek şarkıları
öğrenebilecek ve çalgı çalabilecek. Bu şekilde müzik çalışmalarının daha etkili ve verimli olacağını
düşünüyorum” (Ö31).
“Kimseyi tanımadan başladım ama şu an hepsini yıllardır tanıyor gibiyim” (Ö10).
“Sanki gruptakilerle çok önceden tanışıyormuşum gibi hissettim” (Ö29).
“Tanışma ve ısınma etkinliği arkadaşlarımı daha kolay tanıma fırsatı yarattı. Özellikle isimler aklımda
kalmazken oyunlarla daha kalıcı bir hal aldı. Etkinlik oldukça zevkliydi” (Ö3).
Tablo 2. Öğretmenlerin Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Kullanılması Sonucu
Bireysel Farkındalığa ĠliĢkin GörüĢleri
Alt Temalar

İfade Eden Öğretmenler

Yaratıcı düşünce gücünün

Ö5,Ö11,Ö12,Ö16,Ö20,Ö23,Ö29,

farkındalığı ve gelişimi
Farkındalık

Bireysel

Tema

Ö32,Ö34, Ö35, Ö36,Ö39

Eleştirel düşünce gücünün
farkındalığı ve gelişimi
Bedeni müzik etkinliklerinde
kullanma

Sayı
1
2

Ö7,Ö12,Ö13,Ö17,Ö21,Ö28,Ö36

7

Ö2,Ö11,Ö13,Ö15,Ö17,Ö26,Ö32

7

Tablo 2’de de görüldüğü gibi, okul öncesi müzik eğitiminde yaratıcı drama
kullanılması sonucu öğretmenlerin bireysel kazanımları içerisinde bireysel farkındalık
bulunmaktadır. Buna göre; 12 öğretmen yaratıcı düşünce gücünü fark ettiklerini ve bu yolla
yaratıcı düşüncenin gelişeceğini, 7 öğretmen eleştirel düşünce gücünü fark ettiklerini ve bu
yolla eleştirel düşüncenin gelişeceğini ve 7 öğretmen de bedeni müzik etkinliklerinde
kullanmanın etkili olduğunu belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin yapılan çalışmalar sonucu yaratıcı ve eleştirel düşüncenin gelişimi ve
bedenlerini kullanmaları konusunda olumlu düşünmelerine; müzik eğitimi yaratıcı drama
çalışmalarına aktif olarak katılmalarının ve kaygı duymadan kendilerini ifade edebilecekleri
ortamların yaratılmasının ve drama ortamının özgür bir atmosfer olmasının neden olabileceği
düşünülmektedir. Ayrıca müzik eğitiminde yaratıcı dramanın kullanılmasıyla birlikte;
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katılımcıların sürekli hareket halinde olmaları, çalma, söyleme, dinleme etkinliklerinin her
birinde bedenlerini kullanmalarına olanak tanınmasının da, öğretmenlerin bu görüşleri
belirtmelerinde etkili olduğu söylenebilir.
Bu alt temalara ilişkin görüşme dökümlerinden örnekler aşağıda verilmiştir:
“Benim için yaratıcılık büyük bir kazanımdı. Yapılan etkinlikler sırasında farklı bakış açılarıyla
yaratıcılığımızı zorladık ve bu açıdan bana büyük katkısı oldu” (Ö23).
“Bir etkinlikten on etkinlik yaratılabileceğini öğrendim ve çalışmalar çok zevkliydi” (Ö5).
“Müzik etkinliğine başlarken bir hikayeden, ritimden, bir kitaptan, bir tekerlemeden yola
çıkabileceğimi, her araç-gerecin müzik etkinliklerinde değerlendirilebileceğini fark ettim” (Ö20).
“Grup çalışmaları sırasında fikir alış-verişinde bulunduk, süreç sonunda yaptığımız çalışmaları
değerlendirdik, geri bildirimler yoluyla bireysel değerlendirmeler yaptık. Eleştirel düşünmenin geliştirilmesi
yönüyle de çalışmaları etkili buluyorum”(Ö17).
“Öncelikle kendi vücudumu müzik etkinlikleri ile birlikte ne kadar kullanabileceğimin farkına vardım ve
vücut dilimin ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Örneğin müzik eşliğinde danslar, vücudun fırça ya da boya
olarak kullanılması, pandomim çalışmaları… Çocukların da kendilerini rahat ifade etmeleri ve müzikle birlikte
kas gelişimlerine yardımcı olan fiziksel koordinasyonu sağlayabilmeleri için bu tür çalışmalara daha fazla önem
vermem gerektiğinin farkına vardım” (Ö2).
Tablo 3. Öğretmenlerin Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Kullanılması Sonucu
Müzik Eğitimindeki Eksiklikleri Gidermeye ĠliĢkin GörüĢleri
Tema

İfade Eden

Alt Temalar

Öğretmenler

Müzik eğitiminde çalgı eğitimine yer

Ö1, Ö2, Ö3, Ö12,
Ö17, Ö22, Ö23, Ö25, Ö31,

verme

12

Ö33, Ö37, Ö38
Müzik eğitiminde ses eğitimine yer
Giderme

Müzik Eğitimindeki Eksiklikleri

Sayı

Ö1, Ö2, Ö8, Ö9,
Ö10, Ö14, Ö22, Ö25, Ö26,

verme

12

Ö30, Ö32, Ö37
Müzik eğitiminde işitme eğitimine yer

Ö1, Ö4, Ö5, Ö18,
Ö19, Ö20, Ö24, Ö26, Ö30,

verme

12

Ö32, Ö36, Ö40
Bu alanda uzun dönemli eğitim alma
isteği

Ö1, Ö9, Ö10, Ö14,
Ö16, Ö30, Ö40
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Tablo 3’te de görüldüğü gibi, okul öncesi müzik eğitiminde yaratıcı drama
kullanılması sonucu öğretmenlerin bireysel kazanımları içerisinde müzik eğitimindeki
eksiklikleri giderme bulunmaktadır. Buna göre; 12 öğretmen müzik eğitiminde çalgı
eğitimine, ses eğitimine ve işitme eğitimine yer verme, 7 öğretmen bu alanda uzun dönemli
eğitim alma ve 4 öğretmen de dramanın gerekliliği hakkında bilgi edinmiş olduklarını
belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin yapılan çalışmalar sonucu müzik eğitimi açısından okullarında
gerçekleştirdikleri bireysel müzik etkinlikleri ya da kurumlarda görmüş oldukları eksiklikleri
fark etmeleri ve bu eksiklikleri gidermek için tedbir almak istemeleri; yapılan müzik eğitimi
yaratıcı drama çalışmalarında müzik eğitiminin her bir boyutuna (dinleme, söyleme, çalma
gibi) ayrı ayrı yer verilmiş olmasından kaynaklandığını düşündürmektedir.
Bu alt temalara ilişkin görüşme dökümlerinden örnekler aşağıda verilmiştir:
“Çocukların kendilerine güven duymaları ve müziksel gelişimleri adına yararlı olacağını düşünüyorum.
Ayrıca yaratıcılıklarının gelişimi için de çalgı eğitimine ve ses eğitimine yeterli zamanı vermem gerektiğini
gördüm” (Ö37)
“Çocukların işitsel gelişimine etki eden işitme çalışmalarına ilişkin yaptığımız doğaçlamaların sınıf
içerisinde kolaylıkla uygulanabileceğini gördüm” (Ö4).
“Bu etkinliklere yeterince yer vermediğimi fark ettim. Öğrencilerime daha eğlenceli, daha ilgi çekici,
yaratıcı bir ortam sunmamı sağlayacağından drama yöntemiyle yapılacak olan müzik etkinlikleri ile ilgili daha
uzun dönemli eğitimlere katılmak istiyorum” (Ö40).
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Tablo 4. Öğretmenlerin Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Kullanılması Sonucu
Grup ÇalıĢmasının ve Grup Etkinliklerinin Değerlendirilmesine ĠliĢkin GörüĢleri
Alt Temalar

İfade Eden Öğretmenler

Grupta merak ve ilginin sürekli

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7,

Tema

Ö11, Ö12, Ö14, Ö15, Ö17, Ö18,
Ö21, Ö24, Ö26, Ö27, Ö31, Ö32,

22

Ö33, Ö36, Ö39, Ö40
Yaparak
Değerlendirilmesi

Grup Çalışmasının ve Grup Etkinliklerinin

canlı olması

Sayı

yaşayarak

öğrenmeyi

sağlama

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö8,
Ö11, Ö12, Ö14, Ö17, Ö19, Ö23,
Ö26, Ö27, Ö30, Ö31, Ö32, Ö36,

19

Ö38
Müzik ve dramanın etkisiyle grup
dinamiğinin kolaylıkla sağlanması

Ö1, Ö3, Ö4, Ö9, Ö12,
Ö13, Ö17, Ö18, Ö19, Ö20, Ö23,
Ö24, Ö27, Ö28, Ö29, Ö35, Ö36,

18

Ö38
Konuyla ilgili yeni uygulamalar
yapabilmek

için

grubu

Ö8, Ö13, Ö23, Ö31, Ö34,

araştırmaya

Ö37, Ö38, Ö39, Ö40

yöneltme isteği

9

Tablo 4’de de görüldüğü gibi, okul öncesi müzik eğitiminde yaratıcı drama
kullanılması

sonucu

grup

çalışmasının

ve

grup

etkinliklerinin

değerlendirilmesi

bulunmaktadır. Buna göre; 22 öğretmen grupta merak ve ilginin sürekli canlı olması, 19
öğretmen yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi sağlaması, 18 öğretmen müzik ve dramanın
etkisiyle grup dinamiğinin kolaylıkla sağlanması ve 9 öğretmen de konuyla ilgili yeni
uygulamalar yapabilmek için grubu araştırmaya yöneltme isteği üzerinde durmuştur.
Öğretmenlerin

yapılan çalışmalar sonucu grup etkinliklerini olumlu yönde

değerlendirmelerine; müzik eğitimi yaratıcı drama çalışmaları sırasında grup olarak üretmeye
yönlendirilmeleri, müzik eğitiminin verildiği drama çalışmalarında beraberlik duygusunu
yaşatan çalışmaların yapıldığı, etkinlikler sonunda veya etkinlikler sırasında başarı ve eğlence
duygularını gruplarıyla birlikte yaşamaları, yapılan ısınma etkinliklerinin ve canlandırmaların
sorumluluk ve işbirliği duygularını pekiştirmesinin sebep olduğu düşünülmektedir.
Bu alt temalara ilişkin görüşme dökümlerinden örnekler aşağıda verilmiştir:
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“Çocukların ilgileri çabuk dağılıyor, müzik, drama, ritmik dans ve devinimle bunu aşabileceğimiz,
çocukların ilgilerini biraz daha arttırabileceğimiz açık” (Ö21).
“Drama yoluyla müzik eğitimi yaparak-yaşayarak gerçekleşiyor, böylece öğrenmenin de daha kalıcı ve
etkili olacaktır. Çünkü bu şekilde öğretim ezbercilikten uzak gerçekleşiyor ve öğrenilenler özümseniyor” (Ö12).
“Çalışılan müzik etkinliklerinde grup dinamiği çok yüksekti. Yaratıcı drama yoluyla grup
çalışmalarında her bir öğrenciye sorumluluk veriliyor, dolayısıyla kişilerarası iletişim kuvvetleniyor ve grup
dinamiği artıyor” (Ö9).
“Yapılan etkinlikler sonucu yaratıcı drama ve müzik çalışmaları konusuna ilgim arttı ve bu konuda
başka ne tür çalışmalara katılabilirim, hangi kaynaklardan yararlanabilirim sorusunu sormaya başladım”
(Ö31).

Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Kullanılması Sonucu
Öğretmenlerin Akademik Kazanımlarına ĠliĢkin GörüĢleri:
Tablo 5. Öğretmenlerin Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Kullanılması Sonucu
KiĢilerarası ĠletiĢim Becerilerine ĠliĢkin GörüĢleri
Ġfade Eden Öğretmenler

Alt Temalar
Oyunla öğrenmenin sağlanması

Sayı

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6,
Ö10, Ö12, Ö15, Ö17, Ö20,

17

Ö21, Ö27, Ö29, Ö31, Ö34,
Tanıma

Yöntem Olarak Dramayı

Tema

Ö38, Ö40
Yaratıcı

drama,

müzik

eğitimi

ve

öğretimde etkili bir yöntem

Ö19,

Ö21,

Ö28,

Ö31, Ö34, Ö35, Ö36, Ö40

Dramayı müzik eğitiminde bir yöntem
olarak kullanmayı öğrenme

Ö19,

Ö21,

Ö28,

Ö31, Ö34, Ö35, Ö36, Ö40

8

8

Tablo 5’de de görüldüğü gibi, okul öncesi müzik eğitiminde yaratıcı drama
kullanılması sonucu yöntem olarak yaratıcı dramayı tanıma bulunmaktadır. Buna göre; 17
öğretmen oyunla öğrenmenin sağlanması, 8 öğretmen yaratıcı dramanın müzik eğitimi ve
öğretiminde etkili bir yöntem olduğu, 8 öğretmen dramayı müzik eğitiminde bir yöntem
olarak kullanmayı öğrenme ve 4 öğretmen de öğrenmenin bireyselliği üzerinde durmuştur.
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Öğretmenlerin yapılan çalışmalar sonucu yöntem olarak dramayı olumlu yönde
tanımalarına dair görüşlerinin oluşmasında; bu yöntemin öğrenci merkezli eğitim anlayışına
uygun olması, özellikle okul öncesi dönemde oyunların kullanılması yoluyla somutlaştırmaya
yardımcı olacağı ve yöntemin tüm gelişim alanlarına (bilişsel, devinişsel, duyuşsal) hitap
etmesinin etkisi olduğu söylenebilir.
Bu alt temalara ilişkin görüşme dökümlerinden örnekler aşağıda verilmiştir:
“Çocuklarla sınıf içerisinde oynayabileceğimiz farklı birçok oyun öğrendik ve uygulama imkanı elde
ettik. Oyunların da etkisiyle öğretilen konular bizlere bile ilginç ve zevkli geldi, çok hoşumuza gitti. Daha çok
isteklendik, biz bu şekilde etkilendiysek çocuklar çok daha fazla zevk alacak ve katılımları sağlanacaktır” (Ö1).
“Dans ve drama sayesinde hem etkinlikler zevkli hale geliyor, hem de öğretilecek kavram daha basit
hale geliyor. Yani etkinlikler, hikayeler vs. zevkli ve öğretici hale geliyor. Drama çocuklarda daha rahat hareket
etmeyi sağlıyor” (Ö34).
“Çağımız öğretim yöntemlerine çok uygun bir yöntem yaratıcı drama. Müzik eğitimi
öğretiminde yöntem olarak kullanıldığında müzik eğitiminin amacına ulaşmamasını düşünemiyorum. Bu konuda
kendimi geliştirmem gerektiğine inanıyorum” (Ö19).
Tablo 6. Öğretmenlerin Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Kullanılması Sonucu
Mesleki Kazanımlarına ĠliĢkin GörüĢleri
Alt Temalar
Farklı uygulama örnekleri için
i Geliştirme

Öğretmenliğ

Tema

fikir yürütme

İfade Eden Öğretmenler

Sayı

Ö2, Ö4, Ö6, Ö7, Ö11,
Ö12, Ö13, Ö14, Ö16, Ö18,

16

Ö19, Ö20, Ö23, Ö27, Ö30, Ö38
Müziği içselleştirme

Ö3, Ö9, Ö10, Ö21,
Ö22, Ö31, Ö33

7

Tablo 6’da da görüldüğü gibi, okul öncesi müzik eğitiminde yaratıcı drama
kullanılması sonucu mesleki kazanımları bulunmaktadır. Buna göre; 16 öğretmen farklı
uygulama örnekleri için fikir yürütme, 13 öğretmen müziğe dair teorik bilgilerin uygulamaya
dönüştürülmesi konusunda bilgi edinimi ve 7 öğretmen müziği içselleştirme üzerinde
durmuştur.
Öğretmenlerin yapılan çalışmalar yoluyla drama yöntemini tanımaları ve müzik
etkinlikleri içerisinde uygulamaları sonucu belirttikleri görüşler, öğrencileri müzik eğitimine
güdülemek konusunda farklı uygulama örneklerini yaratabilmek için bilgi sahibi olmalarına,
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müzik eğitiminde dramayı kullanmayı öğrenmelerine ve müziği yaparak-yaşayarak uygulama
fırsatı yakalamalarına olanak tanıdığını düşündürmektedir.
Bu alt temalara ilişkin görüşme dökümlerinden örnekler aşağıda verilmiştir:
“Drama yoluyla müzik etkinliklerinde konuların nasıl öğretilebileceğini öğrendim. Müzik
eğitiminde benzer çalışmaların drama yoluyla yapılabileceğini, çeşitlendirilebileceğini düşünüyorum” (Ö6).
“Çocuklar müzik eğitiminde dramanın kullanılması yoluyla düşüncelerini daha özgür bir
şekilde ifade etme yolu bulacak ya da birbirlerinin fikirlerini eleştirebilecekler. Çocuk etkinlik sırasında ne olup
bittiğini anlamaya çalışır ve yaptığı müziği, çalışmayı içinde hissedebilir” (Ö22).

Okul

Öncesi

Müzik

Eğitiminde

Yaratıcı

Dramanın

Kullanılmasının

Sınırlılıklarına ĠliĢkin GörüĢleri:
Tablo 7. Öğretmenlerin Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Kullanılmasının
Sınırlılıklarına ĠliĢkin GörüĢleri
İfade Eden Öğretmenler

Alt Temalar

Sayı

Kalabalık
Dramanın Kullanılmasının Sınırlılıkları

Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Yaratıcı

Tema

sınıflarda uygulanma

Ö1, …,Ö40

40

zorluğu
Öğretmenin
sürekli uzun bir hazırlığa

Ö2,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8,Ö11,Ö12,
Ö15,Ö16,Ö20,Ö25,Ö28,Ö30,Ö31,Ö32,Ö3

ihtiyaç duyması

7,Ö38,Ö39,Ö40
Ö2, Ö4, Ö5, Ö7, Ö11, Ö12, Ö15,

Uygulamalarda
uzun zamana ihtiyaç

20

Ö20, Ö25, Ö28, Ö30, Ö31, Ö32, Ö37,

duyulması

15

Ö40

Yorucu bir süreç

Ö24, Ö31, Ö39

olması

3

Tablo 7’de de görüldüğü gibi, katılımcı öğretmenlerin ifadelerine göre okul öncesi
müzik eğitiminde yaratıcı drama kullanılmasının sınırlılıkları bulunmaktadır. Buna göre;
katılımcı öğretmenlerin tamamı okul öncesi müzik eğitiminde yaratıcı dramanın
kullanılmasının kalabalık sınıflara uygun olmadığını, 20 öğretmen öğretmenin sürekli uzun
bir hazırlığa ihtiyaç duyduğunu, 15 öğretmen uygulamalarda uzun zamana ihtiyaç duyduğunu,
5 öğretmen araç-gereç hazırlamanın zorluğunu ve 3 öğretmen yorucu bir süreç olduğunu
belirtmişlerdir. Bu alt temalara ilişkin görüşme dökümlerinden örnekler aşağıda verilmiştir:
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“Sınıf mevcutları bu etkinlikler için uygun olmayabilir. Okul öncesi müzik etkinliklerinde
yaratıcı dramanın kullanılması her öğrenciyi etkin hale getirmek demek. Sınıf mevcudu kalabalık olunca bu çok
zor” (Ö1).
“Öğretmenin bu etkinlikleri hazırlaması ve uygulaması için çok sabırlı olması gerekiyor. Her
ders yeni araç-gereçler hazırlaması gerekebilir. Bütün bunların hazırlanması ve planlanması öğretmenin uzun
zamanını alabilir. Ayrıca her ders yapılacak olan etkinlikleri iyi bir şekilde planlamak da gerekir. Öğretmenin
sürekli yaratıcı olması gerekliliği de ayrı bir durum” (Ö11).
“Uygulama sırasında öğretmene çok iş düşüyor. Etkinliklerin öğrencinin ilgisini çekecek
şekilde uygulanması gerekir. Bunun içinse geniş bir zaman dilimine ihtiyaç duyulabilir.” (Ö25).
“Her ne kadar öğrenciler aktif olsa da, öğretmen için de oldukça zorlu ve yorucu bir süreç”
(Ö31).

Bu görüşlere göre; katılımcı öğretmenlerin okul öncesi müzik eğitiminde yaratıcı
drama çalışmalarını sürekli bir hazırlık ve uzun zaman gerektiren bir süreç olarak algıladıkları
söylenebilir. Bunun sebebinin çalışma öncesi katılımcı öğretmen gruplarının üç oturumluk (9
saat) Yaratıcı Drama sürecini tanıtmak amacıyla düzenlenen atölye çalışmalarıyla birlikte
toplamda 16 saat süren uzun soluklu bir etkinliğin içinde yer almalarından kaynaklandığı
düşünülebilir.
TARTIġMA VE SONUÇ
Çalışma sonunda okul öncesi öğretmenlerinin etkinlikte kullanılan yaratıcı drama
alanına dair bir fikir sahibi oldukları ve bu alana karşı ilgilerinin arttığı, müzik etkinliklerinde
yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasıyla öğretimin daha etkin ve verimli olacağı,
müzik eğitimi etkinliklerinin yaratıcı dramayla desteklenmesi konusunda uzun dönemli eğitim
almak istedikleri, bu alana merak ve ilgi duydukları ve yaşadıkları öğrenme ortamında
samimiyet, güçlü ve sağlıklı iletişim, kendine güven, mutluluk vb. olumlu duygular
yaşadıkları gibi sonuçlar elde edilmiştir.
Öğretmenler bu çalışma sonucunda kendilerini özellikle yaratıcılık ve eleştirel
düşünme açısından daha iyi tanıdıklarını belirtmişlerdir. Yaratıcı drama çalışmalarının
etkisine yönelik ilgili alanyazın incelendiğinde; drama etkinliklerinin yaratıcılığı ortaya
çıkardığı ve yaratıcılığın gelişmesi için pek çok olanak sağladığı görülmektedir (Özdemir ve
Çakmak; 2008: 14).
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Öğretmenler müzik etkinliklerinde yaratıcı drama kullanılması sonucu müziğin her bir
boyutu (dinleme, söyleme, çalma gibi) üzerinde yeterince durulmadığının farkına varıldığı
kanısına varmışlardır.
Öğretmenler yaratıcı drama destekli müzik etkinliklerinin olumlu yönlerinden
birisinin de grup çalışmaları olduğunu belirtmişlerdir. Konuyla ilgili olarak; Pinciotti (1993:
27) de; özellikle çocuklarla gerçekleştirilen yaratıcı drama etkinlikleri sonucu, çocukların
grup içinde karar verme ve işbirliği yapabilme becerisini kazanacaklarını savunmaktadır.
Bunun yanında Duatepe Paksu ve Ubuz’un (2007) da belirttiği gibi; yaratıcı drama çalışmaları
grup içinde çalışma güdüsü kazandıracak, öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerini ve
birbirlerine öğretmelerini de sağlayabilecektir.
Okul öncesi eğitiminde yaratıcı dramanın kullanılması sonucu öğretmenlerin
akademik kazanımlarına ilişkin görüşleri incelendiğinde, yöntem olarak dramayı tanıdıkları
ve mesleki kazanım elde ettikleri görülmektedir. Bu durum içerisinde oyunu da barındıran
yaratıcı drama sürecinin öğrenmeyi arttırdığını, bilişsel, devinişsel ve duyuşsal sürekli bir
gelişim sağladığını ve öğretmenin yaratıcılığını geliştirdiğini düşündürmektedir. Alanyazın
incelendiğinde bu bulgular desteklenmektedir. Çünkü, yaratıcı drama etkinliklerinin çocuk
gelişimine katkıda bulunduğu görülmektedir (Mages, 2008: 125). Ayrıca bir eğitim ortamında
oyun, bireylerin devinişsel ve duyuşsal gelişimlerini sağlamanın yanı sıra Furman (2000: 173)
da belirttiği gibi; bilişsel gelişim alanındaki kazanımlarını arttırmak için de kullanılmaktadır.
Öğretmen

görüşlerine

göre;

müzik

eğitiminde

yaratıcı

dramanın

kullanılmasının sınırlılıkları incelendiğinde kalabalık sınıflar için uygun olmadığı, hazırlık ve
uygulama için uzun zaman gerektirdiği görülmektedir.

ÖNERiLER
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerine müzik etkinliklerinde
yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı eğitimlerin verilmesi, yaratıcı drama yoluyla
öğretmenlerinin müzik bilgilerinin pekiştirilmesi ve arttırılması önerilmektedir.
Ayrıca, öğretmenler tarafından öğrenmeye, öğrenme ortamına ve kişisel gelişime
katkısı olduğu belirtilen drama yöntemi okul öncesi müzik eğitiminde kullanılmalıdır. Okul
öncesi müzik eğitiminde, yaratıcı drama ve diğer aktif öğrenme yöntemleri karşılaştırılarak
öğrenciler üzerindeki etkisi araştırılmalıdır. Okul öncesi müzik etkinlikleri için mümkün
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olduğunca yaratıcı drama yöntemine uygun konu, araç-gereç ve ortamlar hazırlanmalıdır.
Okul öncesi kurumlarında yaratıcı drama bilgisine sahip ve müzik eğitimi alanına yönelik
yeterli eğitimciler yetiştirilmelidir. Dramada yer alan canlandırma aşaması yolu ile
öğrencilerin müziğe karşı olan ilgisi ve yatkınlığı araştırılabilir. Tüm bunların yanında
öğretmenlere, müzik eğitimi ve yaratıcı dramanın müzik eğitiminde bir yöntem olarak
kullanılmasına yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.
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MÜZĠK EĞĠTĠMĠ SEMPOZYUMLARI VE SUNULAN
BĠLDĠRĠLERĠNĠN YAPISAL / NĠTELĠKSEL ANALĠZĠ

Ülker KALAYCIOĞLU1
Ahmet Serkan ECE2

ÖZET
Günümüzde artık birçok farklı alanda, farklı problemler üzerine araştırmalar
bulunduğu gibi, aynı konuyla ilgili birden çok araştırmaya da ulaşılmaktadır. Bir problem için
daha güvenilir sonuçlara ulaşabilmek amacıyla, aynı konu üzerinde yapılmış birçok araştırma
bulunmaktadır. Bilim, dinamik bir süreç ise yapılan araştırmalarla sürekli kendini yenilemeli
ve geliştirmelidir. Aynı problem ve konu alanında, aynı sonuca ulaşılan araştırmalarla
güvenilirlik arttırılmaya çalışılsa da her yapılan araştırma bilime mutlaka katkı sağlamayı
amaçlamalıdır. Bu bağlamda ülkemizde müzik eğitimi alanında yapılan araştırmalar da hızla
artmaktadır.
Bu araştırmanın amacı, 1993-2010 yılları arasında ülkemizde düzenlenen müzik
eğitimi sempozyumunda sunulan 389 bildiriyi inceleyerek, bildirilerin yapısal (şehir, yıl,
üniversite, vb.) ve niteliksel olarak (konu dağılımları, araştırma yöntemi, veri toplama
araçları) analizini yapmaktır.
Tarama modelinde gerçekleştirilen ve elde edilen sonuçlara göre; yaklaşık 20 yıl
içerisinde 9 sempozyum düzenlendiği, bu sempozyumların ardışık olarak her yıl
1

Abant İzzet Baysal Üniv. Eğitim Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Öğrencisi. (ulker_88@windowslive.com).

2

(Doç. Dr.).Abant İzzet Baysal Üniv. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğit. Böl. (asece@hotmail.com).
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tekrarlanmadığı, 9 sempozyumun 2 tanesine ait bildiri kitaplarının çeşitli sebeplerle
basılamadığı, incelenen 7 sempozyumda toplam 389 bildirinin sunulduğu, bildirilerin büyük
oranda

yrd.doç.dr kadrosundaki öğretim elemanları tarafından hazırlanıldığı, bildiri

konularının büyük oranda çalgı eğitimi alanında olduğu ve bildirilerde araştırma yöntemleri
ve veri toplama araçları konusunda yeterli bilgi verilmediği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik Bildirileri, Müzik Sempozyumları, Müzik Araştırmaları

1. GĠRĠġ
Bilginin, bilimin çok hızlı bir şekilde ilerlediği bu yıllarda bilgiye ulaşmak da bilgiyi
kullanmak da insanlar için büyük önem taşımaya başlamıştır. Ġnsanlar bilgiye teknolojik
gelişmelerin de sağladığı olanaklarla, ihtiyaçları doğrultusunda ulaşmaktadır. Ulaşılan her
bilgiyle birlikte bilim alanında yapılan çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Yapılan her
çalışma; kendinden önceki ve sonraki çalışmalar için büyük önem arz etmektedir.
Bilim, dinamik bir süreçtir. Sürekli gelişen, ilerleyen, kendini yenileyen bilim,
insanları da bu dinamik sürecin içine alarak büyük bir hızla gelişmektedir.
Günümüzde artık birçok farklı alanda, farklı problemler üzerine araştırmalar
bulunduğu gibi, aynı konuyla ilgili birden çok araştırmaya da ulaşılmaktadır. Bir problem için
daha güvenilir sonuçlara ulaşabilmek amacıyla, aynı konu üzerinde yapılmış birçok araştırma
bulunmaktadır. Bilim, dinamik bir süreç ise yapılan araştırmalarla sürekli kendini yenilemeli
ve geliştirmelidir. Aynı problem ve konu alanında, aynı sonuca ulaşılan araştırmalarla
güvenilirlik arttırılmaya çalışılsa da her yapılan araştırma bilime mutlaka katkı sağlamayı
amaçlamalıdır.
Bu bağlamda ülkemizde müzik eğitimi alanında yapılan araştırmalar da hızla artmakta
buna paralel olarak, müzik eğitimi de hızla değişim ve gelişimini sürdürmektedir. Bu gelişim
ve ilerleyişe tanık olmak açısından da müzik eğitimi alanında yapılan etkinlikler büyük önem
taşımaktadır.
Her alanda olduğu gibi müzik ve müzik eğitimi alanlarında da ülkemizde çok çeşitli
etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin içerikleri farklı olsa da, müzik ve müzik eğitimi
alanlarının gelişimi ve değişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Her yıl bir önceki yıllara
göre artış gösteren bu etkinlikler toplanış, düzenleniş ve sonuçları açısından olumlu sonuçlar
vermektedir.
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1924, Musiki Muallim Mektebi’nin açılmasından günümüze müzik eğitimi veren
kurum ve kuruluşların sayılarındaki artış ile bu kurumlardaki eğitimci / araştırmacı sayıları
birbiri ile paralellik göstermektedir. Eğitimciler performans gerektiren çeşitli müzik
etkinliklerinin yanında; amaç ve içerikte farklılık gösteren bilimsel toplantılarda
düzenlemektedirler. Düzenlenmekte olan bu toplantılardan biriside sempozyumlardır.
Sönmez (2009)’e göre sempozyum; küçük bir konuşmacı grubun, öğrenci ya da
dinleyici topluluğu karşısında bilimsel, sanatsal, düşünsel ağırlık taşıyan bir konunun belirli
bir yönü üzerinde önceden belirlenmiş bir konuşma yapmaları olarak ele alınır.
Sempozyumda sunulan çalışmalar poster, sözel, video konferans gibi çeşitli şekillerde
sunulur. Bir bildiride her şeyden önce aranan nitelik, bilimsel bir yenilik getirmiş olması ve
orijinal bir konuyu ele almasıdır. Bunun yanında bildiri, bilinen bir konuya yenilik getirme,
değişik görüş ve düşüncelerle yeni tezler ortaya koyma, bu tezleri bilimsel delillerle
doğrulama veya bir önceki tezi çürütme gibi özellikleri de bünyesinde taşır.
Ülkemizde, müzik alanındaki bilim insanları da, kendi alanlarında yer alan
araştırmacıların bir araya gelmelerinin sağlanması, müzik alanındaki yeni gelişmeleri bilimsel
bir platform çerçevesinde takip etmeleri ve çalışma alanlarını paylaşmaları, alana dönük farklı
konularda fikir alışverişinde bulunmaları, alana özgü sorunları belirlemeleri, ortaya
koymaları, ortak çözüm önerileri geliştirmeleri amacı ile farklı yıllarda sempozyum
düzenlemekte ve/veya bu bilimsel toplantılara çeşitli biçimlerde katkı sağlamaktadırlar.
Konu ile ilgili literatür taramasında, tıp alanında sunulmuş olan bildirilerin içerik ve
kurumsal değişiminin ortaya konduğu (Tabanlıoğlu ve Yıldızeli, 2010; Uzun ve ark. 2007),
fen, matematik (E. Tatar ve E. Tatar, 2008), yönetim ve organizasyon alanındaki bildirilerin
incelendiği (Yozgat ve Kartaltepe, 2009); bilgi ve belge yönetimi alanında yer alan lisansüstü
tezlerin analiz edildiği (Kayaoğlu, 2009) çalışmalar yer almaktadır. Bununla birlikte tez ve
bildirilerin dışında çeşitli disiplinlerdeki hakemli dergilerin bibliyometrik profillerinin de
ortaya konduğu (Taşkın ve Çakmak, 2010), yine farklı disiplinlerdeki makalelerinde analiz
edildiği araştırmalarda (Kozak, 2003; Dumrul ve Aysu, 2006 ) bulunmaktadır.
Yapılan taramalar sonucunda, araştırma konusu olan müzik eğitimi sempozyum
bildirilerinin yapısal ve niteliksel olarak incelendiği bir araştırmaya rastlanılmamış olup,
müzik alanında yapılmış olan çeşitli çalgılara ait (Ataman, 2009) lisansüstü tezlerin (Ayhan,
2006; Kılıç,2010), müzik makalelerinin (Ece, 2007a; Tatar, 2010) çeşitli değişkenlerle
incelendiği çalışmalarda bulunmaktadır.
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Analiz genel anlamıyla bir konuyu parçalarına ayırıp parçalar arasındaki ilişkileri
inceleyerek sonuca varma işidir. Ġnceleme yapmak istediğimiz alanla ilgili tüm verileri
topladıktan sonra bu verileri anlamlı parçalara, bölümlere ayırarak kategorize ederiz.
Ulaştığımız veriler, alanla ilgili daha anlamlı, daha geniş ve nitelikli bilgiler sağlayacaktır.
Buradan hareketle bu araştırmada yapısal ve niteliksel analiz ifadesiyle; yapısal analizde o
konunun sadece görünüş açısından incelenmesi; niteliksel analizde ise konun bütün özellikleri
ele alınması anlamı taşımaktadır.
Bu bağlamda bu araştırmanın temel amacı; müzik eğitimi alanında yapılan
sempozyumlarda sunulan bildirileri incelemek ve incelenen bildirilerin yapısal (şehir, yıl,
üniversite, araştırmacılara ait profiller) ve niteliksel olarak (konu dağılımları, araştırma
yöntemleri, veri toplama araçları) analizini yapmaktır.
Bu amacı gerçekleştirmek için araştırmanın problemi ifadesi ve yanıt aranacak araştırma
soruları şu şekilde ifade edilmektedir.

1.1 Problem Ġfadesi
“1993 ile 2010 yılları arasında düzenlenen Müzik Eğitimi Sempozyumları’nda sunulan
bildirilerin yapısal ve niteliksel özellikleri nelerdir?”

1.2 AraĢtırma Soruları
1.2.1 Müzik Eğitimi Sempozyumları yapıldıkları üniversitelere, şehirlere ve yıllara
göre nasıl bir dağılım göstermektedir?
1.2.2 Müzik Eğitimi Sempozyumları’nda sunulan bildirilerin üniversitelere, sunulan
bildiri sayısına ve bildirileri sunan öğretim üyelerinin unvanlarına göre nasıl bir dağılım
göstermektedir?
1.2.3 Müzik Eğitimi Sempozyumları’nda sunulan bildiriler konularına göre nasıl bir
dağılım göstermektedir?
1.2.4 Müzik Eğitimi Sempozyumları’nda sunulan bildiriler araştırma yöntemlerine ve
veri toplama araçlarına göre nasıl bir dağılım göstermektedir?
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1.3 Önem
Bu araştırma, müzik eğitimi bildirilerinin incelenmesi, bu bildirilerin yapısal ve
niteliksel olarak analizinin yapılması açısından alanında yapılan ilk araştırma olması ve
araştırmacılara müzik alanında yoğunlaşılan ve/veya eksik bırakılan araştırma alanlarını
ortaya koyması ve farkındalık yaratması anlamında önem taşımaktadır.
Yine bu araştırma, sempozyum düzenleme kurullarından alınan bilgiler doğrultusunda,
müzik eğitimi sempozyumlarının düzenleniş sırası, yılları, araştırma konu alanları ve
araştırmacı profilleri ile ilgili veri sağlaması ve daha sonra yapılacak olan sempozyumlara için
bölümlere, sempozyum kurullarına veri sağlaması açısından da önem taşımaktadır.

1.4 Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumları
Ülkemizde müzik eğitimi alanındaki bilimsel toplantılardan biridir ulusal müzik
eğitimi sempozyumları. Yapılan litaratür taramalarında, müzik başlığı adı altında farklı
adlarda, içeriklerde ve farklı disiplinlerde içinde müziğinde yer aldığı sempozyumlar
yapılagelmektedir (askeri müzik sempozyumları, müzik kongreleri, Türk müziği kongresi vb).
Özellikle ulusal müzik eğitimi sempozyumları, bunlardan farklı bir özellik
taşımaktadır. Söz konusu bilimsel toplantılar, müzik gibi birçok anabilim/ anasanat dalı ile
disiplinler arası çalışmaların konu alındığı araştırma sonuçlarının yanında özellikle müziğin
eğitim alanındaki (okul müzik eğitimi, çalgı eğitimi, yetenek sınavları, müzik eğitimi
programları vb.) konularında, sorunların ortaya konduğu, paylaşıldığı, çözüm önerilerinin
getirildiği ortamlardır.
Yapılan taramalar sonrasında, ülkemizde ulusal müzik eğitimi sempozyumu başlığı
altında sadece Trabzon (Karadeniz Teknik Üniv.), Van (100. Yıl Üniv.), Denizli (Pamukkale
Üniv.), Samsun (19 Mayıs Üniv.) ve Ġstanbul (Marmara Üniv.) da yer alan üniversitelerde
düzenlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Aynı sempozyum adı altında olmasa da, Bolu (Abant
Ġzzet Baysal), Malatya (Ġnönü üniv.), Isparta (Süleyman Demirel üniv.), Kayseri (Erciyes
üniv.),

yapılan

bilimsel

toplantılar,

belirlenen

sempozyum

temaları,

sempozyum

kitapçıklarından katılımcıların çoğunluğunun müzik eğitimcisi olması, bildiri konularının da
ağırlıklı olarak müzik eğitimi alanından yer alması sebebiyle ulusal müzik eğitimi
sempozyumu başlığı altında olmamasına rağmen, yukarıda ifade edilen sebeplerden dolayı bu
araştırmanın sınırlılıkları içine dahil edilmiştir.
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Bu sempozyumlarda sunulan bildiriler birçok eğitimciye, öğrenciye farklı bakış açıları
kazandırmaktadır. Yapılan her çalışma bu alanın gelişimine, ilerleyişine ve geleceğine büyük
katkılar sağlamaktadır.
2. YÖNTEM
2.1 AraĢtırmanın Modeli (Deseni)
Bu çalışmada, 1993 ile 2010 yılları arasında yapılan müzik eğitimi sempozyum
bildirilerinin yapısal ve niteliksel olarak dağılımının ortaya konduğu tarama modelinde
yapılmış “betimsel” bir araştırmadır.
Bu tür araştırmalarda, olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli
alanların “ne” olduğunu betimlemeye, açıklamaya çalışılır. Betimleme araştırmaları, mevcut
olayların daha önceki olay ve koşullarla ilişkilerini de dikkate alarak, durumlar arasındaki
etkileşimi açıklamayı hedef alır ( Kaptan, 1982, 63).

2.2 AraĢtırma Örneklemi
Araştırmanın örneklemini, 1993 ile 2010 yılları arasında düzenlenen 7 Müzik Eğitimi
Sempozyumu ve bu sempozyumlarda sunulan 389 bildiri oluşturmaktadır.

2.3 Verilerin Toplanması
Araştırma örnekleminde yer alan 7 müzik eğitimi sempozyuma ait bildiriler tam metin
kitap ve internet ortamında e-kitap olarak yer almaktadır. Basılı sempozyum kitaplarına çeşitli
kütüphanelerin (çoğunlukla sempozyumu düzenleyen üniversitelerin kendi kütüphanelerinde)
ve/veya katılımcı öğretim elemanlarının arşivlerinden, elektronik olarak basılan (pdf
formatında) sempozyum kitaplarına ise yine üniversitelerin ilgili anabilim dallarının web
sayfalarından ulaşılmıştır.

1015

3.BULGULAR ve YORUM
3.1. Birinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum
Müzik Eğitimi Sempozyumları yapıldıkları üniversitelere, şehirlere ve yıllara göre nasıl bir
dağılım göstermektedir?
Tablo 1. Müzik Eğitimi Sempozyumları’nın Yapıldıkları Üniversitelere,
ġehirlere ve Yıllara Göre Dağılımı

Üniversiteler

Şehirler

Yıllar

Basım Durumu

Trabzon

1993

Evet

2. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (A.İ.B.Ü.)*

Bolu

1997

Hayır

3. İnönü Üniversitesi (İN.Ü.)

Malatya

2003

Evet

4. Süleyman Demirel Üniversitesi (S.D.Ü.)

Isparta

2004

Evet

5 100.Yıl Üniversitesi (Y.Y.Ü.)*

Van

2005

Hayır

6. Erciyes Üniversitesi (ER.Ü.)

Kayseri

2005

Evet

7. Pamukkale Üniversitesi (PA.Ü.)

Denizli

2006

Evet

8. 19 Mayıs Üniversitesi (O.M.Ü.)

Samsun

2009

Evet

9. Marmara Üniversitesi (M.Ü.)

İstanbul

2010

Evet

1. Karadeniz Teknik Üniversitesi (K.T.Ü.)

3

*A.İ.B.Ü.’de ve Van100.Yıl üniversitelerince düzenlenen müzik eğitimi sempozyumlarına ait bildiriler
araştırmanın tamamlandığı tarihte kadar basılmamış olmasından dolayı, araştırma sınırlılığı dışında
tutulmuştur.

Tablo 1 incelendiğinde, ulusal müzik eğitimi sempozyumlarının 2003-2006 yılları
arasında her yıl düzenli olarak gerçekleşmesine rağmen, yaklaşık 20 yıl içinde ardışık olarak
düzenlenmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca yine sempozyumların her yıl farklı bir üniversitede
yapıldığı ve 1997 yılında Bolu (Abant Ġzzet Baysal Üniv.)’ da ve 2005 yılında Van (100. Yıl
üniversitesinde )’da gerçekleştirilen müzik sempozyumlarına ait bildiri kitapçıklarının çeşitli
sebeplerden dolayı basılamadığı belirlenmiştir.

3.2. Ġkinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Müzik Eğitimi Sempozyumları’nda sunulan bildirilerin üniversitelere, yıllara, sunulan
bildiri sayısına ve bildirileri sunan öğretim üyelerinin unvanlarına göre nasıl bir dağılım
göstermektedir?
3

Üniversite isimleri Tablo.1.’deki kısaltmalarla verilecektir.
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Tablo 2. Sempozyumlarda Sunulan Bildirilerin Üniversitelere,
Yıllara, Bildiri Sayısına Göre Dağılımı
Üniversiteler

Yıllar

1. Karadeniz Teknik Üniversitesi (K.T.Ü.)

Bildiri Sayısı

1993*

22

2. İnönü Üniversitesi (İN.Ü.)

2003*

58

3. Süleyman Demirel Üniversitesi (S.D.Ü.)

2004*

58

4. Erciyes Üniversitesi (ER.Ü.)

2005*

49

5. Pamukkale Üniversitesi (PA.Ü.)

2006*

56

6. 19 Mayıs Üniversitesi (O.M.Ü.)

2009*

46

2010*

100

7. Marmara Üniversitesi (M.Ü.)

Toplam 389
*Sempozyumların “Açılış ve Değerlendirme” Konuşmaları araştırmaya dahil edilmemiştir.

Tabloya 2’ye göre, sempozyumlarda sunulan bildiri sayıları yıllara göre farklılık
göstermektedir. 1993 ile 2010 yılları arasında sunulan bildiri sayısı 389’dur.

Sunulan

bildirilerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde en az bildirinin 1993 yılında K.T.Ü.’de
düzenlenen sempozyumda sunulduğu, en fazla bildirinin ise 2010 yılında M.Ü.’deki
sempozyumda sunulduğu ortaya çıkmaktadır. Yıllara göre dağılıma baktığımızda 2003 yılında
ĠN.Ü., 2004 yılında S.D.Ü., 2005 yılında ER.Ü., 2006 yılında PA.Ü. ve 2009 yılında
O.M.Ü.’de düzenlenen sempozyumlarda sunulan bildiri sayılarının birbirine daha yakın
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Tablo 3. Müzik Sempzoyumlarında Sunulan Bildirilerin
Ġlk Yazar Unvanlarına Göre Frekans Dağılımı

Unvanlar
Üniversiteler

Prof.Dr.

1. Karadeniz Teknik Ünv.(K.T.Ü.)
2. İnönü Ünv. (İN.Ü.)

*

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr. Öğr.Gör.Dr.

Arş.Gör.Dr.

2

5

6

13

5

17

-

16

1

-

1

-

3. Süleyman Demirel Ünv.(S.D.Ü.) 10

3

4. Erciyes Ünv. (ER.Ü.)

2

2

11

-

Dr.

Öğr.Gör. Arş.Gör. Diğer**

-

1

5

1

2

22

-

4

8

3

8

58

6
-

7

14

1

58

15

7

11

49
56

5. Pamukkale Ünv. (PA.Ü.)

7

4

17

-

1

2

7

11

7

6. 19 Mayıs Ünv. (O.M.Ü.)

5

8

11

2

1

4

8

2

5

46

2

17

26

-

19

-

36

100

41

44

104

2

36

50

70

389

7. Marmara Ünv. (M.Ü.)
Toplam

4

38

* Çok yazarlı bildirilerde ilk yazarın unvanına göre alınmıştır.
**MEB’e bağlı kurumlarda görevli müzik öğretmenleri, okutmanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri vb.
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Toplam

Tabloya göre, K.T.Ü., ĠN.Ü., S.D.Ü., PA.Ü. ve O.M.Ü.’de en çok bildiri Yrd.Doç.Dr.
unvanına sahip öğretim elemanları tarafından sunulurken M.Ü.’de ise en çok bildiriyi yüksek
lisans öğrencileri, çeşitli okullarda görev yapan müzik öğretmenleri ve diğer kurum ve
kuruluşlarda görev yapan katılımcılar sunmuşlardır. Bunun yanı sıra ER.Ü.’de en çok bildiri
Öğr.Gör. unvanına sahip öğretim elemanları tarafından sunulmuştur. Sonuçlardan anlaşılacağı
gibi ER. Ü. ve M. Ü. hariç genel olarak sempozyumlarda en fazla bildiri Yrd.Doç.Dr.
unvanına sahip öğretim elemanları sunmuşlardır.
Tabloyu incelediğimizde, K.T.Ü.’de Dr. ve Arş.Gör., ĠN.Ü.’de ise Arş.Gör., S.D.Ü.
ve ER.Ü.’de Öğr.Gör.Dr., PA.Ü. ve O.M.Ü.’de Arş.Gör.Dr. , M. Ü.’de ise Prof.Dr. unvanına
sahip öğretim elemanları tarafından en az bildiri sunulmuştur. Bunun yanı sıra, K.T.Ü., ĠN.Ü
ve M.Ü.’de Öğr.Gör.Dr. ve Arş.Gör.Dr. unvanına sahip öğretim elemanları hiç bildiri
sunmamıştır. S.D.Ü. ve ER.Ü.’de ise Arş.Gör.Dr., PA.Ü.’de Öğr.Gör.Dr. unvanına sahip
öğretim elemanları hiç bildiri sunmamıştır.
Bu bilgilerden yola çıkarak 1993 ile 2010 yılları arasında düzenlenen sempozyumlarda
en fazla bildiri Yrd.Doç.Dr. unvanına sahip öğretim elemanları tarafından sunulmuştur.
Bunun yanı sıra en az bildiri sunan öğretim elemanları ise, Arş.Gör.Dr. unvanına sahip
öğretim elemanlarıdır. Burada dikkat çekici olan Prof.Dr. ve Doç.Dr. unvanına sahip öğretim
elemanlarının Yrd.Doç.Dr. ve Öğr.Gör. unvanına sahip öğretim elemanlarından daha az
bildiri sunmalarıdır. Bu sonuçtan yola çıkarak, akademik kariyerde istenen/beklenen bir
sonraki aşama için gerekli olan çalışmalar nedeniyle bu sayının (yrd.doç.dr) fazla olduğu
düşünülmektedir.
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3.3. Üçüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Müzik Eğitimi Sempozyumları’nda sunulan bildiriler konularına göre nasıl bir dağılım
göstermektedir?
Tablo 4. Müzik Eğitimi Bildirilerin Konu Alanları Açısından
Yıllara Göre Frekans Dağılımı
Yıllar
Konular

1993

2003

2004

2005

2006

Müzik Eğitimi

4

Müzik Eğitimi Sorunları ve Çözümleri
Müzik Eğitimi Kurumları

8

4

6

-

3

2

2

2

7

Müzik Öğretim Programları

-

6

2009

2010

f

3

6

19

50

2

2

8

2

19

1

7

4

4

27

1

4

8

9

35

7

Müzik Öğretmeni Yetiştirme

-

3

5

-

4

-

14

26

Müzik Öğretmenliği ve Eğitimciliği

1

3

3

-

4

3

4

18

Özel Yetenek Sınavları

-

2

2

2

3

1

-

10

Müzik Eğit. Ölç. ve Değ.

-

-

2

-

2

3

1

8

Çalgı Eğitimi

2

12

13

11

12

7

18

75

Ses Eğitimi

1

2

7

3

8

-

7

28

Türk Müziği(Sanat ve Halk Müz.)

6

4

-

2

-

1

6

19

Müzik ve Teknoji

1

3

4

-

1

2

3

14

Müzikoloji

1

2

-

6

1

1

-

11

Müzik Türleri

3

-

-

4

-

-

-

7

Müzik Sosyolojisi

1

-

1

2

-

-

1

5

-

8

1

9

5

2

12

37

22

58

58

49

56

46

100

389

Genel Müzik
Toplam

*Genel Müzik bölümünde, Müziğin Yeri ve İşlevi, Müzik Terapisi, Müzik Teorisi, Fizyolojik Rahatsızlıklar,
Müziği Tanımlamak, Müziğin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri, Müzik ve Soyut Zeka, Bestecilik,Özel Eğt.ve Müzik,
Müzik Psikolojisi vb. konularda sunulan bildiriler yer almaktadır.
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Tabloya 4’e göre, 1993 ile 2010 yılları arasında düzenlenen sempozyum bildirileri
konu alanları açısından yıllara göre dağılımı incelendiğinde; farklı konu alanlarında bildirilerin
sunulduğu görülmektedir. Yıllara göre konu dağılımına baktığımızda, 1993 yılında K.T.Ü.’de
en çok Türk Müziği (Sanat ve Halk Müziği) alanında bildiri sunulmuştur. Bunun yanı sıra 2003
yılında ĠN.Ü.’de, 2004 yılında S.D.Ü.’de, 2005 yılında ER.Ü.’de, 2006 yılında PA.Ü.’de Çalgı
Eğitimi ve 2009 yılında O.M.Ü.’de Müzik Eğitimi Sorunları ve Çözümleri, Müzik Öğretim
Programları alanlarında, 2010 yılında M.Ü.’de ise en çok Müzik Eğitimi alanında bildiri
sunulmuştur.
Bunun yanı sıra tabloyu incelediğimizde 1993 yılında K.T.Ü.’de “Müzik Eğitimi
Sorunları ve Çözümleri, Müzik Öğretim Programları, Müzik Öğretmeni Yetiştirme, Özel
Yetenek Sınavları, Müzik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme alanlarında”; 2003 yılında
ĠN.Ü.’de “Müzik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme, Müzik Türleri, Müzik Sosyolojisi
alanlarında”; 2004 yılında S.D.Ü.’de “Türk Müziği (Sanat ve Halk Müziği), Müzik türleri
alanlarında”; 2005 yılında ER.Ü.’de “Müzik Öğretmeni Yetiştirme, Müzik Öğretmenliği ve
Eğitimciliği, Müzik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme ve Müzik ve Teknoloji alanlarında”;
2006 yılında PA.Ü.’de “Türk Müziği (Sanat ve Halk Müziği), Müzik Türleri ve Müzik
Sosyolojisi alanlarında”; 2009 yılında O.M.Ü.’de “Müzik Öğretmeni Yetiştirme, Ses Eğitimi,
Müzik Türleri ve Müzik Sosyolojisi alanlarında”; 2010 yılında M.Ü.’de ise Özel Yetenek
Sınavları, Müzikoloji, Müzik Türleri alanlarında hiç bildiri sunulmadığı, bir başka ifade ile
müzik araştırmacıların bu alanlarda araştırma yapmaya yönelmedikleri söylenebilir.
Tabloya göre, yapılan altı sempozyumun genel olarak konu dağılımına baktığımızda
en fazla “Çalgı Eğitimi” en az “Müzik Sosyolojisi” alanında bildiri sunulduğu görülmektedir.
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3.4. Dördüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorumlar
Müzik Eğitimi Sempozyumları’nda sunulan bildiriler araştırma yöntemlerine ve veri toplama
araçlarına göre nasıl bir dağılım göstermektedir?
Tablo 5. Bildirilerin AraĢtırma Yöntemleri Açısından Yıllara Göre Frekans Dağılımı
Nitel4
Yıllar

f

Nicel5
f

Karma

İfade Edilmemiş

f

f

f

1993

-

-

-

22

22

2003

-

7

1

50

58

2004

3

6

2

47

58

2005

2

5

-

42

49

2006

4

7

1

44

56

2009

5

8

-

33

46

2010

7

25

5

63

100

21

58

9

301

389

Toplam

Tablo 5 incelendiğinde, sempozyum bildirilerinin araştırma yöntemleri [nitel, nicel ve
karma (nicel + nitel) ] açısından yıllara göre dağılımı görülmektedir. Tabloya genel olarak
bakıldığında, araştırmaların büyük bir çoğunluğunda (301 bildiride; yaklaşık tüm bildirilerin
yüzde % 77’si) araştırmalarda kullanılan yöntem konusunda bir bilginin yer almadığı
anlaşılmaktadır. Yine 1993 yılında yapılan müzik eğitimi sempozyumundaki bildirilerin
hiçbirinde uygulanan araştırma yöntemleri üzerine herhangi bir bilgiye rastlanılmazken,
devam eden yıllarda araştırmalarda kullanılan yöntemlerin ifade edilmesinde ve çeşitliliğinde
artış olduğu gözlenmektedir.

4

Nitel yaklaşımlar: Gözlem, görüşme ve dökuman analizi gibi nitel veri topl. yöntemlerinin kullanıldığı algıların
ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği
araştırma türü. Niçin ? Nasıl? Ne şekilde sorularına yanıt arar.
5

Nicel yaklaşımlar: olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir
bir şekilde ortaya koyan araştırma türü. Ne kadar ? Ne miktarda? Ne kadar sık? Ne kadar yaygın? sorularına
yanıt arar. (http://eem.bozok.edu.tr/dersnotu/sunum_1.pdf)
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Tablo 6. Bildirilerde Kullanılan Veri Toplama Tekniklerinin (Araçlarının)
Yıllara Göre Frekans Dağılımı

Yıllar
Veri Toplama Araçları*

1993

2003

2004

2005

2006

2009

2010

f

Anket

-

6

14

5

10

5

23

63

Gözlem Formu

-

-

2

1

1

1

2

7

Görüşme Formu

-

-

2

-

3

5

9

19

Test-Envanter-Ölçek

-

2

1

1

7

8

16

35

Doküman İnceleme

-

-

-

-

1

-

9

10

-

2

3

1

-

-

7

13

22

48

36

41

34

27

34

242

22

58

58

49

56

46

100

389

Literatür Taraması
İfade Edilmemiş
Toplam

*Birden fazla veri toplama aracı olan bildiriler incelenmiş, bunlardan araştırmada ağırlıklı olarak
kullanılan veri toplama araçları araştırmaya dahil edilmiştir.

Tablo 6’da incelenen 389 bildiride kullanılan veri toplama araçları görülmektedir.
Tabloya genel olarak bakıldığında müzik sempozyumlarında araştırmacıların çalışmaları
konusunda veri toplama araçlarından en çok anketi (23), test-envanter-ölçek (16) dökuman
incelemesi (9) ve litaratür tarama (9 ) yı kullandıkları az ise gözlem formunu kullanıldığı
görülmektedir. Yine araştırmaların büyük bir çoğunluğunda (242 bildiride; yaklaşık tüm
bildirilerin yüzde % 62) veri toplamak için herhangi bir aracın kullanılmadığı anlaşılmaktadır.
Ayrıca 1993 yılında yapılan müzik eğitimi sempozyumundaki bildirilerin hiçbirinde yine veri
toplama araçları konusunda herhangi bir bilgiye rastlanılmazken, devam eden yıllarda
araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları konusunda artış olduğu gözlenmektedir.
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4. SONUÇ ve TARTIġMA
389 müzik bildirisinin yapısal ve niteliksel olarak analiz edildiği araştırmada aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır.
1. alt probleme ilişkin bulguların sonuçlarına göre, ulusal müzik eğitimi
sempozyumlarının geçen yirmi yıl içinde çeşitli yıllarda ardışık olmasına rağmen (2003,
2004, 2005, 2006) düzenli bir sıra takip etmediği, ayrıca sempozyumların her yıl ülkemizin
farklı bir üniversitesi tarafından organize edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Yine sempozyumlar
içinden sadece 1997 yılında Bolu Ġzzet Baysal Üniv. düzenlenen ve 2005 Van 100. Yıl
Üniversitesindeki müzik eğitimi sempozyumun bildiri kitaplarının basılamadığı sonucu
çıkmaktadır.
2. alt probleme ilişkin bulguların sonuçlarına göre, sempozyumlarda sunulan bildiri
sayıları yıllara göre farklılık göstermektedir. 1993 ile 2010 yılları arasında gerçekleştirilen 7
müzik eğitimi sempozyumunda (1997 Bolu ve 2005 Van’da yapılan sempozyum kitabı
basılmadığı için dahil edilmemiştir) basılı kitap ve e –kitap (internet ortamında) sunulan
bildiri sayısı 389’dur. Bildiri sayılarında, geçen 20 yıl içinde hızlı artışlar dikkat çekmektedir.
Ayrıca, 1993 ile 2010 yılları arasında düzenlenen sempozyumlarda en fazla bildiri
Yrd.Doç.Dr. unvanına sahip öğretim elemanları, en az bildirinin ise Arş.Gör.Dr. unvanına
sahip öğretim elemanları tarafından sunulduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuçlardan yola çıkarak
müzik eğitimi sempozyumlarında en fazla araştırma sunusunu 104 bildiri ile Yrd.Doç.Dr.
unvanına sahip öğretim elemanlarının olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Elde edilen bu sonuç;
Dumrul ve Aysu (2006, s, 27)’nun iktisadi ve idari bilimler alanında yapılmış olan makaleler
üzerinde yaptıkları araştırma sonuçları ile benzer özellikle ortaya koymaktadır.
3. alt probleme ilişkin bulguların sonuçlarına göre, 1993-2010 yılları arasında
düzenlenen sempozyumlarda farklı konu alanlarında bildirilerin sunulduğu görülmektedir.
Bildirileri incelenen 7 sempozyumun genel olarak konu dağılımına baktığımızda en çok çalgı
eğitimi alanında bildiri sunulmuştur. Bunun yanı sıra en az Müzik Sosyolojisi alanında bildiri
sunulmuştur.
Bu sonuçlardan hareketle, müzik eğitimi sempozyumlarında sunulan bildirilerin en
çok çalgı eğitimi alanında olması dikkat çekici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine
2000-2006 yılları arasında hakemli dergilerde yayınlanan müzik makaleleri üzerine yapılmış
olan bir araştırmada da (Ece, 2007b) incelenen 265 bilimsel yayının , sempozyum konularında
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olduğu gibi büyük bir oranda çalgı eğitimi alanında yazılmış makaleler olduğu görülmektedir.
Başka bir ifade ile, müzik alanındaki araştırmacılar bildirilerinde ve bilimsel makalelerinde
ağırlıklı olarak çalgı eğitimi çalışmaktadırlar. Sonuç olarak, müzik eğitiminin daha temel
sorunlarının ortaya konmasının yanında, araştırmacıların büyük oranda çalgı eğitimine
yönelik çalışmalar, içinde olmaları düşündürücüdür.
4. alt probleme ilişkin bulguların sonuçlarına göre, sunulan bildirilerin araştırma
yöntemleri ve bu yöntemlerde kullanılan veri toplama araçları konusunda bildirilerde ifade
edilmiş herhangi bir bilginin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmacıların yöntem
konusu dışında, yaptıkları çalışmada verileri nasıl topladıklarına ait bir bilgiyi ortaya
koymamış, ifade etmemiş, belirtmemiş olmaları düşündürücüdür. Elde edilen verilerden
hareketle, müzik alanındaki bilim insanları bildirilerinde en çok nicel araştırma yöntemlerini
kullanırken, verileri en çok anket uygulaması sonucu toplamaktadırlar. Bununla birlikte son
yıllarda yapılan sempozyumlarda, araştırmalarda kullanılan yöntemlerin ifade edilmesinde ve
çeşitliliğinde artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar Kılıç, (2010)’ın müzik
alanındaki lisansüstü tezler üzerinde yaptığı araştırma sonuçları ile ortak sonuçlar ortaya
koymaktadır.
Bu sonuçlardan yola çıkarak, verilerin istatistiksel olarak değerlendirilerek
genellendirildiği nicel çalışmaların sonuçları, çok sayıda deneğe ulaşılması ve genellenebilir
öneriler içermesi açısından önemlidir; ancak örnek olaylar teşkil edecek az sayıda denekle
derinlemesine incelemeye yapmaya olanak sağlayacak nitel çalışmaların da, daha özel verilere
ulaşılmasını sağlaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırma
yöntemi olarak farklılık arz eden ve günümüzde gelişmiş ülkelerde son derece rağbet edilen
nitel araştırma yöntemlerine de önem verilmesi gerekliliği ortadadır (Gürdal, Bakioğlu ve
Öztuna, 2005,57). Bunun yanı sıra, incelenen 389 bildiride veri toplama araçları olarak en az
gözlem formunun kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

4.1 Öneriler
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanlıklarına:
Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana müzik eğitim alanındaki gelişmelerle
birlikte yapılan etkinliklerde de nitelik ve nicelik özellikleri açısından pek çok gelişim ve
değişim yaşanmaktadır. Ġşte bu gelişimleri takip etmek bu gelişimlere katkı sağlamak amacıyla
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düzenlenen sempozyumların diğer eğitim alanlarında düzenlenen kongreler, sempozyumlar gibi
her yıl düzenli olarak sürdürülmesi ve bununla ilgili kararların alınması konusunda ortak bir
anlayışla gerekli düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.
Üniversite Dekanlıklarına, Sempozyum Düzenleme Kurullarına ve Yayınevlerine:
Sempozyumlarda sunulan bildirilerin daha çok araştırmacıya ulaşması ve müzik
eğitimi alan yazınına sağlayacağı katkılar sebebiyle basımı, yayımı ve dağıtımı konusunda
çıkan aksaklıkların önlenmesi açısından, diğer eğitim alanlarında olduğu gibi sunulan
bildirilerin web aracılığıyla ya da elektronik ortamlar (CD, DVD vb.) aracılığıyla dağıtımının
yapılması önerilmektedir.
Araştırmacılara:
Sempozyumlarda sunulan bildirilerde, çalgı eğitimi, müzik eğitimi, müzik eğitim
programları konularının yanı sıra öteki konu alanlarına (müzik öğretmenliği yeterlikleri,
sorunlar ve çözümler, öğretim yaklaşımları/stratejileri/yöntemleri vb.) yönelik çalışmaların da
yapılması önerilmektedir.
Müzik eğitimi sempozyumlarında sunulan bildirilerde, yöntem seçiminde nitel ve
karma (nicel + nicel) araştırma yaklaşımına da ağırlık verilmesi önerilmektedir.
Yine araştırmacılara; müzik eğitimi sempozyum bildirilerine ait kaynakçaların
bibiliyometrik atıf analizlerini (kaynakça türleri, sayıları, çeşitliliği vb) yapmaları ve
böylelikle müzik eğitimcilerin tercih ettikleri kaynaklar üzerindeki bakış açılarını da ortaya
koymaları önerilmektedir.
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LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠN TEZ KONUSU BELĠRLEMEDE
KONU EĞĠLĠMLERĠNDEKĠ ETKENLERĠN ĠNCELENMESĠ

Ilgım KILIÇ*
Metin KARKIN**

GĠRĠġ
Üniversitelerin en önemli işlevleri arasında bilgi üretilmesi, bilimsel araştırmalar
yapılması ve yeni buluşların ortaya çıkarılması gibi çalışmalar yer almaktadır. Çünkü;
“Üniversitelerin en önemli toplumsal işlevlerinden birisi olan araştırma yapmak ve yeni
teknolojiler üretmektir. Üniversiteler bu görevlerinin önemli bir bölümünü lisansüstü eğitim
sürecinde yapılan araştırmalar ile yerine getirir”. (Kılıç, 2010: 1).
Lisansüstü eğitim, lisans derecesi almış veya lisans diploması alan öğrencinin ilgi
duyduğu bilim dalında yüksek lisans veya doktora öğrenimi yaparak uzmanlaşma imkânı
veren alınabilecek en üst eğitim programı seviyesidir. Erdem (2011: 79)’in de belirttiği gibi;
lisans eğitimine dayalı olarak yüksek lisans eğitimiyle yetiştirilen “bilim uzmanı”, yüksek
lisans eğitimine dayalı olarak doktora eğitimiyle yetiştirilen “bilim doktoru” bilim insanı olma
yolunda önemli basamaklardır. Diğer bir ifadeyle, “çağdaş üniversitenin önemli bir işlevi olan
lisansüstü eğitim, özellikle ülke sorunlarını çözümlenmesine yönelik araştırma yapmada ve
ülke kalkınmasında gerekli olan nitelikli insan gücünü (öğretim üyesi, bilim insanı ve
araştırmacı) yetiştirmede önemli bir role sahiptir” (Ekici, 2011: 57).

*

Yrd. Doç. Dr. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği
Programı, Malatya. ilgimkilic@gmail.com
**

Prof. Dr. İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü, Malatya.
Adnan.karkin@inonu.edu.tr
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Lisansüstü

çalışmaların

gerçekleştirilmesinde,

ülke

gereksinimlerine

yönelik

programların yapılması, geliştirilmesi ve bu programları yürütecek öğretim elemanı
kadrolarının

yetiştirilmesine

gerek

duyulmaktadır.

Bu

düşünceden

yola

çıkarak,

üniversitedeki lisansüstü eğitim çalışmaları özellikle bilimsel bilgi üretimi, alanda sağlam
kavramsal temeller ve alanın kuramsal modellere oturtulması açısından büyük önem
taşımaktadır.
Dolayısıyla; tüm alanlarda olduğu gibi müzik ve müzik eğitimi alanlarında da yapılan
lisansüstü

çalışmaların

doğru

çözümlere

kavuşturulabilmesi,

sorunlara

önyargısız

yaklaşılması, bilimsel yöntemlerle araştırılması bu alanlar için gelişmede ve ilerlemede
önkoşul durumundadır. Bu bağlamda; ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel araştırma
kapsamındaki tez çalışmalarına gerek duyulmaktadır. Söz konusu bilimsel araştırmalar
yoluyla müzik eğitimi alanında yeniliklerin ortaya çıkarılmasına, çözümüne gereksinim
duyulan konuların belirlenmesine ve eksikliklerin giderilmesine çalışılmaktadır. Lisansüstü
eğitimde ders aşaması bitiminde tez aşamasına geçiş sürecinde konu belirleme (konu seçimi ),
yapılan çalışmanın niteliği açısından önem taşımaktadır.
Ren Dong (1998: 369)’un belirttiği gibi; tez hazırlama aşaması lisansüstü öğrenciler
için en zorlu süreçlerden biridir. Bunun nedeni, sadece tezin boyutu değil; aynı zamanda
yazılan tezin yüksek standartlarda olması gerektiği düşüncesinden kaynaklanmaktadır.
“Yüksek lisans ve doktora tezleri hem bilim dallarını geliştirmekte hem de alandaki
uygulamaların niteliğini artırarak bilimsel geleceğe yön vermektedir. Yüksek lisans ve
doktora tezlerinin, bilime yenilik getirmesi, özgün fikir ve yöntemler geliştirmesi, farklı
alanlarda uygulanabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunların başında
alandaki güncel ve ileri düzeydeki bilgilere sahip olma, yeni yaklaşım ve yöntemlere uygun
olma, özgün sonuçlara ulaşma gibi özellikler gelmektedir” (Güneş, 2011: 157-158).
Buna göre bu araştırmanın amacı; lisansüstü öğrencilerin tez konusu belirlerken konu
eğilimlerindeki etkenlerinin ortaya çıkarılmasıdır.
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YÖNTEM
Araştırmada temel bir yaklaşım olarak durum saptamasına elverişli tarama modeli
benimsenmiştir. Tarama modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu biçimiyle
betimleyen (Karasar, 1999: 77) araştırma modelleridir.
Araştırma için durum saptamaya yönelik verilerin toplanması amacıyla araştırmacılar
tarafından anket (bilgi toplama formu) hazırlanmıştır. Yazılı kaynaklardan ve ilgili
literatürden veri toplama işinde belgesel tarama tekniklerinden yararlanılmıştır. Veri toplama
aracı olarak hazırlanan anket 20 sorudan oluşmuştur.
Araştırmanın evrenini Eğitim Fakülteleri - Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik
Öğretmenliği ve Müzik Bölümleri kapsamındaki yüksek lisans ve doktora programlarında
öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise;

İnönü Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı ve Güzel
Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde ilgili enstitülerde yüksek lisans ve doktora
programlarında öğrenim görmekte olan toplam 50 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma
grubundaki öğrencilerin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Tablo 1. Örneklem Grubuna ĠliĢkin Dağılım

Eğitim Bilimleri
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
GENEL
TOPLAM

Doktora Ders

Doktora Tez

Yüksek Lisans

Aşaması

Aşaması

Ders Aşaması

Kız

Kız

Kız

Erkek

Erkek

Erkek

Yüksek Lisans
Tez Aşaması

TOPLAM

Kız

Erkek

1

5

5

4

3

1

3

2

24

2

3

-

7

1

5

-

8

26

3

8

5

11

4

6

3

10

50

Verilerin çözümlenmesinde ise betimsel istatistik tekniklerine başvurulmuş, frekans
(f), yüzde (%) gibi yan dağılımlardan yararlanılmıştır. Çözüme kolaylık getirmek amacıyla
istatistik değerler tablolaştırmak suretiyle yorumlanmıştır.
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BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde araştırmaya yönelik bulgular ve yorumlar verilmiştir.
Tablo 2. DanıĢmanın Etkisi ve Yönlendirmesi
Tamamen

Büyük

Kısmen

Ölçüde

DanıĢmanın Etkisi ve Yönlendirmesi

Çok

Hiç

Az

f

%

f

%

f

%

F

%

f

%

Tez danışmanının önerdiği konular

10

20

24

48

12

24

2

4

2

4

Tez danışmanının çalışma alanı

8

16

24

48

2

4

10

20

6

12

İlgi duyulan alanlara yönelik tez danışmanının tepki

20

40

24

48

6

12

-

-

-

-

ya da ilgisi

Tablo 2’de de görüldüğü gibi; örneklem grubunda bulunan lisansüstü öğrenciler tez
konusu belirlerken tez danışmanının önerdiği konulardan (% 68), tez danışmanının çalışma
alanından (% 64) ve ilgi duydukları alana yönelik tez danışmanının tepki ya da ilgisinden (%
88) büyük oranda etkilenmektedirler. Bunun yanında; örneklem grubunda bulunan 16
lisansüstü öğrencisi (% 32) tez danışmanının çalışma alanından tez konusu belirlerken çok az
ya da hiç etkilenmemektedir.
Bu durum; lisansüstü öğrencilerin tez konusu belirlemelerinde danışmanın rolünün
çok büyük olduğunu göstermektedir. Ancak; bunun yanında tez danışmanının çalışma
alanından etkilenmeyen öğrenci oranı (% 32) da dikkat çekicidir. Bu durum, öğrencilerin
lisansüstü eğitim aldıkları kurumda sınırlı sayıda öğretim üyesi bulunduğundan, tez
danışmanının

alanını

gözetmeksizin

tez

çalışması

yapma

durumunda

olduklarını

düşündürebilir. Ayrıca; lisansüstü öğrenciler için ilgi duyulan alana ilişkin tez danışmanının
ilgi ya da tepkisinin çok önemli olduğu görülmektedir. Buna göre; öğrencilerin konu
belirlemelerinde tez danışmanlarının yaklaşımlarınn oldukça etkili olduğu söylenebilir.
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Tablo 3. Derslerin ve Alan Çalgısının Etkisi
Dersler ve Alan Çalgısının Etkisi

Tamamen

Büyük

Kısmen

Ölçüde

Çok

Hiç

Az

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

5

10

8

16

10

20

20

40

7

14

İlgi duyulan alan/alanların etkisi

33

66

15

30

2

4

-

-

-

-

Alan çalgısının etkisi

7

14

20

40

2

4

20

40

1

2

Tez konusu doğrultusunda uzmanlaşılmak istenen

24

48

24

48

2

4

-

-

-

-

Lisansüstü eğitim sürecinde ders döneminde alınan
derslerin etkisi

alanların etkisi

Tablo 3’de de görüldüğü gibi; örneklem grubunda bulunan lisansüstü öğrenciler tez
konusu belirlerken lisansüstü eğitim sürecinde aldıkları derslerden çok az (% 40)
etkilenmekte iken; ilgi duydukları alan ya da alanlardan tamamen (% 66) etkilenmektedirler.
Bunun yanında tez konusu seçiminde alan çalgısı bir grup öğrenci için büyük ölçüde (% 40)
etkili iken, aynı orandaki (% 40) diğer bir grup öğrenci için ise çok az etkilidir. Tüm bunlara
ek olarak lisansüstü öğrencilerin akademik hayatlarında uzmanlaşmak istedikleri alanların
etkisi (% 96) ise oldukça büyüktür.
Elde edilen bu veriler doğrultusunda lisansüstü öğrenciler için uzmanlaşılmak istenen
alan tez konusunun seçiminde önemli bir belirleyicidir. Bu duruma sebep olarak; lisansüstü
eğitiminin alanda bir uzmanlık dönemi olması ve tez sürecinin ise bu dönemin önemli bir
tamamlayıcısı olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Lisansüstü öğrencilerin tez konusu belirlerken eğitimleri süresinde yer alan lisansüstü
derslerden çok az etkilendikleri görülmektedir. Buna sebep olarak öğrencilerin ders
seçimlerinde farklı ders seçeneklerinin sınırlı olması, derslerde almış oldukları bilgi ve
becerileri araştırma kapsamına dönüştürmedikleri gibi etkenler düşünülebilir.
Diğer taraftan lisansüstü öğrencilerin tez konusu belirlerken alan çalgısının etkisinin
farklı boyutlarda olduğu da dikkat çekicidir. Bu durum; lisansüstü öğrencilerin bazılarının
çalgı eğitimi odaklı çalışmaya yöneldiklerini, öte yandan bazılarının ise müzik ve müzik
eğitimi alanının çalgı ve çalgı eğitimi dışındaki diğer boyutlarında çalışmayı planladıklarını
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düşündürebilir. Her durumda da lisansüstü eğitim sürecinde öğrencinin ilgi duyduğu alanda
çalışmayı arzuladığı söylenebilir.

Tablo 4. Teze Yönelik Yapılan Ön AraĢtırmaların Etkisi
Teze Yönelik Yapılan Ön AraĢtırmalar

Tamamen

Büyük

Kısmen

Ölçüde

İlgi duyulan alana/alanlara yönelik daha önce yapılan

Çok

Hiç

Az

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

18

36

8

16

24

48

-

-

-

-

1

2

40

80

7

14

2

4

-

-

12

24

20

40

12

24

6

12

-

-

-

-

18

36

21

42

5

10

6

12

12

24

28

56

10

20

-

-

-

-

13

26

20

40

13

26

4

8

-

-

çalışmaların olmasının etkisi
Ulusal

düzeyde

yapılan

alanyazın

(literatür)

taramasının etkisi
Uluslar arası düzeyde yapılan alanyazın (literatür)
taramasının etkisi
Tez çalışması sırasında karşılaşılabilecek maddi
giderlerin (yol masrafları, araç-gereç temini, mekan
temini, çeviri, kitap vb.) etkisi
Tez çalışması sırasında seçilecek çalışma modelinin
(tarihsel, deneysel, betimsel vb.) etkisi
Tez çalışması sırasında kullanılacak yöntemlerin
(nitel, nicel vb.) etkisi

Tablo 4’de örneklem grubunda yer alan lisansüstü öğrencilerin tez konusu belirlemede
teze yönelik yapmış oldukları ön araştırmaların etkisi görülmektedir. Buna göre; öğrencinin
ilgi duyduğu çalışma alanı ya da alanlarında daha önce yapılmış olan çalışmaların olmasının
öğrencileri etkilemekte olduğu görülmektedir. Söz konusu durum; öğrencinin yeni arayışlara
yönelmek istemesi, seçeceği tez konusuna farklı boyutlar kazandırması gerektiği ayırdına
varması ya da kendisini farklı bir tez konusuna yönelmeye ittiğini düşündürebilir.
Ayrıca; öğrencinin yapmış olduğu ulusal düzeyde yapılan alanyazın (literatür)
taramalarının (% 80) öğrenciyi uluslar arası düzeyde yapılan alanyazın taramalarına (% 64)
oranla daha çok etkilediği de izlenmektedir. Bu durum öğrencilerin tez çalışması sürecine
başlamadan önce daha çok ulusal alanyazın taramasına yöneldiklerini düşündürmektedir.
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Tez çalışması sırasında karşılaşılabilecek maddi giderlerin (yol masrafları, araç-gereç
temini, mekan temini vb.) öğrencileri büyük ölçüde (% 36) etkilediği görülmektedir. Bir
kısım öğrenci (% 42) ise; bu durumun kendilerini kısmen etkilediğini belirmektedir. Buna
karşın, tez çalışması sırasında karşılaşılabilecek maddi giderlerin kendisini çok az (% 10)
etkileyeceğini ya da hiç (% 12) etkilemeyeceğini belirten öğrenciler de bulunmaktadır. Bu
durum; lisansüstü tez çalışması sırasında karşılaşılacak olan maddi giderlerin bütünüyle
olmasa bile, öğrencilerin tez konusu seçiminde göz önünde bulundurdukları bir etken
olduğunu düşündürebilir.
Tabloda görüldüğü üzere, tez çalışması sırasında seçilecek olan çalışma modelinin
(tarama, deneme vb.) (% 56) ve kullanılacak olan yöntemin (nitel, nicel vb.) (% 40) lisansüstü
öğrencilerce tez konusu seçiminde büyük ölçüde etkisi bulunmaktadır. Bu durum,
öğrencilerin tez çalışma süreçlerini planlarken ve konularını belirlerken araştırma amacına
uygun verilerin toplanması ve çözümlenebilmesi için gerekli koşulları düzenlediklerini ve
belirlemeye çalıştıklarını düşündürmektedir.

Tablo 5. Çevrenin Etkisi
Çevrenin etkisi

Tamamen

Büyük

Kısmen

Ölçüde

Çok

Hiç

Az

f

%

f

%

f

%

F

%

f

%

6

12

4

8

30

60

6

12

6

12

Alanla ilgili çevrede görülen sorunların etkisi

21

42

24

48

-

-

5

10

-

-

Lisansüstü eğitim yapılan ilin coğrafi konumunun

-

-

4

8

34

68

10

20

5

10

-

-

1

2

16

32

28

56

5

10

Lisansüstü eğitim yapan arkadaşların önerilerinin
etkisi

etkisi
Bulunulan (ikamet edilen) ilin coğrafi konumun
etkisi

Tablo 5’de, lisansüstü öğrencilerin tez konusu belirlerken çevrelerinden etkilendikleri
görülmektedir. Buna göre; öğrenciler lisansüstü eğitim yapan arkadaşlarının önerilerinden
kısmen (% 60) etkilenmektedirler. Buna karşın alanla ilgili çevrede gördükleri sorunlardan
büyük ölçüde (% 90) etkilendiklerini belirtmektedirler. Bu durum; öğrencilerin hem alanla
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ilgili yaşanan sorunlara duyarlı ve iyi bir gözlemci oldukları, hem de alanda giderilmek
istenen güçlükleri belirleyerek bu güçlük ya da problemlere güvenilir çözümler aramak amacı
ile planlı ve sistemli bir şekilde araştırma yapmaya yöneldiklerini düşündürebilir.
Bunun yanında öğrencileri, lisansüstü eğitim yapılan ilin coğrafi konumu kısmen (%
68) etkilerken, bulunulan (ikamet edilen) ilin coğrafi konumu ise çok az (% 56)
etkilemektedir. Buna göre; lisansüstü öğrencileri tez konusu belirlemede etkileyen etmenler
arasında lisansüstü eğitim yapılan il ya da yaşanılan ilin öncelikli olmadığı söylenebilir.

Tablo 6. Diğer Etkiler
Diğer etkiler

Tamamen

Büyük

Kısmen

Ölçüde

Çok

Hiç

Az

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Disiplinlerarası çalışma olanakların etkisi

6

12

15

30

17

34

8

16

4

8

Tez çalışması için belirlenen olası sürenin etkisi

8

16

33

66

5

10

2

4

1

2

-

-

3

6

-

-

-

-

-

-

Araştırmanın

gerçekleştirilmesi

için

resmi

kurumlardan alınması gereken izinler

Tablo 6’da örneklem grubunda yer alan lisansüstü öğrencilerin tez konusu belirlemede
etkilendikleri

diğer

etmenler

görülmektedir.

Tablo

incelendiğinde,

öğrencilerin

disiplinlerarası çalışma olanaklarının etkisinin (% 30) de olduğu görülmektedir. Buna göre;
öğrencilerin disiplinlerarası çalışma olanağı elde etmesinin onları çalışmaya güdüleyeceği
düşünülebilir.
Buna ek olarak, tez çalışması için belirlenen olası sürenin ise öğrenciler tarafından
oldukça (% 66) önemli görüldüğü de anlaşılmaktadır. Bu durum öğrencilerin çalışmanın
zamanlaması konusunda dikkatli ve duyarlı davrandıklarını düşündürmektedir.
Bunların yanında öğrencilerin küçük bir kısmı da (% 6) de araştırma sürecinin
gerçekleşmesi sırasında resmi kurumlardan alınması gereken izinlerin tez konusu belirlerken
kendilerini etkilediğini belirtmişlerdir. Bu durum öğrencilerin bu konuda birtakım sorunlarla
karşılaştıklarını düşündürmektedir.
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Sonuçlar ve Öneriler
Elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıda verilen sonuçlara ulaşılmıştır:
-

Örneklem grubunda bulunan lisansüstü öğrenciler tez konusu belirlerken tez
danışmanının önerdiği konulardan (% 68), tez danışmanının çalışma alanından (% 64)
ve ilgi duydukları alana yönelik tez danışmanının tepki ya da ilgisinden (% 88) büyük
oranda etkilenmektedirler.

-

Öğrenciler tez konusu belirlerken lisansüstü eğitim sürecinde aldıkları derslerden çok
az (% 40) etkilenmekte iken; ilgi duydukları alan ya da alanlardan tamamen (% 66)
etkilenmektedirler.

-

Tez konusu seçiminde alan çalgısı bir grup öğrenci için büyük ölçüde (% 40) etkili
iken, aynı orandaki (% 40) diğer bir grup öğrenci için ise çok az etkilidir.

-

lisansüstü öğrencilerin akademik hayatlarında uzmanlaşmak istedikleri alanların etkisi
(% 96) ise oldukça büyüktür.

-

Öğrencinin ilgi duyduğu çalışma alanı ya da alanlarında daha önce yapılmış olan
çalışmaların olması öğrencileri etkilemektedir.

-

Öğrencinin yapmış olduğu ulusal düzeyde yapılan alanyazın (literatür) taramalarının
(% 80) öğrenciyi uluslar arası düzeyde yapılan alanyazın taramalarına (% 64) oranla
daha çok etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

-

Tez çalışması sırasında karşılaşılabilecek maddi giderlerin (yol masrafları, araç-gereç
temini, mekan temini vb.) öğrencileri etkilediği görülmektedir.

-

Tabloda görüldüğü üzere, tez çalışması sırasında seçilecek olan çalışma modelinin
(tarama, deneme vb.) (% 56) ve kullanılacak olan yöntemin (nitel, nicel vb.) (% 40)
lisansüstü öğrencilerce tez konusu seçiminde büyük ölçüde etkisi bulunmaktadır.

-

Lisansüstü öğrenciler lisansüstü eğitim yapan arkadaşlarının önerilerinden kısmen (%
60) etkilenmektedirler.

-

Öğrenciler alanla ilgili çevrede gördükleri sorunlardan büyük ölçüde (% 90)
etkilenmektedirler.

-

Lisansüstü eğitim yapılan ilin coğrafi konumu kısmen (% 68) etkilerken, bulunulan
(ikamet edilen) ilin coğrafi konumu ise çok az (% 56) etkilemektedir.

-

Öğrencilerin tez konusu belirlemek için disiplinlerarası çalışma olanaklarının etkisinin
(% 30) de olduğu belirlenmiştir.
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-

Tez çalışması için belirlenen olası sürenin öğrenciler tarafından oldukça (% 66)
önemli görüldüğü saptanmıştır.

Elde edilen sonuçlar ışığında aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
-

Farklı alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyesi sayısı arttırılarak, lisansüstü
öğrencilerin çeşitli konu alanlarına yönelmeleri ve bu alanlarda lisansüstü tez
çalışmaları yapabilmeleri sağlanmalıdır.

-

Lisansüstü derslerin çeşitliliği arttırılarak öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri
konu ya da konularda bilgi edinmeleri ve tez çalışması için hazırlık sürecine
girebilmelerine olanak sağlanmalıdır.

-

Öğrenciler lisansüstü tez çalışmasına hazırlanırken uluslar arası çalışmalara
yönelebilmek için gerekli donanıma sahip olma konusunda da kendilerini
yetiştirmelidirler.

-

Lisansüstü öğrencilere tez çalışmalarındaki olası giderleri karşılayabilmeleri için
destek verecek birimlerin çeşitliliği ve sayısı arttırılmalıdır.

Kaynakça
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MĠKRO ÖĞRETĠM YÖNTEMĠNĠN VĠYOLONSEL ÖĞRETMENĠ
ADAYLARININ ÖĞRETĠM BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ

Yrd. Doç. Dr. Serpil UMUZDAŞ*

Problem Durumu
Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği beceri ve
tutumları kazandırma açısından önemlidir. Birçok alanda öğretmen adaylarının öğretim
becerilerini geliştirmeye yönelik araştırmalar yoğunluk kazanmıştır. Bu araştırmalar
incelendiğinde

öğretmen

adaylarını

öğretmenlik

mesleğine

hazırlayarak

öğretmen

yetiştirmeye önemli katkılar sağlayan bir yöntem olarak mikro öğretim dikkat çekmektedir.
“Mikro öğretim, öğretmenlerin belirli görevleri başarmasını sağlamak, uygulamanın
sonuçlarını dönütler yoluyla sınamasını kolaylaştırmak amacıyla doğal sınıf ortamındaki
güçlükleri azaltan, olabildiğince gerçeğe uygun bir ortamda öğretmen adayı yetiştiren bir
tekniktir.” (Demirel, 1994: 67).
“Mikro öğretim, önceden özenle belirlenmiş kritik öğretim becerilerinin kontrollü bir
ortamda öğretmen adaylarınca kazanılmasına yönelik bir eğitim teknolojisi uygulamasıdır.”
(Külahçı, 1995: 5).
“Mikro öğretim, öğretmen adaylarının göreve başlamadan önce mesleki yeterliklerini
geliştirmelerine yardım eder.” (Tok, 2007: 184).

*

Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
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Mikro öğretimi, dikkatli, basit, az baskılı, az korkutucu, cesaretlendirici uygulamalar
içeren, kolaylıkla tekrarlanabilen ve kontrol edilebilir başarılı bir analitik çevre olarak gören
Allen (1980: 150) görüşlerini şöyle ifade etmiştir:
Ümit ederim ki, mikro öğretim ülke çapında eğitim programlarında kullanılır ve
araştırmacılar sistematik olarak araştırma amacıyla kontrol edilmiş çevrelerdeki bu
uygulamaları kullanabilirler. İnanıyorum ki mikro öğretim eğitim alanındaki araştırmaların
gündeminden hiçbir zaman çıkmayacaktır. Burada bana önemli görünen bir şey varsa o da;
eğitim

araştırmacılarının

mikro

öğretimin

kapsamlı

uygulamaları

avantajından

yararlanmalarıdır. (Kazu, 1996: 27).

Yine Allen (1980: 147) mikro öğretime olan ihtiyacın öğretmenlik eğitiminden hemen
hemen hiç bir şey öğrenmediklerini düşünen sanat mezunu öğrencilerin çaresizliğinden
doğduğunu ifade etmiştir (Kazu, 1996: 28).
Mikro öğretim, ilk kez 1960 yılında ABD de Stanford üniversitesinde öğretmen
eğitiminin kalitesini arttırmak amacıyla bir grup eğitimci tarafından deneysel programın bir
parçası olarak geliştirilmiştir.
Stanford’daki uygulamalar ile öğretmen yetiştirmede mikro öğretim yönteminin
geçerliği kanıtlanmıştır. Haftada 10 saat mikro öğretim yöntemiyle eğitilen öğretmen adayları,
haftada 20-25 saat geleneksel yöntemlerle eğitilen benzer bir gruptan daha başarılı oldukları
izlenmiştir. Mikro öğretimden yararlanan öğretmen adayları kendi yetersizliklerini ya da
güçlü yanlarını daha çabuk fark etmişlerdir. Ayrıca bu uygulamalar, sınıf ortamındaki
eğitiminde başarısını artırmıştır (Bayraktar, 1983: 8’den akt. Kazu, 1996: 29).

Amaç
Bu araştırma ile mikro öğretim yönteminin viyolonsel öğretmeni adaylarının öğretim
becerilerine etkisini belirlemek amaçlanmaktadır.

Önem
Türkiye’de eğitim fakülteleri bünyesinde müzik eğitimi veren anabilim dallarında
çalgı eğitimi, öğretmen yetiştirme amacıyla programlanmış ancak çalgı çalmayı öğrenen
öğrenciler, öğretmeye yönelik spesifik bir eğitim alamamışlardır. Bu eleştiriler doğrultusunda
yapılan düzeltmelerle, 2006-2007 öğretim yılında önceden programda “Bireysel Çalgı”
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ismiyle yer alan ders, dördüncü sınıfın ikinci döneminde uygulanmak üzere, “Bireysel Çalgı
ve Öğretimi” olarak değiştirilmiştir.
Bu araştırmadan, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Lisans
Programı’nda yer alan “Bireysel Çalgı ve Öğretimi” adı altında yapılan viyolonsel dersinin
etkililiğini artırması beklenmektedir.

Araştırmanın Modeli
Araştırmanın sorularını yanıtlamak amacıyla çeşitleme yapılmış, deneysel ve tarama
çalışmaları birlikte kullanılmıştır. Araştırmada “Tek Gruplu Ön-Test- Son Test Modeli”
tercih edilmiştir.

Çalışma Grubu
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda, 2009- 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde
viyolonsel dersini alan dördüncü ve birinci sınıf öğrenciler (n=10) çalışma grubunu
oluşturmaktadır.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda, viyolonsel dersini almakta olan öğrencilerin tamamının
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olması ve aynı programla öğrenim görerek bölüme
alınması nedeniyle hazır bulunuşluk düzeyleri birbirine yakındır. Bu bakımdan, genel olarak
her sınıfta bulunan öğrenciler kendi içlerinde birbirine benzer özelliktedir. Çalışma grubu
oluşturan öğrencilerin 7’si kız, 3’ü erkektir. Katılımcılar 18–22 yaş aralığındadır. Öğretmen
adaylarının tümü 22 yaşında, öğrencilerin tümü 18 yaşındadır.
Viyolonsel dersini veren iki öğretim elemanı mevcuttur. Öğretim elemanlarının
sorumluluğunda 5’er öğrenci bulunmaktadır. Diğer bir deyişle; çalışma grubunu oluşturan
öğrencilerin öğretim elemanlarına paylaşımı eşittir.
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Ġşlem Basamakları
1.Araştırmacı tarafından öğretmen adaylarına uygulama öncesinde mikro öğretim
yöntemi ve uygulamaları ile ilgili seminer verilmiştir. 2. Ardından öğretmen adaylarına YÖK
tarafından önerilen(Araştırmada, sürecin gözlenmesine olanak sağlayan Yüksek Öğretim
Kurumu Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın Öğretmen Yetiştiren Fakülteler için
yayımlamış olduğu Aday Öğretmen Klavuzu model alınmıştır.

Klavuzda yer alan

“Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu” uzman görüşleri doğrultusunda viyolonsel
lisans eğitimi için kullanılmak üzere uyarlanmıştır. Toplu dersler için tasarlanan, 8 kesime
ayrılarak 46 maddeden oluşan ve 3’lü derecelendirilen form, uyarlama sonucu; 18
madde, 5’li derecelendirilen bir form haline getirilerek viyolonsel öğretmen adaylarının
öğretmenlik uygulamalarındaki gelişmelerini gözlemlemek amacıyla kullanılmıştır)
öğretim becerisi testi uygulanmıştır. 3.Araştırma, haftada iki defa olmak üzere 7 haftalık bir
sürede gerçekleşmiştir. 4. Her öğretmen adayı uygulama boyunca toplam 14 defa
gözlemlenmiştir. Uygulamalar, her öğretmen adayı bir öğrenci ile ders saatlerinin uygunluk
durumuna göre eşleştirilerek planlanmıştır. 5. Uygulamalar, ders sorumlusu ve araştırmacı
gözetiminde öğretmen adayı tarafından yapılmıştır. 6. Öğretmen adayı ve öğrenci haftalık
ders saatlerinin 20 dakikasında uygulama yapmışlardır. Derslerin diğer yarısında olağan ders
etkinlikleri ders sorumlusu ile devam etmiştir. Derslerin mikro öğretim uygulamalarına
ayrılan 20 dakikasında öğretmen adayı öğretmen rolünü üstlenerek öğrenciye öğretim
hizmetlerini sunmuştur. 7. Deney boyunca; her uygulamanın ardından, gözlemci, öğretmen
adayı ve öğrenci, öğretmen adayının o dersteki uygulamalarını değerlendirmeye yarayan
öğretim becerisi değerlendirme formu doldurmuşlardır. 8. Her dersin ardından öğretmen adayı
ile gözlemci, o günkü dersi video kaydından izleyerek değerlendirmede bulunmuşlardır.
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Mikro Öğretim Yönteminin Viyolonsel Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretim
Becerilerine Olan Etkisi Ġle Ġlgili Bulgu
Deney Öncesi ve Sonrası Öğretim Becerisi Testi Puanlarının Wilcoxon Ġşaretli
Sıralar Testi
SonTest-Öntest n

Sıra

Sıra

z

p

Ortalaması Toplamı
Negatif Sıra

0

,00

,00

Pozitif Sıra

5

3,00

15,00

Eşit

0

-

-

*2,02 ,043

* Negatif sıra temeline dayalı
Öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulamaları öncesi ve sonrası öğretim
becerilerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi
sonuçları tabloda verilmiştir. Analiz sonuçları, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının
öğretim becerisi testinden aldıkları deney öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir fark
olduğunu göstermektedir (z=2,02, p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları
dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani son test puanı lehine olduğu
görülmektedir. Bu sonuçlara göre, mikro öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının
öğretim becerilerini geliştirmede önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir.
Mikro öğretim uygulamaları süresince öğretmen adayları iç ve dış dönüt yoluyla
öğretim becerilerine ilişkin gelişimleri takip etmişlerdir. Mikro öğretimin en önemli ögesi
olan dönütün bu gelişmede büyük katkısının olduğu düşünülmektedir. Bu uygulamada dönüt,
öğretmen adayına bulunduğu noktayı bildirerek, hedefe uzaklığı hakkında fikir vermiştir.
Öğretmen adayı, öğretim becerilerini üst seviyelere taşıyabilmiştir. Ölçüm puanları arasındaki
farklılıktan anlaşıldığı üzere 4. sınıfta yer alan “Bireysel Çalgı ve Öğretimi” dersi amacına
ulaşmıştır. Bu yöntemle öğretmen adayı sadece çalgı çalmayı değil, öğretmeyi de
öğrenmektedir. Öğrenci ise ders sorumlusu denetiminde daha uzun ve sık ders yapma olanağı
bulmaktadır. Bu uygulama ile derse hazırlanma ve ders yapma süresi artmıştır.
Araştırmanın mikro öğretim yönteminin öğretim becerisine olumlu etki ettiği
yönündeki bulguları, farklı zamanlarda yapılan benzer çalışmalarla da [Bayraktar (1982),
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Hakan (1982), Merrion (1989), Sayan (1994), Külahçı (1994), Demirel, (2009)]
desteklenmektedir.

Mikro Öğretim Yönteminin Viyolonsel Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının
Öğretim Becerilerine Olan Etkisi Ġle Ġlgili Sonuç
Bu çalışma, öğrenme-öğretme durumlarını gerçek ortamda yürütürken, öğretmen
adayına gerçek öğrenci ile çalışma olanağı sağlayarak işlevsel ve etkili olma, mesleki hazırlık
çalışmaların yönlendirmede, gereksinimlerini ve eksikliklerini kavramasına yardımcı olma
olanağı vermiştir. Böylece öğretmen adaylarının öğretim becerilerinde geliştirmeler
görülmüştür.
Sonuç olarak; Türkiye’de viyolonsel eğitiminde mikro öğretim yönteminin işleyişini
deneysel olarak çalışan ilk çalışma olan bu araştırmanın, yapıldığı kurumda “Bireysel Çalgı
ve Öğretimi” adı altında yapılan viyolonsel dersinin etkililiğini arttırdığını söylemek
mümkündür.
Öğretimin; bireyin belirli bir süreçte bilgi, beceri, davranış kazanma, yeni işlemleri
başarabilir duruma gelmesi için uygulanan faaliyetler olduğu düşünüldüğünde, bu çalışmada
denenen mikro öğretim uygulamalarının başarılı olduğunu ve mikro öğretimin çalgı
eğitiminde kullanılabilir olduğunu söylemek mümkündür.

Öneriler
1. Bu araştırmada geliştirilen ve kullanılan ölçekler aynı amaçla diğer çalgıların
eğitiminde uygulanabilir.
2. Bireysel çalgı ve öğretiminde mikro öğretim uygulamalarıyla ilgili çalışmalar,
farklı değişkenlerle ilişkisi açısından planlanarak sürdürülebilir.
3. Bu araştırmada kullanılan araştırma yöntemine benzer bir deneysel çalışma, diğer
öğretim yaklaşımlarının çalgı öğretimindeki etkisinin incelenmesi amacıyla yürütülebilir.
4. Çalgı eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretim becerilerine olan olumlu etkisi
nedeniyle mikro öğretimin, bir öğretim yöntemi olarak tanıtılması ve öğretmen yetiştiren
kurumlarda kullanılması önerilmektedir.
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Özet
Bu araştırma, müzik öğretmeni adaylarının, Bireysel Ses Eğitimine ilişkin öz-yeterlik
düzeylerinin saptanması, bu yolla Bireysel Ses Eğitimi I,II,III,IV Derslerinin bilişsel,
duyuşsal ve devinişsel öğrenme boyutlarındaki öğrenci kazanımlarının gözden geçirilerek
derslerin işlenmesine yönelik bir görüşe ulaşılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma, betimsel
bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın verileri, bireysel ses eğitimi derslerini alan müzik
öğretmeni adaylarının bu derslerin kazanımlarına ilişkin öz yeterlik düzeylerini saptamaya
yönelik olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçek yoluyla elde edilmiş, bulgular ilgili
literatüre de dayalı olarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları, müzik öğretmeni adaylarının
bilişsel, duyuşsal ve devinişsel öz-yeterlik düzeylerinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.
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GiriĢ
Bireysel Ses Eğitimi dersi, üniversitelerin eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim
dallarında müzik öğretmeni yetiştiren programlar içerisinde, bu dersin öğrenilmesi,
öğretilmesi ve uygulanması bakımından, çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Müzik
öğretmeni adayları meslek yaşantılarını büyük oranda bu derste edindiği bilgilerle
sürdürmektedir, Çünkü müzik öğretmeninin en doğal çalgısı kendi sesidir.
Bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip başarılı
olarak yapma kapasitesine ilişkin kendi yargısıdır. Ya da, bireyin gelecekte karşılaşabileceği
güç durumların üstesinden gelmekte ne derece başarılı olabileceğine ilişkin kendi hakkında
yargısı, inancıdır (Bandura 1994).
Öz-yeterlik inancı, “bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinliği organize
edip, başarılı olarak yapma kapasitesine duyduğu inanç” olarak ifade edilmektedir.
Bandura’ya göre öz-yeterlik inancı, yeteneklerimiz üzerindeki inanca dayanır ve belirli
amaçlara ulaşmak için belirli bir davranışı organize etmek ve onu gerçekleştirmek için
gereklidir.
İnsan davranışını açıklamak için kullanılabilen Bandura'nın öz-yeterlik inancı kuramı,
kendileri de birer “davranış değiştirme mühendisi” (Senemoğlu, 2001) olan öğretmenlerin,
öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri yerine getirebileceklerine ilişkin inançlarının
hangi düzeyde olduğunu ortaya çıkararak; öğretmenlik görev ve sorumlulukları ile ilgili
davranışlarını tahmin etmede kullanılabilir. Bu durumun, bireylerin gelişimini etkileyebilen
öğretmen davranışlarının anlaşılmasında ve geliştirilmesinde önemli bilgiler verebileceği
düşünülmektedir.1
Zimmerman (1995) da benzer bir tanım yaparak, öz-yeterliğin bireyin bir işi
gerçekleştirebilme, başarabilme yeteneği konusundaki yargılarını” içerdiğini vurgulamıştır.
Sharp (2002) öz yeterlik inancını, insan motivasyonunun, refahının ve kişisel başarılarının
temelini oluşturduğunu vurgular. Çünkü insan, eylemlerinin istediği sonuçları doğuracağına
inanmazsa hayattaki güçlüklere karşı durabilme ve reaksiyon göstermede isteksiz olur.
Öz-yeterlik inancının, “Geçmiş deneyimler” (basarı veya başarısızlık), “Gözleme dayalı
deneyimler” (başkalarının basarı ve başarısızlıklarına tanık olma), “İknâ süreci” (aile, arkadaş
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grubu, meslektaşlar tarafından), “Duyuşsal deneyim” (heyecan, korku vb. yoğun duygular
yaşama), gibi faktörler tarafından belirlendiği belirtilmektedir(Cassidy, Eachus, 2001).
Öz-yeterliğe yeterince sahip olmayan insanlar, olayların, göründüğündenzor olduğunu
düşünür ve her şeye dar bir görüş açısından bakarlar ve karşılaştıkları problemleri çözemezler.
Fakat öz-yeterliği yüksek olan insanlar zor işlerde ve olaylarda rahatlık duygusu içinde daha
güvenli ve güçlü olurlar (Kiremit, 2006).
Bireyin, ulaşmak istediği hedefleri belirlemesinde ve deneyimde bulunan çevreyi denetim
altına almada, öz yeterlik inançları aracı olmaktadır (Bıkmaz, 2004).

Bireysel Ses Eğitimi
Ses eğitimi; bireylere konuşma ve/veya şarkı söylemede seslerini doğru, etkili ve güzel
kullanabilmeleri için gereken davranışların kazandırıldığı ve içinde konuşma, şarkı söyleme
ve şan eğitimi gibi alt ses eğitimi basamaklarını barındıran, disiplinler arası bir özel alan
eğitimidir. Tanımda kullanılan “doğru”; anatomik ve fizyolojik yapıya, dil ve müzik
özelliklerine, gerçeğe ve kurallara uygunluğu, “güzel”; söyleme biçimindeki uyum ve
ölçülebilir davranışlardaki dengeyi, “etkili” kavramı ise, başkaları üzerinde bıraktığı izi
nitelendirmektedir” (Töreyin, 1998).
Müzik

öğretmenliği

eğitiminde

öğretmen

adayına

çeşitli

öğrenim

deneyimleri

kazandırarak, temel müziksel davranışlarını biçimlendiren “müzik alanı” dersleri arasında
önemli bir yere ve işleve sahip olan ses eğitimi, bireyin sesini, 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 davranışları
kazandırma sürecidir (Çevik,1999).
Ses Eğitimi; bireye sesinin sağlığı, korunması ve doğru-güzel-etkili kullanılmasına yönelik
davranışların, belli hedefler doğrultusunda kazandırılması süreci olarak da ifade edilebilen bir
süreç olarak, kuramsal temelleri ve etkili deneysel uygulamaları kapsamaktadır (Köse, 2001).
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Problem
İnsan sesi ve ses organı, müzik yapma ve yaratmada en doğal, en kullanışlı, en yetkin ve
en etkili araçtır(Uçan). Bu yüzdendir ki; müzik öğretmeni adaylarının en etkili çalgısı kendi
sesidir. Bir müzik öğretmeni adayı, öğrenimi boyunca aldığı ses eğitimi ile öğrencilerine
doğru, sağlıklı ve etkili şarkı söylemeyi öğretecektir. Bu açıdan bakıldığında müzik eğitimi
anabilim dallarındaki Bireysel Ses Eğitimi dersleri büyük önem taşımaktadır.

Problem Cümlesi
Bu araştırmaya konu olan problem cümlesi şöyle belirlenmiştir.
Müzik öğretmeni adaylarının Bireysel Ses Eğitimi Dersleri’ne ilişkin öz yeterlik düzeyleri
nedir?

Alt problemler
Yukarıda belirtilen ana problem çerçevesinde yanıtlanacak başlıca alt problemler şunlar
olacaktır.
1- Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Ses Eğitimi Derslerine İlişkin Bilişsel Öz Yeterlik
Düzeyleri nedir?
2- Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Ses Eğitimi Derslerine İlişkin Duyuşsal Öz
Yeterlik Düzeyleri nedir?
3- Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Ses Eğitimi Derslerine İlişkin Devinişsel Öz
Yeterlik Düzeyleri nedir?
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Yöntem
Bu araştırma, müzik öğretmeni adaylarının bireysel ses eğitimi derslerine ilişkin öz yeterlik
düzeylerini saptamaya yönelik, anket modeline uygun betimsel bir araştırmadır. Araştırma
verileri,

bireysel ses eğitimi derslerini alan müzik öğretmeni adaylarının görüşlerine

ulaşılması amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen anketle elde edilmiştir.

3.1.Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni, Pamukkale Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitelerinin Eğitim
Fakülteleri GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2. Sınıf öğrencileridir. Toplam öğrenci sayısı
61 olup, evrenin tamamına ulaşılmıştır.

3.2.Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi
Veri toplama aracı olarak anket geliştirilmiş, anket geliştirilirken Bireysel Ses Eğitimine
ilişkin uzman görüşü alınmış, aşağıdaki beş bölmeli ve sıralamalı(ordinal) ölçeğe göre
hazırlanmıştır(Karasar). Ankette toplam 30 önerme yer almaktadır.

( ) Tamamen katılıyorum ( ) Katılıyorum ( ) Kısmen Katılıyorum
( ) Katılmıyorum

( ) Hiç Katılmıyorum

Araştırmada geliştirilen alt problemlerden her biri, anketi oluşturan önermelerden birkaçını
içermektedir. Her bir önerme için beş seçenek arasından bir seçeneğin işaretlenmesi
istenmiştir. Anket önermelerinin her biri, bireysel ses eğitimi derslerini alan müzik öğretmeni
adaylarının, bu derslere ilişkin öz yeterlik düzeyleri hakkında bilgi edinmeye yöneliktir.
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3.3.Verilerin Toplanması, Çözümlenmesi ve Yorumlanması
Verilerin analizi için SPSS paket programdan yararlanılmış, elde edilen verilerin istatistiksel
çözümlenmesinde, frekans(f) ve yüzde(%) kullanılmıştır. Bulgular tablolar halinde verilerek
yorumlanmıştır.
Bulgular ve Yorum
Bu bölümde araştırma bulguları, ve yorumları yer almaktadır. Ana problem çerçevesinde
geliştirilen alt problemler bakımından oluşturulan tablolar ayrı ayrı yormlamıştır.

4.1. Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Ses Eğitimi Derslerine İlişkin Bilişsel Öz Yeterlik
Düzeyleri
Tablo 4.1.1 İnsan sesinin nasıl oluştuğunu bilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

(f)

(%)

Tamamen Katılıyorum

23

37.7

Katılıyorum

20

32.8

Kısmen Katılıyorum

17

27.6

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

1
61

1.6
100

Tablo 4.1.1. de görüldüğü gibi İnsan sesinin nasıl oluştuğunu bilirim önermesine öğrencilerin
%37.7 si tamamen katılıyorum, %32.8 i katılıyorum %27.6 sı kısmen katılıyorum, %1.6 sı
katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir bölümünün,
insan sesinin nasıl oluştuğunu bildikleri anlaşılmaktadır.
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Tablo 4.1.2- Ses organlarının yapısını bilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

14

23

Katılıyorum

23

37.7

Kısmen Katılıyorum

23

37.7

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

1
61

1.6
100

Tablo 4.1.2. de görüldüğü gibi Ses organlarının yapısını bilirim önermesine öğrencilerin %23
ü tamamen katılıyorum, %37.7si katılıyorum %37.7 si kısmen katılıyorum, %1.6 sı da
katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir bölümünün
ses organlarının yapısını bildikleri anlaşılmaktadır

Tablo 4.1.3- Ses organlarının fonksiyonlarını bilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

7

11.5

Katılıyorum

30

49.2

Kısmen Katılıyorum

22

36.1

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

2
61

3.3
100

Tablo 4.1.3. de görüldüğü gibi Ses organlarının fonksiyonlarını bilirim önermesine
öğrencilerin %11.5 i tamamen katılıyorum, %49.2si katılıyorum %36.1 i kısmen katılıyorum,
%3.3 ü de katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir
bölümünün ses organlarının fonksiyonlarını bildikleri anlaşılmaktadır.
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Tablo 4.1.4- Ses değişim (mutasyon) dönemindeki ses özelliklerini bilirim önermesine ilişkin
bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

12

19.7

Katılıyorum

31

50.8

Kısmen Katılıyorum

15

24.6

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

2
1
61

3.3
1.6
100

Tablo 4.1.4. de görüldüğü gibi Ses değişim (mutasyon) dönemindeki ses özelliklerini bilirim
önermesine öğrencilerin %19.7 si tamamen katılıyorum, %50.8 i katılıyorum, %24.6 sı
kısmen katılıyorum, %3.3 ü katılmıyorum, %1.6 sı da hiç katılmıyorum yanıtını vermişlerdir.
Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir bölümünün ses değişim (mutasyon)
dönemindeki ses özelliklerini bildikleri anlaşılmaktadır.

Tablo 4.1.5- Bireysel Ses Eğitimi dersinin müzik kültürünün öğrenilmesi açısından önemini
bilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

24

39.3

Katılıyorum

18

29.5

Kısmen Katılıyorum

15

24.6

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

2
2
61

3.3
3.3
100

Tablo 4.1.5. de görüldüğü gibi Bireysel Ses Eğitimi dersinin müzik kültürünün öğrenilmesi
açısından önemini bilirim önermesine öğrencilerin %39.3 ü tamamen katılıyorum, %29.5 i
katılıyorum, %24.6 sı kısmen katılıyorum, %3.3 ü katılmıyorum, %3.3 ü de hiç katılmıyorum
yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir bölümünün Bireysel Ses
Eğitimi dersinin müzik kültürünün öğrenilmesi açısından önemini bildikleri anlaşılmaktadır.
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Tablo 4.1.6- Bireysel Ses Eğitimi dersinde, sesimi doğru kullanmayı öğrendim önermesine
ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

17

27.9

Katılıyorum

30

49.2

Kısmen Katılıyorum

10

16.4

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

1
3
61

1.6
4.9
100

Tablo 4.1.6. de görüldüğü gibi Bireysel Ses Eğitimi dersinde, sesimi doğru kullanmayı
öğrendim önermesine öğrencilerin %27.9 u tamamen katılıyorum, %49.2 si katılıyorum,
%16.4 ü kısmen katılıyorum, %1.6 sı katılmıyorum %4.9 u da hiç katılmıyorum yanıtını
vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir çoğunlukla Bireysel Ses Eğitimi
dersinin sonunda eser seçerken ses sınırına uygun seçebilecekleri anlaşılmaktadır.

4.2. Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Ses Eğitimi Derslerine İlişkin Duyuşsal
Özyeterlik Düzeyleri
Tablo 4.2.1. Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendiklerimin meslek yaşantımda gerekli
olacağına inanıyorum önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

33

54.1

Katılıyorum

19

31.1

Kısmen Katılıyorum

6

9.8

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

2
1
61

3.3
1.6
100

Tablo 4.2.1. de görüldüğü gibi Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendiklerimin meslek
yaşantımda gerekli olacağına inanıyorum önermesine öğrencilerin %54.1i tamamen
katılıyorum, %31.1 i katılıyorum %9.8 i kısmen katılıyorum, %3.3 ü katılmıyorum %1.6 sı da
hiç katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir
bölümünün Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendiklerinin meslek yaşantılarında gerekli
olacağına inandıkları anlaşılmaktadır.
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Tablo 4.2.2. Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendiklerimle bir ses eğitimcisi olacağıma
inanıyorum önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

13

21.3

Katılıyorum

20

32.8

Kısmen Katılıyorum

17

27.9

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

8
3
61

13.1
4.9
100

Tablo 4.2.2. de görüldüğü gibi Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendiklerimle bir ses
eğitimcisi olacağıma inanıyorum önermesine öğrencilerin %21.3 ü tamamen katılıyorum,
%32.8 i katılıyorum, %27.9 u kısmen katılıyorum, %13.1 i katılmıyorum, %4.9 ü de hiç
katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin çoğunlukla Bireysel
Ses Eğitimi dersinde öğrendikleriyle bir ses eğitimcisi olacaklarına inanmakla birlikte, küçük
bir bölümünün bu konuda öz

yeterlik bakımından kendilerini eksik gördükleri

anlaşılmaktadır.

Tablo 4.2.3. Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendiklerimi uygulamada zorlanacağımı
düşünüyorum önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Tamamen Katılıyorum

2

Katılıyorum

Yüzde
(%)
3.3

7

11.5

Kısmen Katılıyorum

14

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

20
18
61

23
32.8
29.5
100

Tablo 4.2.3. de görüldüğü gibi Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendiklerimi uygulamada
zorlanacağımı düşünüyorum önermesine öğrencilerin %3.3 ü tamamen katılıyorum, %11.5 i
katılıyorum, %23 ü kısmen katılıyorum %32.8 i katılmıyorum % 29.5 i de hiç katılmıyorum
yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun Bireysel
Ses

Eğitimi

dersinde

öğrendiklerini

uygulamada

anlaşılmaktadır.
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zorlanacaklarını

düşünmedikleri

4.3. Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Ses Eğitimi Derslerine İlişkin Devinişsel Özyeterlik Düzeyleri
Tablo 4.3.1. Doğru soluk alıp-vermeyi yapabilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

27

44.3

Katılıyorum

20

32.8

Kısmen Katılıyorum

12

19.7

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

1
1
61

1.6
1.6
100

Tablo 4.3.1. de görüldüğü gibi doğru soluk alıp-vermeyi yapabilirim önermesine öğrencilerin
%44.3 ü tamamen katılıyorum, %32.8 i katılıyorum %19.7 si kısmen katılıyorum, %1.6 sı
katılmıyorum, %1.6 sı da hiç katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan
öğrencilerin büyük bir bölümünün doğru soluk alıp-vermeyi yapabildikleri anlaşılmaktadır.

Tablo 4.3.2. Vücudumu şarkı söylemeye hazırlayabilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

22

36.1

Katılıyorum

22

36.1

Kısmen Katılıyorum

16

26.2

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

1
61

1.6
100

Tablo 4.3.2. de görüldüğü gibi vücudumu şarkı söylemeye hazırlayabilirim önermesine
öğrencilerin %36.1i tamamen katılıyorum, %36.1 i katılıyorum %26.2 si kısmen katılıyorum,
%1.6 sı da katılmıyorum, yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir
bölümünün vücutlarını şarkı söylemeye hazırlayabildikleri anlaşılmaktadır.
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Tablo 4.3.3. Sesimi doğru yerden çıkarabilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

13

24.6

Katılıyorum

31

Kısmen Katılıyorum

15

21.3

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

1
1
61

1.6
1.6
100

50.8

Tablo 4.3.3. de görüldüğü gibi Sesimi doğru yerden çıkarabilirim önermesine öğrencilerin
%24.6 sı tamamen katılıyorum, %50.8 i katılıyorum, %21.3 ü kısmen katılıyorum, %1.6 sı
katılmıyorum %1.6 sı da hiç katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan
öğrencilerin büyük bir bölümünün seslerini doğru yerden çıkarabildikleri anlaşılmaktadır.

Tablo 4.3.4. Sesimi doğru bir entonasyonla çıkarabilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

11

18.0

Katılıyorum

32

52.5

Kısmen Katılıyorum

15

24.6

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

3
61

4.9
100

Tablo 4.3.4. de görüldüğü gibi Sesimi doğru bir entonasyonla çıkarabilirim önermesine
öğrencilerin %18 i tamamen katılıyorum, %52.5 i katılıyorum, %24.6 sı kısmen katılıyorum,
%4.9 u da katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bubulgulardan öğrencilerin büyük bir
bölümünün Seslerini doğru bir entonasyonla çıkarabildikleri anlaşılmaktadır.
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Tablo 4.3.5. Doğru rezonans ile şarkı söyleyebilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

10

16.4

Katılıyorum

30

49.2

Kısmen Katılıyorum

19

31.1

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

1
1
61

1.6
1.6
100

Tablo 4.3.5’te görüldüğü gibi Sesimi doğru bir entonasyonla çıkarabilirim önermesine
öğrencilerin %16.4 ü tamamen katılıyorum, %49.2 si katılıyorum, %31.1 i kısmen
katılıyorum, %1.6 sı katılmıyorum, %1.6 sı da hiç katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün
bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir bölümünün doğru rezonans ile şarkı söyleyebildikleri
anlaşılmaktadır.

Tablo 4.3.6. Doğru artikülasyon ile şarkı söyleyebilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

10

16.4

Katılıyorum

32

52.5

Kısmen Katılıyorum

17

27.9

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

1
1
61

1.6
1.6
100

Tablo 4.3.6’da görüldüğü gibi Doğru artikülasyon ile şarkı söyleyebilirim önermesine
öğrencilerin %16.4 ü tamamen katılıyorum, %52.5 i katılıyorum, %27.9 u kısmen
katılıyorum, %1.6 sı katılmıyorum, %1.6 sı da hiç katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün
bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir bölümünün doğru artikülasyon ile şarkı
söyleyebildikleri anlaşılmaktadır.
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Tablo 4.3.7. Bir öğrencinin ses sınırını belirleyip, ona göre çalışmalar yapabilirim önermesine
ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

16

26.2

Katılıyorum

32

52.5

Kısmen Katılıyorum

9

14.8

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

4
61

6.6
100

Tablo 4.3.7’de görüldüğü gibi Bireysel Ses Eğitimi dersinin sonunda bir öğrencinin ses
sınırını belirleyip, ona göre çalışmalar yapabilirim önermesine öğrencilerin %26.2 si tamamen
katılıyorum, %52.5 i katılıyorum, %14.8 u kısmen katılıyorum, %6.6 sı da katılmıyorum,
yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin çoğunlukla Bireysel Ses Eğitimi
dersinin sonunda bir öğrencinin ses sınırını belirleyip, ona göre çalışmalar yapabilecekleri
anlaşılmaktadır.

Tablo 4.3.8. Şarkı söylemeyle ilgili organların nasıl doğru çalıştırılacağını anlatabilirim
önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

17

27.9

Katılıyorum

24

39.3

Kısmen Katılıyorum

16

26.2

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

4
61

6.6
100

Tablo 4.3.8’de görüldüğü gibi Şarkı söylemeyle ilgili organların nasıl doğru çalıştırılacağını
anlatabilirim önermesine öğrencilerin %27.9 u tamamen katılıyorum, %39.3 ü katılıyorum,
%26.2 si kısmen katılıyorum, %6.6 sı da katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu
bulgulardan öğrencilerin çoğunlukla Şarkı söylemeyle ilgili organların nasıl doğru
çalıştırılacağını anlatabilecekleri anlaşılmaktadır.
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Tablo 4.3.9. Eser seçimini ses sınırına uygun yapabilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

22

36.1

Katılıyorum

30

49.2

Kısmen Katılıyorum

8

13.1

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

1
61

1.6
100

Tablo 4.3.9’da görüldüğü gibi Bireysel Ses Eğitimi dersinin sonunda eser seçerken ses
sınırına uygun seçebilirim önermesine öğrencilerin %36.1 i tamamen katılıyorum, %49.2 si
katılıyorum, %13.1 i kısmen katılıyorum, %1.6 sı da katılmıyorum yanıtını vermişlerdir.
Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir çoğunlukla Bireysel Ses Eğitimi dersinin
sonunda eser seçerken ses sınırına uygun seçebilecekleri anlaşılmaktadır.

Tablo 4.3.10. Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendiğim legato tekniğini ses egzersizleri
yaparken uygulayabilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

21

34.4

Katılıyorum

26

42.6

Kısmen Katılıyorum

11

18

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

2
1
61

3.3
1.6
100

Tablo 4.3.10’da görüldüğü gibi Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendiğim legato tekniğini ses
egzersizleri yaparken uygulayabilirim önermesine öğrencilerin %34.4 ü tamamen katılıyorum,
%42.6 si katılıyorum, %18 i kısmen katılıyorum, %3.3 ü katılmıyorum %1.6 sı da hiç
katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir çoğunlukla
Bireysel Ses Eğitimi dersinde
öğrendikleri legato tekniğini ses egzersizleri yaparken uygulayabilecekleri anlaşılmaktadır.
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Tablo 4.3.11. Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendiğim legato tekniğini şarkı söylerken
uygulayabilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

20

32.8

Katılıyorum

28

45.9

Kısmen Katılıyorum

11

18

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

1
1
61

1.6
1.6
100

Tablo 4.3.11’de görüldüğü gibi Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendiğim legato tekniğini
şarkı söylerken uygulayabilirim önermesine öğrencilerin %32.8 i tamamen katılıyorum,
%45.9 u katılıyorum, %18 i kısmen katılıyorum, %1.6 sı katılmıyorum %1.6 sı da hiç
katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir çoğunlukla
Bireysel

Ses

Eğitimi

dersinde

öğrendikleri

legato

tekniğini

şarkı

söylerken

uygulayabilecekleri anlaşılmaktadır.

Tablo4.3.12. Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendiğim staccato tekniğini ses egzersizleri
yaparken uygulayabilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

24

39.3

Katılıyorum

26

42.6

Kısmen Katılıyorum

8

13.1

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

2
1
61

3.3
1.6
100

Tablo 4.3.12’de görüldüğü gibi Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendiğim staccato tekniğini
ses egzersizleri yaparken uygulayabilirim önermesine öğrencilerin %39.3 ü tamamen
katılıyorum, %42.6 sı katılıyorum, %13.1 i kısmen katılıyorum, %3.3 ü katılmıyorum %1.6 sı
da hiç katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir
çoğunlukla Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendikleri staccato tekniğini ses egzersizleri
yaparken uygulayabilecekleri anlaşılmaktadır.
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Tablo 4.3.13. Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendiğim staccato tekniğini şarkı söylerken
yaparken uygulayabilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Tamamen Katılıyorum

23

37.7

Yüzde
(%)

Katılıyorum

23

37.7

Kısmen Katılıyorum

11

18

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

3
1
61

4.9
1.6
100

Tablo 4.3.13’te görüldüğü gibi Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendiğim staccato tekniğini
şarkı söylerken uygulayabilirim önermesine öğrencilerin %37.7 si tamamen katılıyorum,
%37.7 si katılıyorum, %18 i kısmen katılıyorum, %4.9 u katılmıyorum %1.6 sı da hiç
katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir çoğunlukla
Bireysel

Ses

Eğitimi

dersinde

öğrendikleri

staccato

tekniğini

şarkı

söylerken

uygulayabilecekleri anlaşılmaktadır.

Tablo 4.3.14 Şarkıyı forte söyleyebilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

24

39.3

Katılıyorum

31

50.8

Kısmen Katılıyorum

4

6.6

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

2
61

3.3
100

Tablo 4.3.14’te görüldüğü gibi Şarkıyı forte söyleyebilirim önermesine öğrencilerin %39.3 ü
tamamen katılıyorum, %50.8 i katılıyorum, %6.6 sı kısmen katılıyorum, %3.3 ü katılmıyorum
yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir çoğunlukla Şarkıyı forte
söyleyebilecekleri anlaşılmaktadır.
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Tablo 4.3.15. Şarkıyı Mezzoforte söyleyebilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Yüzde
(%)

Tamamen Katılıyorum

26

42.6

Katılıyorum

29

47.5

Kısmen Katılıyorum

5

8.2

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

1
61

1.6
100

Tablo 4.3.15’te görüldüğü gibi Şarkıyı mezzoforte söyleyebilirim önermesine öğrencilerin
%42.6 sı tamamen katılıyorum, %47.5 i katılıyorum, %8.2 si kısmen katılıyorum, %1.6 sı
katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir çoğunlukla
Şarkıyı mezzo forte söyleyebilecekleri anlaşılmaktadır

Tablo 4.3.16. Şarkıyı piano söyleyebilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum

27
31

Yüzde
(%)
44.3
50.8

Kısmen Katılıyorum

3

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

61

4.9
100

Tablo 4.3.16’de görüldüğü gibi Şarkıyı piano söyleyebilirim önermesine öğrencilerin %44.3 ü
tamamen katılıyorum, %50.8 i katılıyorum, %4.9 u kısmen katılıyorum yanıtını vermişlerdir.
Bütün bu bulgulardan öğrencilerin tamamına yakınının Şarkıyı piano söyleyebilecekleri
anlaşılmaktadır.

1063

Tablo 4.3.17. Şarkı söylerken allegro hız terimini uygulayabilirim önermesine ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Tamamen Katılıyorum

25

Katılıyorum

27

Yüzde
(%)
41.0
44.3

Kısmen Katılıyorum

7

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

2
61

11.5
3.3
100

Tablo 4.3.17’de görüldüğü gibi Şarkı söylerken allegro hız terimini uygulayabilirim
önermesine öğrencilerin %41 i tamamen katılıyorum, %44.3 ü katılıyorum, %11.5 i kısmen
katılıyorum %3.3 ü de katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin
büyük bir çoğunluğunun Şarkı söylerken allegro hız terimini uygulayabilecekleri
anlaşılmaktadır.

Tablo 4.3.18. Şarkı söylerken moderato hız terimini uygulayabilirim önermesine ilişkin
bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Tamamen Katılıyorum

22

Katılıyorum

30

Yüzde
(%)
36.1
49.2

Kısmen Katılıyorum

9

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

61

14.8
100

Tablo 4.3.18’de görüldüğü gibi Şarkı söylerken moderato hız terimini uygulayabilirim
önermesine öğrencilerin %36.1 i tamamen katılıyorum, %49.2 si katılıyorum, %14.8 i de
kısmen katılıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin tamamına
yakınının Şarkı söylerken moderato hız terimini uygulayabilecekleri anlaşılmaktadır.
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Tablo 4.3.19. Şarkı söylerken Adagio hız terimini uygulayabilirim önermesine ilişkin
bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Tamamen Katılıyorum

27

Katılıyorum

Yüzde
(%)
44.3

26

Kısmen Katılıyorum

6

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

2
61

42.6
9.8
3.3
100

Tablo 3.3.19’da görüldüğü gibi Şarkı söylerken adagio hız terimini uygulayabilirim
önermesine öğrencilerin %44.3 ü tamamen katılıyorum, %42.6 sı katılıyorum, %9.8 i kısmen
katılıyorum %3.3 ü de katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu bulgulardan öğrencilerin
büyük bir çoğunluğunun Şarkı söylerken adagio hız terimini uygulayabilecekleri
anlaşılmaktadır.

Tablo 4.3.20. Eser çalışmaya başlamadan önce, teknik egzersizler çalışırım önermesine
ilişkin bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Tamamen Katılıyorum

23

Katılıyorum

Yüzde
(%)
37.7

26

42.6

Kısmen Katılıyorum

8

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

2
2
61

13.1
3.3
3.3
100

Tablo 4.3.20’de görüldüğü gibi Eser çalışmaya başlamadan önce, teknik egzersizler çalışırım
önermesine öğrencilerin %37.7 si tamamen katılıyorum, %42.6 sı katılıyorum, %13.1 i
kısmen katılıyorum %3.3 ü katılmıyorum % 3.3 ü de hiç katılmıyorum yanıtını vermişlerdir.
Bütün bu bulgulardan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun eser çalışmaya başlamadan önce,
teknik egzersizler yaptıkları anlaşılmaktadır.
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Tablo 4.3.21. Eserleri yorumlamadan önce müzikal analizler yaparım önermesine ilişkin
bulgular
Ġstatistik
Derece

Sayı
(f)

Tamamen Katılıyorum

16

Katılıyorum

Yüzde
(%)
26.2

25

41

Kısmen Katılıyorum

16

Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Toplam

2
2
61

26.2
3.3
3.3
100

Tablo 4.3.21’de görüldüğü gibi Eser çalışmaya başlamadan önce müzikal analizler yaparım
önermesine öğrencilerin %26.2 si tamamen katılıyorum, %41 i katılıyorum, %26.2 si kısmen
katılıyorum %3.3 ü katılmıyorum % 3.3 ü de hiç katılmıyorum yanıtını vermişlerdir. Bütün bu
bulgulardan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun Eserleri yorumlamadan önce, müzikal
analizler yaptıkları anlaşılmaktadır.

Sonuç ve TartıĢma
Araştırmada elde edilen bulgulardan şu sonuçlara varılmıştır.
1-Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Ses Eğitimi Derslerine İlişkin Bilişsel Öz Yeterlik
Düzeyleri;
Müzik öğretmeni adaylarının çok büyük bir bölümü belirttikleri görüşler ile, insan sesinin
nasıl oluştuğunu bildiklerini, ses organlarının yapısını ve fonksiyonlarını bildiklerini, ses
değişim (mutasyon) dönemindeki ses özelliklerini bildiklerini, Bireysel Ses Eğitimi
derslerinin müzik kültürünün öğrenilmesi açısından önemini bildiklerini ve Bireysel Ses
Eğitimi derslerinde, seslerini doğru kullanmayı öğrendiklerini, Bireysel Ses Eğitimi derslerine
ait kuramsal bilgileri öğrendiklerini ve bunları bildiklerini ortaya koymuşlardır.
2-Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Ses Eğitimi Derslerine İlişkin Duyuşsal Öz Yeterlik
Düzeyleri;
Müzik öğretmeni adaylarının çok büyük bir bölümü, Bireysel Ses Eğitimi derslerinde
öğrendiklerinin meslek yaşantılarında gerekli olacağına inandıklarını, bu derslerde
öğrendikleriyle, müzik öğretmeni olarak ses eğitimi konusunda ihtiyaç duydukları donanıma
sahip olduklarına inandıklarını belirtmişlerdir.
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3-Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Ses Eğitimi Derslerine İlişkin Devinişsel Öz Yeterlik
Düzeyleri;
Müzik öğretmeni adaylarının çok büyük bir bölümü, doğru soluk alıp-vermeyi yapabildiğini,
vücudunu şarkı söylemeye hazırlayabildiğini, sesini doğru yerden çıkarabildiğini, sesini doğru
entonasyonla çıkarabildiğini, doğru rezonans ile şarkı söyleyebildiğini, doğru artikülasyon ile
şarkı söyleyebildiğini, bir öğrencisinin ses sınırını belirleyip, ona göre çalışmalar
yapabileceğini, şarkı söylemeyle ilgili organların nasıl doğru çalıştırılacağını anlatabileceğini,
eser seçiminde ses sınırına uygun davranabileceğini, Bireysel Ses Eğitimi dersinde öğrendiği
legato tekniğini ses egzersizleri yaparken ve şarkı söylerken uygulayabileceğini, Bireysel Ses
Eğitimi dersinde öğrendiği staccato tekniğini ses egzersizleri yaparken ve şarkı söylerken
uygulayabileceğini, şarkıyı forte, mezzoforte ve piano söyleyebileceğini, şarkı söylerken
allegro, moderato ve adagio hız terimlerini uygulayabileceğini, eser çalışmaya başlamadan
önce teknik egzersizler, eserleri yorumlamadan önce müzikal analizler yaptıklarını
belirtmişlerdir
Araştırma sonuçları, müzik öğretmeni adaylarının bilişsel, duyuşsal ve devinişsel öz-yeterlik
düzeylerinin (inançlarının) yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmanın sınırları
dahilinde ve bu sonuçlar ışığında, bireysel ses eğitimi derslerinin hedeflerinin gerçekleşmiş
olduğu söylenebilir.
Bununla birlikte, özyeterlik düzeyi ile; bilişsel, duyuşsal, devinişsel öğrenme düzeyi ilişkisini
araştıran çalışmalara da ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
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ÇALGI ÇALMADAKİ MÜZİKAL PERFORMANS KAYGILARINA
İLİŞKİN LİTARETÜRÜN İNCELENMESİ

Dr. S. Serkan ŞEKER1

GİRİŞ
Müzikal performans oldukça efor gerektiren bir iştir. Bir müzikal performansı
geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak için müzisyenin fiziksel, duygusal ve zihinsel anlamda
sağlıklı olması gerekmektedir. Performansın performansa yeterli derece hazırlanıp
hazırlanmadığından etkilenebilir. Bunun yanında müzikal performans çalıcının öz algıları, öz
yeterlik inançları ve performans kaygısı deneyimleri gibi psikolojik süreçlerinden de
etkilenebilir (Papageorgi, Creech, Welch, 2011).
Müzikal performans kaygısı hakkındaki araştırmalar son 20 yılda hız kazanmaya
başlamıştır. Bu zaman zarfında pek çok klinik, akademik yayınlar ve konferanslarda müzikal
performans kaygısının psikolojik ve medikal yönleri araştırılmıştır (Papageorgi, Hallam,
Welch, 2007). Müzikal performans kaygısı kaygının özel bir alt türünü oluşturmaktadır. Bu
nedenden dolayı öncelikle kaygının bilinmesinde fayda vardır.

Kaygı
Kaygı; bedenin ve zihnin, gerçek ya da hayali, tehdit ya da tehlike algısıyla oluşan bir
durumudur (France, Robson, 1997).

Kaygı durumları, korkunun ve endişenin aşırı bir
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derecesi olarak tanımlanır (Peleg-Popko’dan aktaran Başpınar, 2007) Psikolojik, fiziksel ve
davranışsal tepkiler olarak ta açıklanabilen kaygının fiziksel belirteçleri otonomik sinir
sisteminin harekete geçmesiyle bedeninde oluşan terleme, kalp atışındaki hızlanma, ağız
kuruluğu gibi belirtilerdir. Bilişsel anlamda kaygı hisseden bireyin algılamasında, düşünme
becerisinde ve öğrenmesinde bozukluklar oluşur(Özen,, Ercan, Irgil, Sığırlı, 2010).
Davranışsal boyutta ise kaygı hisseden birey sinirli ve gergin davranışlar sergiler. Öner (1972)
kaygı ve basarı konusunda yaptığı literatür taramada kaygılı bireyin kendisine güveni
olmayan, küçük başarısızlıklar karsısında çabuk yıkılıp küsen ve motivasyonunu yitiren,
hareketten kaçınan, büyüklerine bağımlı, otoriteden ve reddedilmekten korkan, eleştiriyi
kaldıramayan, güçlüklerden yılan ve genelde normal zekâya sahip kimseler olduğunu, ayrıca
başarısız öğrencilerin yüksek kaygı düzeylerinin olduğunu ortaya çıkarmıştır (Uşaklı ve
Yapıcı’dan aktaran Kurtuldu, 2009).

Müzikal Performans Kaygısı
Müzikal perfromans kaygısı (MPA), müzisyenin dinleyiciler önünde sergilediği belirli
bir performans öncesinde ya da performans anında hissettiği kaygı durumudur. Steptoe(1982)
müzikal performans için gerekli olan fiziksel sistemin müzikal performans kaygısı tarafından
olumsuz etkilendiği belirtmiştir. Bu olumsuz etkilenme sonucunda bireyin bir enstrumanı
çalmak için ya da şarkı söylemek için gerekli olan davranışları yerine getirmesi zorlaşır,
bazen imkansız hale gelebilir. Fiziksel sistemde oluşan bu negatif reaksiyonların temelinde ise
müzisyenin zihninde oluşan korku, tehdit ve tehlike algıları yatmaktadır (Papageorgi vd.,
2007)
Performans kaygısı, icracının yetenek, yaş, tecrübe ve hazırlık seviyesinden bağımsız
olarak görülebilir. Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda, sahne heyecanının ortalama olarak
müzisyenlerin %50’sini etkilediği, ayrıca bu olgunun müzisyenler tarafından en sık yaşanan
psikolojik problem olduğu belirtilmiştir (Currie, 2001; Fehm ve Schmidt’ten Aktaran Teztel
ve Aşkın 2007).

Müzikal Performans Kaygısı İle İlişkili Değişkenler
Müzikal performans kaygısı temel olarak üç nokta üzerine dayanır. Bu noktalar;
bireyin kaygı deneyimi yaşamaya yönelik hassasiyeti, görev yeterliği ve performans
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çevresidir. Bu noktalar daha ayrıntılı incelendiğinde bireyin kaygı yaşamaya yönelik
hassaslığı; cinsiyet, yaş, bireysel farklılıklar, bireyin genel kaygı durumu, olumsuz özkavram, düşük öz-yeterlik, başkaları tarafından değerlendirilmeye karşı gösterilen hassaslık,
bireyin var olan yeteneklerini geliştirip geliştirmemesine ilişkin görüşleri, olumsuz sonuç
beklentileri, hata ya da başarıyı bağladığı nedenler, üst bilişsel becerilerdeki yetersiz gelişim,
sınırlı performans deneyimleri, bireyin geçmiş deneyimleri, mesleki stres gibi faktörleri
kapsarken, görev yeterliği performansa yeterli hazırlığın yapılması, yüzeysel öğrenme, hata
korkusunun üstesinden gelmeye ilişkin motivasyon, yüksek görev zorluğu ve verilen değer,
kaygının üstesinden gelme stratejileri gibi faktörleri ve performans çevresi ise seyircilerin
önünde çalma, performans sırasında hissedilen çaresizlik duygusu, tatmin edici olmayan
performans koşulları gibi faktörleri kapsamaktadır(Papageorgi vd., 2007)
Müzikal performans kaygısı her bireyde farklı düzeylerde görülmektedir. Bunun
nedeni bireylerin kişilik özelliklerinin farklı olmasına bağlanabilir. İçsel ve dışsal ve bilişsel
olarak sınıflandırılan bu kişilik özelliklerini özetlemek gerekirse içsel kişilik özellikleri;
cinsiyet, yaş, bireyin sürekli kaygı durumu, başkaları tarafından değerlendirilmeye karşı
hassasiyeti, öz yeterlik inançları ve özgüvenini kapsarken, dışsal kişilik özellikleri bireyin
performans deneyiminin seviyesi ve geçmiş performans deneyimlerinin kalitesi olarak
belirtilebilir. Bireyin bilişsel özellikleri ise performans kaygısına karşı dayanılıklığı, zekası,
bilişsel stili, üst biliş becerileri kişinin başarıyı ya da başarısızlığı atfediş şekli, öğrenme ve
beceriye ilişkin inançları ve sonuç beklentileridir. Bahsedilen bu özellikler her bireyde farklı
düzeyde olduğu için her bireyin müzikal performans kaygısı yaşama düzeyi değişiktir.

Müzikal Performans Kaygısı İle İlgili Literatür
Literatütrde müzikal performans kaygısını pek çok farklı değişkenle olan ilişkisini
inceleyen araştırmalar bulunmaktadır.
Ryan (2004) çocuklarda müzikal performans kaygısının cinsiyet ile olan ilişkisini
araştırmıştır. 11 erkek 15 kız toplam 26 altıncı sınıf piyano öğrencisi ile yaptığı çalışmada
öğrencilerin resital öncesi ve resital anındaki kalp atışları ve takip edilmiş ve aynı zamanda
kaygı belirten davranışlar sergileyip sergilemedikleri gözlemlenmiştir. Araştırma sonucunda
kızların kalp atışları resital öncesine ve resital anında yüksek çıkarken erkeklerin kalp atışları
resital öncesinde minimum seviyede fakat resital anında kızlardan daha yüksek çıkmıştır.
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Davranış boyutunda erkeklerin resital öncesi ve resital anında daha kaygılı davranışlar
sergiledikleri gözlenmiştir
Lehrer, Goldman ve Strmmen (1990) yılında müzikal performans kaygısı ile ilgili üç
faktör olan endişe, yargılayıcı düşünce ve performans kaygısı ile başa çıkma stratejilerinin
varlığı ile yokluğu nu sınamışlardır. Kolej müzik öğretmenleri, profesyonel müzisyenler,
müzik öğretmenleri, Amerika, İngiltere, Kanada ve Avusturalya’dan katılan müzikal
performans sahibi müzik öğretmenlerinden oluşan toplam 238 kişi araştırmaya katılmıştır.
Araştırmada deneklere yukarıda bahsedilen üç maddeye odaklanmış performans kaygısı
anketi, kolaylaştırıcı ve zarar verici kaygıyı ölçmek için test kaygısı anketi durum kaygısı
ölçeği uygulanmıştır. Araştırmacılar zarar verici performans kaygısı ile endişe arasında,
yargılayıcı düşünce ile zarar verici performans kaygısı arasında olumlu korelasyon
bulmuşlardır. Ayrıca araştırmacılar deneklerin durum kaygısı seviyeleri ile kaygının
üstesinden gelen stratejiler varlığı arasında olumlu korelasyon bulunmuştur.
Müzikal performans kaygısı alanında pek çok araştırmacı gerek müzik öğrencileri,
amatör ve profesyonel müzisyenlerin dinleyici önünde yapılan performans ve müzikal
performanstan önceki performans düzenlemelerinin müzikal performans kaygısı ile ilişkilerini
araştırmışlardır. Brotons (19949 üniversite düzeyindeki müzik öğrencilerinin jüri önündeki ve
jürisiz ortamdaki müzikal performans kaygılarının performanslarına olan etkilerini
karşılaştırmıştır. Araştırmaya farklı branşlardan 64 müzik öğrencisi katılmıştır. Öğrenciler
sırasıyla görüşme, algılanan kaygı düzeyi ve kalp atışalrını ölçmek için bir dizi öntest,
müzikal performans değerlendirmesi beden dili ve fiziksel davranış gözlemine katılmışlardır.
Broton araştırma sonucunda öğrencilerin jüri önündeki performanslarında kalp atışları ve
algıladıkları performans kaygısı bakımından jürisiz ortama göre anlamlı fark elde etmiştir.
Wilson (1997) dinleriyiciler önünde sergilenen performansların türüne göre hissedilern
müzikal performans kaygısının seviyesinin değişebildiğini bellirtmiştir. Buna göre solo
performanslar grup performanslara göre daha fazla kaygıya neden olabilirken sınav, resital
yada seçmeler gibi değerlendirici performanslar bir toplulukta zevk için yapılan
performanslara göre kaygı seviyesi yüksek olmaktadır Benzer bir çalışması ile Hamman
(1982), dinleyici önündeki performans ile performansın bir odada kayıt cihazı ile
gerçekleştirildiğindeki kaygı seviyelerini karşılaştırmıştır. Buna ek olarak Hamman,
müzisyenlerin dinleyici önündeki kaygı düzeylerini deneyimleri ve eğitim aldıkları yıllara
göre de sınamıştır. Kuzey Carolina üniversitesinden seçilen 90 müzik öğrencisi araştırmaya
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katılmıştır. Deneklere iki adet kaygı ölçeği uygulanmış ve denekler profesörler tarafından
değerlendirilen iki solo performansa tabi tutulmuşlardır. Araştırma sonucunda deneklerin
dinleyici önündeki performanslarındaki kaygı düzeyi yalnız başına yaptıkları performanstan
daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca eğitim aldıkları yıl bazında değerlendirildiklerinde eğitim
aldıkları yıl sayısı daha fazla olan müzisyenler daha az olanlara göre izleyici önünde daha az
kaygı seviyesine sahip olmuşlardır. (Papageorgi vd., 2007).
Yoshie, Kudo, Murakoshi& Othsuki (2009), müzikal performans kaygısına ilişkin
çalışmalarında sosyal değerlendirmeye açık bir performans ortamının öznel, otonomik ve
elektromiyografik tepkilerini öçmüşlerdir. Araştırma 18 üstün yetenekli pianist üzerinde
yapılmış ve pianistlerin öznel durum kaygıları, kalp atış oranları, terleme oranları ve bedenin
sol kısmındaki ön kol bölgesinin alt ve üst kasları so koldaki biceps ve sol trapez kaslarının
elektromiyografik tepkime değerleri ölçülmüştür. Araştırma pianistlerin (stressiz ortam) prova
performansları ve (stresli ortam) gerçek yarışma performnasları olarak iki farklı platformda
yapılmıştır. Prova ortamında pianist seçtiği bir piano sonatının ilk bölümünün tamamını
çalmış, performans mikrafon yardımıyla kayıt edilmiştir. Yarışma anında ise performanslar
dinleyicilere açık yapılmış ayrıca dört profesyonel piyanist ve iki müzikolog daperformansları
izlemişlerdir. Araştırmada katılımcılar özellikle yarışma sırasında oldukça yüksek performans
kaygısı yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların kalp atış ve terleme değerleri prova
ortamından yarışma ortamına doğru gittikçe gözle görülür bir artış göstermiş, bu durum
otonomik sinir sisteminin sempatik boyutunun aktive olduğu göstermiştir. Emg kayıtlarında
özellikle yarışma anında pianistlerin biceps ve trapez kaslarında büyüme gözlenirken ön kol
kaslarında ise daralma gözlemlenmiştir. Araştırma müzikal performans kaygısının perfrmans
esnasında sağlıklı bir durumda olması gereken kas-iskelet sistemini bozduğunu, bu durumun
performans kalitesi ve sürekliliğini etkileyerek risk oluşturduğunu ortaya koymaktadır.
Literatürdeki araştırmalar incelendiğindemüzikal performans kaygısının pek çok
değişken ile bağıntılı olabileceği görülmektedir. Müzikal performans kaygısı amatör,
prfosesyonel müziğe yeni başlamış veya uzun yıllar eğitim almış olunması farketmeksizin her
müzisyenin yaşayabileceği bir durumdur. Gerek anlık performans kalitesi gerekse mesleki
kariyeri tehlikeye sokabilecek kadar kritik bir durum olan müzikal performans kaygısını
tedavi edebilmek ya da düşürebilmek içinde pek çok araştırma yapılmıştır.
Allen (2011) öğrencilerin dinleyici önündeki performanslarında doğaçlamadan oluşan
performans ile repertuar parçalarından olan performansın müzikal performans kaygısı
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seviyelerindeki ilişkisini araştırmıştır. Bu araştırmada araştırmacı iki değişik içerikli
performansın öğrencilerin kaygı seviyelerindeki ilişkisinin yanısıra doğaçlamanın müzikal
performans kaygısını iyileştirici özelliği olup olmadığını sınamıştır. Araştırmaya ilkokul
ortapkul ve lise düzeyinde toplam 36 denek katılmıştır. Deneklerde 3 temel kritere sikkat
edilmiştir. Bunlar piyano çalması, müzikal performans kaygı yaşıyor olması ve daha önceden
gerek psikolojik gerekse farmakolojik tedavi görmemiş olması. Araştırmada spielberger’in
çocuklar için durum kaygı envanteri, müzikal kaygı raporu, deneklerle yapılan görüşme, anne
baba anketi ve performans videoları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda izleyiciler önündeki
müzikal çalışmalarda yapılan doğaçlamanın bir tedavi olarak müzikal performans kaygısını
düşürdüğü belirtilmiştir.
Lin ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırmada (2008) Zen meditasyonunun müzikal
performans kalitesine ve müzikal performans kaygısına olan etkileri araştırılmıştır. 19
deneğin katıldığı araştırmada denekler rastlantısal olarak meditasyon grubu ve kontrol grubu
olarak ikiye ayrılmışlardır. Sekiz haftalık meditasyon sürecinin ardından bir konser
düzenlenmiş ve müzikal performans kalitesi ve müzikal performans kaygısı ölçülmüştür.
Araştırma sonuçlarına göre kontrol grubunun müzikal performans kalitesinin düştüğü müzikal
performans kaygısının arttığı gözlenirken meditasyon grubunun müzikal performans
kaygısında düşme ve müzikal performans kalitesinde artış gözlenmiştir. Meditasyonun
müzikal performans kalitesini geliştirdiği konusunda anlamlı bir sonuca rastlanmamıştır.
Müzikal performans kaygısının tedavisinde kullanılan bir diğer etkili yöntem
alexander tekniğidir. “Alexander Tekniği,” kişide seneler boyunca yerleşmiş olan yanlış
kullanım alışkanlıklarını yok ederek, bedeninin kaslara gereksiz bir şekilde yük bindirmeyen
doğru duruşu ve kullanımı üzerine farkındalık yaratmaya konsantre olur (Brennan, 2006). Bu
doğru kullanımın sağladığı bedensel rahatlık ve farkındalığın, sahne kaygısı üzerindeki
olumlu etkileri vardır. (Teztel ve Aşkın 2007).
Alexander Tekniği sahne sanatçıları tarafından iç dengelerini ve beden ilişkilerini
zenginleştirmek amacıyla yüzyıla yakın bir süredir kullanılmaktadır. Teknik, baş, boyun ve
sırt arasında bir denge yaratma ,kas gerilimini teşhis etme ve azaltma metodu olarak
tanımlanabilir. Stres dolu bir yaşam boyunca ,yıllardır vücutta birikmiş olan istenmeyen kas
gerilimini azaltmak metodun esasıdır. Bu aşırı gerilim, çoğunlukla çocukluk çağında başlar ve
eğer kontrol edilmezse ilerde artrit, boyun ve sırt ağrısı, migren, yüksek tansiyon,uykusuzluk
ve depresyon gibi hastalıklara neden olabilir. Alexander tekniği günlük hareketler içinde
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denge,duruş ve koordinasyonun bilincine varmayıöğretir. Bunun için, zararlı ve gereksiz
hareket alışkanlıklarını teşhis etmeyi ve engellemeyi öğrenme zorunludur.Bu,beden
hareketlerine kolaylık ve üretkenlik getirirken kas gerilimini de en aza indirger. Alexander
Tekniğinden ,çalgı eğitiminde yanlış hareketlerin düzeltilmesi, konsantrasyon ve hafızanın
geliştirilmesi, fiziksel ve ruhsal gerilimin giderilerek performansın zenginleştirilmesi
amacıyla yararlanılmaktadır. (Schmitt,1994’den aktaran Çimen 2001)
Müzikal performans kaygısı bazı nazit tekniklerle hafifletilebilmektedir. Bu teknikler
kısaca çalışmalar sırasında görüntü ya da ses kaydı yaparak performans hakkında
değerlendirmeler yapmak, çalınacak eserin seçiminde çalıcının kapasitesini gözönüne almak
ve konsere kadar var olan zamanı iyi hesaplayarak bir eser seçmek, çok sayıda prova yapmak
ve mümkünse konser salonunda provalar almak, sık sık konserler vermek, çalma sırasında zor
pasajlara takılmak yerine bütün konsantrasyonu müziğin akışına yoğunlaştırmak, performans
sırasında performansın iyi olmayacağına dair kötü düşünceler geçirmemek, tam tersi çok iyi
bir performans sergileneceğine dair olumlu telkinlerde bulunmak olarak sıralanabilir.(Kircher,
J. 2004).
Müzikal performans kaygısının önüne geçilmesinde izlenen bir diğer yol farmakolojik
yoldur.

Beta-blocker

olarak

isimlendirilen

birtakım

ilaçlar

performans

kaygısının

düşürülmesinde kullanılmaktadır. Diazem ve diazepam gibi benzodiazepine grubu ilaçlar,
buspirone ve Propranolol bu ilaçlara örnek olarak verilebilir.
Fishbein, Middlestadt, Ottati, Straus ve Ellis (1988) orkestra üyeleri üzerinde beta
blockerlerin performans kaygısı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Araştırmaya Amerika
çapında 47 orkestradan toplam 2212 denek katılmıştır. Deneklere önelikle perfomans
kaygısından dolayı yaşadıkları medikal sorunlarla ilgili bir anket uygulanmıştır. Araştırma
sonucunda deneklerin dörtte birinin beta bolcker kullanıdığı saptanmış, deneklerin % 96 sı
beta blockerlerin performans kaygısını düşürmede oldukça başarılı olduğunu belirtmişlerdir.
Araştırmada üflemeli çalgı çalanların diğer enstruman gruplarına göre beta bocker
kullanmada daha eğilimli oldukları gözlenmiştir.
James ve Savage (1984) performans kaygısı ve müzikal performansın kalitesi üzerinde
benzodiazepin ve beta blockerın etkilerini araştırmışlardır. Araştırma londradaki kolejlerden
seçilmiş 31 yaylı çalgı çalıcısı üzerinde yapılmıştır. Denekler beta blocker grubu ve
benzodiazepine grubu olarak ikiye ayrılmışlardır. Beta blocker grubunda nadolol,
benzadiazepine grubunda ise diazepam kullanılmıştır. Deneklere arka arkaya iki kısa resital
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yaptırılmış, bu resitallerin birinde aktif ilaçlar diğernide ise placebo kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda her iki grupta da aktif ilaç ve placebo arasında müzikal performans kaygısının
gözlemlenen ve kişilerin kendi değerlendirmelerini yapabildiği fiziksel belirtileri arasında
anlamlı bir fark çıkmamıştır. Müzikal performansın kalitesi boyutunda ise nadolol kullanan
müzisyenlerde benzodiazepine kullanan müzisyenlere göre daha düşük kalp atışı kaydedilmiş
ve daha iyi arşe kontrolü sağlandığı rapor edilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Müzikal performans kaygısı amatör, profesyonel, yaş ve cinsiyet gibi pek çok faktörü
ayırt etmeksizin hemen hemen her müzisyenin yaşayabileceği bir durumdur. Performans
kalitesi ve sürekliliğinden başlayarak mesleki kariyeri tehlikeye sokabilecek bir konuma
ulaşabilen müzikal performans kaygısı gerek profesyonel gerekse eğitim sürecinde iy takip
edilmesi ve çözülmesi gereken bir konudur. Özellikle çalgı eğitimi sürecinde öğrencilere
aldıkları çalgı eğitimi kadar sahip oldukları müzikal performans kaygısını hafifletmek başta
olmak üzere tamamen ortadan kaldırmaya yönelik stratejilerin ve uygulamalarında öğretilmesi
en az çalgı eğitimi kadar önem taşımaktadır. Bu konu doğrultusunda aşağıdaki önerilere yer
verilebilir;
1. Müzik eğitimi veren okullarda göev yapan yapan öğretmenlerin müzikal
performans kaygısına yönelik eğitim almaları için hizmet içi eğitimler düzenlenmesi:
özellikle çalgı eğitimi sürecinde öğretmen öğrenci için bir model oluşturduğundan dolayı
öğrenci üzerindeki etkisi büyüktür. Bu nedenle öğrencinin yaşadığı müzikal performans
kaygısını azaltma konusunda ilk başivuracağı kişi öğretmeni olmalıdır. Bu noktada öğretmen
var olan kaygı süreci ile nasıl başa çıkılacağını bilmeli, en azından kaygının azaltılması
konusuında

bilişsel

ve

davranışsal

yöntemleri

uygulayabilmelidir.

Bu

bilgilerin

kazandırılması için verilecek bir hizmet içi eğitim önemli yararlar sağlayabilir.
2. Müzikal performans kaygısının olumsuz etkileri ve çözümlerine ilişkin
öğrencileri bilinçlendirmek için seminerler düzenlenmesi: öğretmenlerin birden fazla öğrenci
ile ilgilenmek zorunda olmaları her öğrenciye ulaşmalarına engel olabilir. Bu nedenle
öğrencilerin maruz kalabilecekleri kaygı sürecine dair temel bilgileri öğrenmenleri bir
zorunluluktur. Okullarda düzenlenecek seminerler sayesinde Bilişsel yapılandırma, stres
aşılama eğitimi, zihinsel çalışma ve imgeleme, davranış provası , rahatlama çalışmaları ve
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nefes teknikleri, çalıcı

tarafı ndan kolayca özümsenebilir ve uygulanabilir tekniklerin

öğrencilere kazandırılması bir gerekliliktir.
3. Öğrencilerin gerek solo gerekse grup olarak daha fazla konser çalışmalarına
katılmalarının sağlanması: müzikal performans kaygısının oluşmasındaki nedenlerin biride
geçmiş performans deneyimleridir. Bu deneyimlerin azlığı bireyde kaygı oluşmasına neden
olabilir. Bu nedenle öğrencilerin sık sık konser etkinliklerine katılımının sağlanması
önemlidir. Burada dikkat edilecek bir önemli nokta hazırlanan konserlerin iyi planlanmış
olmasıdır. Öğrenci gerek konser hazırlığı sürecinde gerekse konser anında kendini mutkaka
güvende hissetmelidir. Bu durum ancak konser öncesinde çok ve planlı çalışma, doğru
performans alanı koşulları ve öğrencinin özgüveninin yüksek tutulması ile olur. Bunun tam
tersi bir durumda öğrencinin sık sık konsere çıkartılması kötü performans sonuçlarına neden
olabileceği için öğrencinin olumsuz konser deneyimlerine sahip olmasına neden olabilir,
bunun sonucunda öğrencinin müzikal performans kaygısı yaşama riski artabilir.
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ÖZENGEN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ KURUMLARINDA VERĠLEN GĠTAR
EĞĠTĠMĠNDE VELĠ VE ÖĞRENCĠ BEKLENTĠLERĠNE YÖNELĠK BĠR
ARAġTIRMA: KAYSERĠ ÖRNEĞĠ

Arş. Gör. Ali ÖZDEK*

GĠRĠġ
Müzik eğitimi alanını temsil eden önemli boyutlardan birisi de özengen(amatör) müzik
eğitimidir. Genel ve mesleki müzik eğitimi alanlarındaki disipliner anlayış, özengen müzik
eğitiminde de kısmen yer almaktadır. Kendine has bir çalışma etiğine de sahip olduğu
düşünülen bu alan, sanata hayatın içerisinde amatör bir ruhla yer vermenin önemini anlayan
ve bunu faaliyete geçirmek isteyen herkes için kıymetli bir yoldur.
Bu kıymetli yolun bir öğesi olmak müzik sanatıyla ilgili ciddi meziyetlere sahip
olmayı gerektirmez. Çünkü 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 geliştirmek için gerekli müziksel
davranışlar kazandırmayı hedeflemektedir(Uçan, 1997, s. 31). Bu hedefler; herhangi bir
atmosfer veya çatı altında gerçekleşebilir. Evinize gelen veya sizin evine gittiğiniz bir ud
hocası, bağlama dersi aldığınız bir müzik dershanesi veya örgün eğitim dahilinde, herhangi
bir ilköğretim okulunda müzik öğretmeninin derslikte verdiği bir gitar kursu buna sadece
birkaç örnektir.
Genellikle yaşı, eğitim seviyesi ve müzik kabiliyeti hangi düzeyde olursa olsun ortak
bir hedef doğrultusunda gerçekleşen özengen müzik eğitiminin, bireyin yaşamına ilk olarak
örgün eğitimde dahil olması büyük bir ihtimaldir. Örgün eğitim içerisinde özengen müzik
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eğitimi; kişilerin yaşama atılmadan, iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan önce okul
ya da okul niteliği taşıyan yerlerde genel ve özel bilgiler bakımından yetişmelerini sağlamak
amacıyla belli yasalara göre düzenlenmiş bir sisteme tabidir(Güneş ve Demirtaş, 2002, s.
120). Dolayısıyla özengen müzik eğitimi “ilkokul, ortaokul ve liselerde daha çok eğitsel
müzik kol çalışmaları, seçmeli ses ve çalgı toplulukları, seçmeli koro ve orkestra çalışmaları,
seçmeli bireysel ve toplu müzik kursları, isteğe bağlı müzik etkinlikleri ve müzik yarışmaları
yoluyla; üniversitelerde ise, bunlara benzer durum ve ortamların yanı sıra serbest ya da boş
zamanları değerlendirmek amacıyla isteğe ve gönüllü katılıma bağlı olarak yürütülen bireysel
ve toplu müzik yapma çalışmaları yoluyla gerçekleşir”(Uçan, 1997, s. 32).
Ülkemizde özengen müzik eğitimine başlangıç tarihleri Cumhuriyet‟in kurulduğu ilk
yıllara kadar uzanmaktadır. Yani; ortalama doksan yıllık bir geçmişe sahip olan özengen
müzik eğitimi, müzik eğitimimiz içerisinde gelişip çeşitlenerek bugünlere kadar ulaşmıştır.
Cumhuriyet tarihinden bugüne özengen müzik eğitimi alanında yapılmış olan çalışmaların
kronolojik sırası ise şu şekildedir.
1. “Cumhuriyetin ilk evrelerinden itibaren belli orta ve yüksek öğretim kurumlarında
ders dışı etkinlikler çerçevesinde koro ve çalgı toplulukları çalışmalarına yer verilmesi,
2. 1930‟lu yıllardan itibaren halkevlerinde belli müzik kurslarının düzenlenmesi ve
müzik topluluklarının oluşturulup çalıştırılması,
3. Cumhuriyetin ilk evrelerinden itibaren belli müzik derneklerinde bireysel ve toplu
müzik ve kurs çalışmalarının düzenlenmesi,
4. 1940 – 1950‟li yıllardan itibaren belli folklor derneklerince yürütülen belli müzik
çalışmalarının yoğunlaşmaya başlaması,
5. 1950‟li ve özellikle 1960‟lı yıllardan itibaren belli okullarda özengen müzik
çalışmalarına ve etkinliklerine yönelişin belirgin bir hız ve yoğunluk kazanmaya başlaması,
6. 1974 yılından itibaren ortaokul programlarında zorunlu müzik dersine ek olarak
“koro, çalgı ve çalgı toplulukları” adıyla seçmeli derslere yer verilmesi,
7. Belli kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda düzenli özengen müzik
çalışmalarına yer verilmeye başlanması” (Say, 2001, s. 121).
Bu kronolojik sıralamada özengen müzik eğitiminin ilk başta resmi kurumlar
bünyesindeki varlığı dikkat çekmektedir. Ancak zaman içerisinde, özengen müzik eğitimin
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dahil olduğu kuruluşlara özel birimlerin de eklenmesi önemli bir değişim olarak göze
çarpmaktadır. Özengen müzik eğitimin örgün eğitim dışında faaliyet gösterdiği alanlara, özel
öğretmenler veya müzik dershaneleri vasıtasıyla yürütülen müzik dersleri örnek olarak
verilebilir. Müzik dershaneleri ise, müzik eğitimi ana başlığı altında özengen müzik eğitimi
veren kurumlar olarak nitelendirilebilir. Birçok çalgının eğitimi verilen bu kuruluşlar, amatör
ruha sahip müzisyenlerin eğitiminde büyük rol üstlenmektedir.
Özengen müzik eğitimi veren kurumlarda yer alan çalgılardan birisi de gitardır.
Popüler olmasından ötürü bu kurumlarda oldukça rağbet gören gitar, amatör ruha sahip
müzisyenlerin ihtiyaçlarını karşılamada ve onlara yön çizmede önemli bir rol üstlenmektedir.
Bireyin gitar çalma isteği ile birlikte çevre ve aile yönlendirmeleri de gitara olan ilgiyi gün
geçtikçe artırmaktadır.
İşte bu çalışma, özengen müzik eğitimi veren kurumlarda bu çalgıya yönelik olan
eğitimi, öğrenci ve veli bakış açılarıyla betimlemeyi amaçlamıştır. Araştırma, özengen müzik
eğitimi veren kurumlarda veli/öğrenci beklentileri ve bu kurumlarda verilen gitar
eğitimlerinin değerlendirilmesi açısından önemlidir.

I.ÖZENGEN MÜZĠK EĞĠTĠMĠNDE GĠTAR EĞĠTĠMĠ
Say‟a (2001) göre; Mithat Fenmen; “Bir ülkenin müziği kuşkusuz ki profesyonel
müzikçiler elinde yaşam bulur ve gelişir. Ama amatörlerin katkısını da küçümsemeyelim. Bu
düşüncesiyle sanat yaşamına atılıp her şeyini ona hasredenler olduğu gibi çevresini sanatsever
bir düzeye yükseltmiş nice amatör de vardır. Amatörlük ciddiyet düşmanı değildir; kayıtsızlık
ve disiplinsizlikle ilgisi yoktur. Bu kapsama giren müzikçiler, profesyonellerden de fazla zevk
sahibi insanlar olabilir. Bu iki kategori arasındaki fark sanat tekniğini elde etmek için gerekli
çalışmanın yalnız profesyoneller tarafından yapılabilmesindendir.” ifadesiyle amatör
müzisyenliğin müzik eğitimindeki yeri ve önemini en iyi biçimde açıklamıştır.
Özengen müzik eğitiminde bu ifadenin anlam kazandığı önemli çalgılardan birisi de
gitardır. Müzik eğitiminde yediden yetmişe birçok bireyin ilgi odağı olan bu çalgı, popüler
kültüründe etkisiyle icracı sayısının giderek arttığı bir çalgı haline dönüşmüştür. Müzik
eğitiminin hangi boyutunda düşünülürse düşünülsün bütün çalgıların öğreniminde geçerli olan
disipliner anlayış, gitarda da geçerlidir. Yani “gitarı öğrenebilmek için öncelikle gitarı sevmek
ve öğrenmeyi istemek gerekir. Bunun yanında iyi bir fiziki yapıya sahip olunmalıdır. (özelikle
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el yapısı, parmaklar ve tırnaklar) Herkes belli bir yere kadar bir şeyler yapabilir ama iyi bir
gitar çalabilmek için yetenek şarttır. İyi bir müzik kulağı sağlam bir ritim duygusu ilerlemeyi
çabuklaştırır. Gitar öğrenmek isteyen kişi bilinçli ve sistemli bir çalışma alışkanlığına sahip
olmalı, hırslı ve kararlı olarak sabırla çalışmalıdır.”(Elmas, 1994, s. 83),
Gitar öğrenmek isteyen bireylerde bulunması gereken bu ön şartların varlığı haricinde
özengen müzik eğitimi veren kurumların çalışma ahlakları da çok önemlidir. Öğrenci isteğine
göre belirlenen bir ders programı dahilinde gerçekleşen bu eğitim, tek veya grup dersleri
halinde yürütülebilmektedir. Yine öğrenci isteği doğrultusunda şekillenebilen gitar eğitim
türündeki tercihler ise; akumpanya gitar(eşlik gitar, ritim gitar) ya da halk arasındaki tabiriyle
pop gitar dediğimiz çalma biçimleri şeklinde gerçekleşebilmektedir.
Özengen müzik eğitimi veren kurumların ticari kaygıları da göz önüne alındığında bu
kurumlarda verilen gitar eğitiminde eğitmenden, öğretmenden veya dershane ortamından
kaynaklanan problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu problemlerin çözümünde resmi kaynaklı
bir otorite veya kontrol mekanizması bulunmadığı için özengen müzik eğitimi veren
kurumlarda verilen eğitim sahasına giren her öğeye çeşitli sorumluluklar düşebilmektedir.
Gitar öğrencilerin derslerine düzenli devam etmesi, eğitmenlerin ders vakitlerine riayet
göstermesi ve dershane ortamının sağlıklı bir eğitim atmosferine sahip olması buna birkaç
örnektir.

II. BULGULAR VE YORUM
Tür olarak betimsel bir çalışma örneğini temsil eden bu araştırma, özengen müzik
eğitimi kurumlarında verilen gitar eğitimini veli ve öğrenci görüşü yardımıyla analiz etmeyi
amaçlamıştır. Çalışma evrenini Kayseri ili temsil etmiştir. Örneklem grubu ise Kayseri‟de yer
alan 5 adet özengen müzik eğitimi veren kurum, bu kurumlarda eğitim gören 10 adet gitar
öğrencisi ve bu gitar öğrencilerinin velililerinden oluşmuştur. Araştırma yapmak için seçilen
özengen müzik eğitimi kurumları tamamıyla random sistemle seçilmiştir. Ayrıca çalışma
kapsamına Milli Eğitim Bakanlığı‟ na bağlı olan ve olmayan tüm özengen müzik eğitimi
kurumları dahil edilmiştir.
Araştırma için gerekli olan veriler, bu kurumlarda eğitim gören 10 adet gitar öğrenci
ve velisi için ayrı ayrı uygulanan 5‟er soruluk iki adet görüşme formu yoluyla kazanılmıştır.

1082

Yarı yapılandırılmış niteliğe sahip olan görüşme formları yoluyla elde edilen veriler, söylem
analizi yöntemiyle derlenmeye çalışılmıştır.
II.I. GörüĢme Yapılan Öğrenci Ve Velilere Ait Bazı Bilgiler
II.I.I. Öğrencilere Yönelik Bazı Bilgiler
II.I.I.I. YaĢ Bilgileri
TABLO. 1
Ö1

9

Ö2

11

Ö3

9

Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö10

11
10
12
18
12
13
11

Tablo 1‟de görüşme yapılan gitar öğrencilerinin yaş bilgileriyle ilgili bilgiler
sunulmuştur. Yaş sınırı gözetmeksizin yapılan bu araştırmada, gitar öğrencilerinin 9 ile 18 yaş
arasında değişen yaş gruplarına dahil olduğu gözükmektedir. En büyük değer olarak 3 kişi(%
30) ile 11 yaş, 1‟er kişiyle(%30) ise 13 ve 18 yaşındaki öğrenciler dikkat çekmektedir.
Popüler kültürün genç jenerasyon üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, gitar
öğrencilerine ait yaş dağılımının oldukça alt yaş gruplarına dahil olması olağan bir sonuçtur.
Bu yaş gruplarına dahil olan gençlerin; kitle iletişim araçlarından, çevresinden ve sevdiği
sanatçılardan etkilenerek bir çalgı seçimiyle müziğe adım atması sıklıkla karşılaşılabilen bir
durumdur.
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II.I.I.II. Eğitim Bilgileri
TABLO. 2
Ö1

İlköğretim 3. sınıf

Ö2

İlköğretim 5. sınıf

Ö3

İlköğretim 4. sınıf

Ö4
Ö5

İlköğretim 5. sınıf
İlköğretim 4. sınıf

Ö6

İlköğretim 5. sınıf

Ö7

Lise Son Sınıf

Ö8

İlköğretim 5. sınıf

Ö9

İlköğretim 7. sınıf

Ö10

İlköğretim 5. sınıf

Yaş dağılımı ile bağlantılı olarak özellikle ilköğretim seviyesindeki öğrenci grubunun
dahil olduğu bu araştırmada; gitar öğrencilerinin en küçüğünün ilk öğretim 3. sınıf, en
büyüğünün ise lise son sınıf öğrencisi olduğu gözlenmektedir. En büyük değer olarak 5 kişi(%
50) ile İlköğretim 5. sınıf, en küçük değer grubunda ise 1‟er (% 10) kişiyle ilköğretim 3. Sınıf,
lise son sınıf ve ilköğretim 7. sınıf öğrencileri yer almaktadır.
Öğrenci grubuna ait yaş dağılımı oluşumunun random sistemle biçimlenmesi, doğal
olarak eğitim seviyelerinin de random biçimde oluşumuna yön vermiştir. Müzikle ilgili ilk
çalışmalarını, Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı ilköğretim okullarında verilen müzik
derslerinde yapan bu öğrenciler, müziksel ihtiyaçlarını çalgı öğrenme yoluyla karşılamak
isteğinde de bulunabilirler.

1084

II.I.I.III. Gitar Eğitimi GeçmiĢleri
TABLO. 3
Ö1
Ö2

6 Ay
5 Ay

Ö3

7 Ay

Ö4

7 Ay

Ö5

2 Ay

Ö6

7 Ay

Ö7

7 Yıl

Ö8

4,5 Ay

Ö9

8 Ay

Ö10

5 Ay

Tablo 3‟ de öğrencilerin gitar eğitimleriyle ilgili geçmişleri belgelenmiştir. Gitar
öğrencilerinin birçoğu henüz aylarla ifade edilebilen eğitim geçmişine sahip olmasına
rağmen, bir öğrencinin 7 yıldır gitar eğitimi alması oldukça dikkat çekicidir. En büyük değer
olarak 3 kişiyle (% 30) 7 aylık, 1‟er( % 10) kişiyle 6 ay, 2 ay, 5 ay, 8 ay ve 7 yıllık eğitim
geçmişleri göze çarpmaktadır.
Özengen müzik eğitimi veren kurumlarda gitar eğitimi alan öğrencilerin, genellikle bir
sertifika veya diplomalı eğitim sistemine tabi tutulmamaları ve resmi boyutta bir eğitim
kimliği oluşturamamaları uzun süreli müzik eğitimi ile ilgili bulgulara pek rastlanılmamasına
yol açabilir. Bunun yanı sıra gitar öğrencilerinin almış oldukları eğitimi hobi bir aktivite
olarak değerlendirmesi ve sınava tabi tutulmadan eğitim faaliyetlerini sürdürmesi bu
kurumlarda verilen müzik eğitimin boyutlarını etkileyebilmektedir. Ancak tabloda görüldüğü
üzere gitar eğitimlerine 7 yıl gibi çok uzun soluklu bir süreçle devam eden örnekler de
karşımıza çıkabilmektedir.
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II.I.I.IV. Haftalık Ders Saati Süreleri
TABLO. 4
Ö1

2 Saat

Ö2

2 Saat

Ö3

2 Saat

Ö4

1 Saat

Ö5

1 Saat

Ö6

2 Saat

Ö7

8 saat

Ö8

2 Saat

Ö9

2 Saat

Ö10

2 Saat

Tablo 4‟ de gitar öğrencilerinin haftalık ders saati dilimleri ile ilgili veriler yer
almaktadır. En az 1, en çok ise 8 saat gitar eğitimi alan öğrenciler göze çarpan bulguları
temsil etmektedir. Değer olarak ise 7 (% 70) kişi ile 2 saat en büyüğü, 1(% 10) kişi ile 8 saat
en küçük değeri temsil etmektedir.
Gitar öğrencilerinin haftalık ders saatleri genellikle öğrencileri talepleri ile gerçekleşen
bir durumdur. Hobi olarak düşünülen bu alanla ilgili eğitim faaliyetleri; öğrencilik, çalışma
hayatı, bireysel sorumluluklar ve gündelik işler dışında kalan zamanları değerlendirmek için
iyi bir fırsat olarak düşünülebilir.
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II.I.I.V. Eğitimi Alınan Gitar Eğitimi Türü
TABLO. 5
Ö1

Pop Gitar

Ö2

Klasik Gitar

Ö3

Klasik Gitar

Ö4

Pop Gitar

Ö5

Pop Gitar

Ö6

Pop Gitar

Ö7

Pop- Jazz

Ö8

Pop Gitar

Ö9

Pop Gitar

Ö10 Pop Gitar

Tablo 5 „de öğrencilerin almış oldukları gitar eğitim türüyle ilgili bulgular yer
almaktadır. Özengen müzik eğitimi veren kurumlarda pop gitar eğitimi alan öğrenci sayısının
çoğunlukta yer aldığı tespit edilen bu araştırmada, klasik gitar, jazz gitar gibi türlere ilgi
duyan öğrenciler de göze çarpmaktadır. En büyük değeri 7(% 70) kişiyle pop gitar, en küçük
değeri ise 1(%10) kişi ile pop/jazz öğrencisi temsil etmektedir.
Popüler kültür, gitarı çabuk ve en kolay yoldan öğrenme isteği, sözlü müziğe olan
alaka ve amatör ruh özengen müzik eğitimi alan bireylerin arzu ettikleri gitar eğitim türlerine
önemli ölçüde yön vermektedir. Hatta gitar öğrenme biçimlerine doğrudan etki eden bu
etmenlerin bireyler üzerindeki tesiri, özengen müzik eğitimi veren kurumlarda en çok rağbet
gören çalgılardan birisinin gitar olmasına yol açmıştır.
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II.I.II. Velilere Yönelik Bazı Bilgiler
II.I.II.I.YaĢ Bilgileri
TABLO. 6
V1

36

V2

47

V3

35

V4

36

V5

42

V6

45

V7

42

V8

38

V9

36

V10

36

Tablo 6‟ da öğrenci velilerinin yaş dağılımı ile ilgili veriler sunulmuştur. Yaş
aralığının 35 ile 47 arasında değiştiği görülmektedir. En büyük değeri 4 (%40) kişiyle 36 yaş
grubu, en küçük değeri ise 1(% 10) er kişi ile 47,35, 45, 38 yaş grupları temsil etmiştir.
Öğrenci seçiminin random sistemle gerçekleştirilmesi,

velilerin de aynı biçimde

seçimine vesile olmuştur. Ayrıca; herhangi bir rakamı temsil eden öğrenci (Ö1) velisini, aynı
rakamı taşıyan veli(V1 ) temsil etmektedir.
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II.I.II.II. Cinsiyet Bilgileri
TABLO. 7
V1

Bayan

V2

Bayan

V3

Bayan

V4

Bayan

V5

Bay

V6

Bay

V7

Bayan

V8

Bayan

V9

Bayan

V10

Bayan

Tablo 7‟de öğrenci velilerinin cinsiyet dağılımı görülmektedir. En büyük değer olarak
8 kişinin(% 80) bayan olduğu tespit edilen çalışmada, 2 (% 20) tane bay velide yer
almaktadır.
Yaş dağılımında olduğu gibi cinsiyet dağılımı da random sistemle oluşturulmuştur.
II.I.II.III. Eğitim Durumları
TABLO. 8
V1

Üniversite

V2

Üniversite

V3

Üniversite

V4

Lise

V5

Üniversite

V6
V7

Ön Lisans
Lise

V8

Lise

V9

Üniversite

V10

Lise
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Tablo. 8‟de öğrenci velilerinin en büyük değer olarak yarısının(% 50) üniversite
mezunu, 1(% 10) kişinin ise ön lisans mezunu olduğu görülmektedir.
Araştırmada üniversite mezunu velilerin önemli bir çoğunlulukta yer alması, tahsilli
ebeveynlerin çocuklarını sanat ve sosyal değerler bakımından önemli sayılabilecek
aktivitelere yönlendirdiğini akla getirebilir. Ancak araştırmada örneklem ile ilgili durumların
random sistemle oluşturulduğu göz ardı edilmemelidir. Bunun yanında öğrencilerin sosyal
yaşam aktivitesi yalnızca eğitim durumu ile değil, sosyo- ekonomik düzeyle de alakalıdır.
II.I.II.IV. Meslek Durumları
TABLO. 9
V1

Uzman Doktor

V2

Yönetici Asistanı

V3

İngilizce Öğretmeni

V4

Tıbbi Sekreter

V5

Devlet Memuru

V6

Çevre Sağlık Teknisyeni

V7

Sekreter

V8

Radyoloji Teknisyeni

V9

Öğretmen

V10

Ev Hanımı

Tablo. 9‟da velilerin meslek durumlarıyla ilgili bilgiler yer almaktadır. Oldukça karma
bir meslek dağılımının olduğu gözlenen tabloda, en büyük değer olarak 3(%30) kişinin
öğretmen olduğu, 1(%10)‟er kişinin ise diğer meslek gruplarına dahil olduğu belirlenmiştir.
Değişik meslek gruplarıyla ilgili bu dağılıma, velilerin diğer ön bilgilerinde olduğu
gibi random sistemin vesile olduğu düşünülebilir. Ayrıca farklı meslek grubuna dahil olan
bireylerin, araştırmayla ilgili bulguların çeşitlilik kazanmasına vesile olabileceği büyük bir
ihtimaldir.
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II.I.III.Özengen Müzik Eğitimi veren Kurumlara Ait Bazı Bilgiler
II.I.III.I. Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Olma Durumları
TABLO. 10
D1

Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı

D2

-

D3

-

D4

-

D5

-

Araştırma yapılan özengen müzik eğitim kurumlarından yalnızca 1 tanesi Milli Eğitim
Bakanlığı‟na bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir.
Daha öncede belirtildiği üzere çalışma kapsamına Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı olan
ve olmayan tüm özengen müzik eğitim kurumları dahil edilmiştir. Özengen müzik eğitimi
veren kurumlardaki bu durum, araştırmanın nitel ve nicel boyuttaki değerlendirmelerine
herhangi bir etki yaratmamaktadır.
II.I.III.II. Kent Merkezine Mesafe Durumları
TABLO. 11
D1

Kent Merkezinde

D2

Kent Merkezinde

D3

Kent Merkezinde

D4

Kent Merkezinde

D5

Kent Merkezinde

Araştırma yapılan özengen müzik eğitimi kurumlarının tümü kent merkezinde yer
almaktadır.
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Çalışmanın kent merkezinde bulunan özengen müzik eğitim kurumlarında
yapılmasına; ulaşım kolaylığı, özengen müzik eğitimi merkezlerinin birçoğunun kent merkezi
ve çevresinde yer alması ve Kayseri ilinin az sayıda özengen müzik eğitimi veren kurum
barındırması gibi etmenlerin vesile olduğu söylenebilir.

II. II. Öğrenci ve Veli GörüĢmeleriyle Elde Edilen Bulgu Ve Yorumlar
II.II.I. Öğrenci GörüĢmeleriyle Elde Edilen Bulgu ve Yorumlar

Öğrencilere yönelik hazırlanmış olan görüşme formunun ilk sorusunda kendilerinden
gitar eğitimi alma fikirlerinin oluşumuyla ilgili bilgiler vermesi istenmiştir. Bu soruyla ilgili
olarak gitar öğrencilerinin söylemlerindeki temanın özellikle“ben istedim” olması dikkat
çekmektedir.
“Ben istedim, müziği seviyorum, Gitar çalmayı çok istiyordum. Bunu da aileme
söyledim.”(ö1)
“Ben istiyordum. Kemanla başlamıştım, kemana adapte olamadım.”(ö3)
“Ben çok istedim. Gitara olan ilgimden dolayı.”(ö4)
“Ben çok istedim bu eğitimi, hem müziği, hem de gitarı sevdiğim için.”(ö5)
“Kendi isteğimle oluştu. Müziğe ilgim vardı. Çevremdeki arkadaşlarımdan feyz
aldım.”(ö6)
“

Daha

önceleri

de

istiyordum,

sonra

buraya

gelmeye

karar

verdim.

Memnunum.”(ö8)
“Kardeşim piyano çalmak istiyordu, bende gitarı sevdim, hem görünümünü, hem de
sesini.”(ö9)
“Ben istedim, gitarı çalmak istiyordum. Çok sevdim.”(ö10)
Yukarıda bahsi geçen söylemler ve “ben” vurgusunun; görüşme yapılan gitar
öğrencilerinin müziğe ve gitara olan sevgisinin bir yansıması olduğu düşünülmektedir. İster
çocuk ister yetişkin olsun, sanatla olan temasın özgür biçimde dile getirilip bunun faaliyete
geçirilmesi, bireyin özgüven kazanımına önemli bir katkı sağlamaktadır. Özellikle de tesadüfi
biçimde çocuk yaş grubunun dahil olduğu bu araştırmada, ortaya çıkan verilerin
çoğunluğunun aynı temalar üzerinde yoğunlaşması bu açıdan oldukça önemlidir.
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İlk soruyla ilgili olan diğer söylemlerde de, gitar öğrencilerinin kendi istekleriyle
gitara başladıklarına yönelik ipuçları yer almaktadır. Ancak bu öğrencilerin ifadelerinde “ben
istedim” temasını içeren söylemlere rastlanmamıştır.
“ İlgimi çekti, cazip ve popüler.”(ö2)
“İlk önceleri hobi olarak düşündüm, sonrasında tutku oluştu..”(ö7)
Öğrencilere

yönelik hazırlanmış

olan görüşme formunun

ikinci

sorusunda

kendilerinden özengen müzik eğitimi veren bu kurumda almış oldukları gitar eğitimi ile ilgili
olarak beklentilerinin yanı sıra aile ve çevre faktörlerini de değerlendirmeleri istenmiştir. Bu
soruyla ilgili olarak gitar öğrencilerine ait cevapların çoğunluğu, bu eğitim neticesinde
profesyonel bir

gitarist olma istediği doğrultusunda biçimlenmiştir. Ayrıca, tüm gitar

öğrencileri gitar eğitimi alma hususunda aile ve çevreleri tarafından desteklendiklerini
vurgulamışlardır.
“İlere de çok iyi bir gitarcı olmak istiyorum.”, “Olur dediler, seve seve gitar
yazdırırız dediler”(ö1)
“Profesyonel bir gitarcı olmak. Desteklediler.”(ö2)
“İyi bir gitarist olmak”, “İlerlediğimi düşünüyorlar, desteklediler.”(ö3)
“Bu işi meslek edinmek için geliyorlar.”, “Gitarı iyi biçimde çalmamı istiyorlar.”(ö4)
“Profesyonel müzisyen olmak, sanatçı olmak, sanatçı olmak.”, “Desteklediler,
onlarda çok istediler.”(ö5)
“İleri düzeyde gitar çalıp, bu işi bir süre devam ettirmek istiyorum. Eğer gücün
yeterde ileri de bir meslek yaşamına bile dönüştürebilirim. Şimdilik hobi amaçlı.”, “Ailem ve
çevremden gayet olumlu dönütler aldım.”(ö6)
“İyi bir gitarist olmak.”, “Ailem destekliyor.”(ö8)
Gitar öğrencilerinin iyi bir müzisyen veya çalgı icracısı olmak istemeleri gayet
masumane bir talep olarak düşünülebilir. Ancak özengen müzik eğitimi kurumlarının
profesyonel bir müzik eğitimi veriyor oldukları düşünülemez. Özengen müzik eğitimi veren
kurumların profesyonelleşme yolundaki katkısı, ancak gitar öğrencilerinin zaman içerisinde
daha da bilinçlenerek eğitim hayatlarını müzik tabanlı okullara yönlendirmeleri bağlamında
gerçekleşebilir. Konservatuarlara, müzik eğitimi bölümlerine, güzel sanatlar liseleri ve
fakültelerine hazırlanmak buna örnek teşkil eden faaliyetler olarak sıralanabilir.
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Diğer gitar öğrencileri de eğitimlerine uzun süre devam etmek istediklerini ve
özellikle bu işi hobi olarak sürdürmek istediklerini dile getirmişlerdir.
“Eğitimimize daha uzun seneler devam etmek”, “Olumlu.”(ö7)
“Eğitimim sürecinin sonunda tam profesyonel değil ama iyi bir gitarist olmak
istiyorum.”(ö9)
“Hobi olarak ilgilenmek istiyorum desteklediler.”(ö10)
Öğrencilere yönelik hazırlanmış olan görüşme formunun üçüncü sorusunda özengen
müzik eğitimi veren bu kurumlarda almış oldukları gitar eğitimi ile ilgili memnun edici
unsurlardan bahsetmeleri istenmiş ve bu konuda kendilerinden gayet olumlu kritikler
alınmıştır.
“Sınıf ortamı, öğretmenlerin gitarı öğretme şekli hoşuma gidiyor.”(ö1)
“Gitar öğretmenimin eğitimi çok iyi, öğretmenim çok sıcak bir insan.”(ö2)
“Öğretmen çok kibar davranıyor. İyi eğitim verdiklerini düşünüyorum.”(ö3)
“Hocalar, dershane ve ortam. Sıcak ve gitarı iyi öğrettikleri için.”(ö4)
“Hocalar kaliteli ve eğitimleri iyi.”(ö5)
“Hocalardan, buranın düzeninden, dershanenin ortamının sıcak olmasından, düzeyli
ve nezih bir ortam olmasından hoşlandım.”(ö6)
“Ortamın rahat olması, hocaların doğal olması.”(ö7)
“Hocamdan çok memnunum. Kaliteli bir eğitim merkezi olduğunu düşünüyorum.”(ö8)
“Özellikle derslerin eğlenceli geçmesi.”(ö9)
“Dershane ortamı, çok iyi bir eğitim alıyorum.”(ö10)
Öğrencilerin olumlu kritiklerinin özellikle bu kurumlarla ilgili üç öğeyi de kapsadığı
görülmektedir. Bunlardan birincisi, gitar öğretmeni, ikincisi verilen gitar eğitimi üçüncüsü de
dershane ortamıyla ilgili olandır. Bu üç öğenin de öğrenciler için tatmin edici düzeyde olması
eğitim kalitesinin artırması bakımından oldukça önemlidir.
Öğrencilere yönelik hazırlanmış olan görüşme formunun dördüncü sorusunda
kendilerinden özengen müzik eğitimi veren bu kurumda almış oldukları gitar eğitimi ile ilgili
olarak rahatsız edici unsurları sıralamaları istenmiştir.
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Gitar öğrencilerinin tamamı bu soruya, “Yok”, “Olmadı”, “Hayır”

gibi yanıtlar

vermişlerdir.
Gitar öğrencilerinin bir önceki soruyla ilgili verdiği yanıtlar, bu soruyla ilgili verilen
yanıtların alt yapısını oluşturmuş ve öğrencilerin tümü eğitim ortamlarında rahatsız edici
unsurların yer almadığını belirtmiştir.
Öğrencilere yönelik hazırlanmış olan görüşme formunun beşinci sorusunda
kendilerinden gitar derslerine katılımları konusundaki tutumları sorgulanmış, eğer derslere
düzenli devam edemiyorlarsa bunun nedenleri hakkında bilgi vermeleri istenmiştir.
Öğrencilerin bir kısmı derslere düzenli olarak katıldıklarını beyan etmişlerdir.
“Genelde geliyorum. Gelemediğim zamanlarda öğretmenim hasta oluyor.”(ö1)
“Genellikle gelmeye çalışıyorum. Gelmediğim zamanlar, ben hastalanıyorum.”(ö2)
“Genelde aksatmıyorum. Başka bir yere gidince gelemediğim oluyor.”(ö3)
“Elimden geldiği kadar aksatmamaya çalışıyorum.”(ö6)
“Düzenli olarak devam ediyorum.”(ö7)
“Düzenli bir şekilde devam etmekteyim.”(ö8)
Alınan müzik eğitimi türü ve koşulları hangi biçimde olursa olsun, eğitimde süreklilik
oldukça önemlidir. Gitar öğretmeni, dershane ortamı ve verilen gitar eğitiminin kalitesi
dışında, gitar öğrencilerinin eğitimlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi bu ön koşulun
sağlanmasıyla gerçekleşmektedir.
Diğer gitar öğrencileri ise bu soruyla ilgili olarak kimi zaman derslere gelemediklerini
belirtmişlerdir. Bunun nedenleri arasında öğrencilerin hastalık ve işleri ile ilgili durumları
sıralanabilir.
“Bazen işimiz olduğu için gelemiyorum. O zamanlar işimiz oluyor.”(ö4)
“Ben çok istedim bu eğitimi, hem müziği, hem gitarı sevdiğim için.”(ö5)
“Derslere gelemediğim oluyor. Aman bunların telafisi yapılıyor. Örneğin; hasta
olduğum zaman ya da sınavlarım olduğu zaman gelemiyorum.”(ö9)
“Rahatsız olduğu zaman gelemiyorum.”(ö10)
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Özellikle sağlıkla ilgili talihsizliklerin yaşandığı dönemlerde eğitim yaşamını tam
manasıyla sürdürebilmek tabi ki mümkün değildir. Ancak burada önemli olan derslere devam
pozisyonunun, bu nedenlerden ötürü ne kadar etkilendiğidir.

II. II. II Veli GörüĢmeleriyle Elde Edilen Bulgu ve Yorumlar

Velilerle yapılan görüşmenin ilk sorusunda; bir ebeveyn veya veli olarak çocuklarının
gitar eğitimi alma konusundaki yönlendirmeleri sorgulanmış, eğer yönlendirme yaptılarsa bu
eğitimin sağlayacağı katkılar ve beklentileri ifade etmeleri istenmiştir. Üç kişi, çocuklarının
gitar eğitimi alması konusunda yönlendirmede bulunduğunu, bir kişi ise yönlendirme
yapmadığını belirtmiştir. Diğer velilerden bazıları ise çocuklarının kendi istekleri
doğrultusunda gitar eğitimi almak istediklerini vurgulamıştır. Gitar eğitiminin sağlayacağı
katkılar ve beklentiler konusunda ise velilerden çeşitli fikirler doğmuştur.
“Yönlendirme yapmadım.”(v1)
“Evet”, Gitarı çok iyi çalması.”, “Daha sosyal ve kendine güven.”(v2)
“Evet, müzikle ilgilenmesini istedim.”, “İlerleyip, profesyonelleşmesi.”,”Okul ve
sosyal çevresinde iyi bir etki yapacağını düşünüyorum.”(v4)
“Kemanla başlamıştı, kemana adapte olamadı. Dayısının da gitar hediyesiyle gitara
başladı.”, Gitar derslerinin sonucunda hedeflenen seviyeye ulaşabilmesi.”, “Özgüven
sağlayacağını, iyi bir hobi olacağını düşünüyorum.”(v3)
“Hayır kendi isteği doğrultusunda”,”Artık günümüzde gitar çalgısının diğer müzik
dallarına geçiş için düşünüyorum. Oğlum daha sonra bateriye geçecek.”,“Sosyal çevresini
geliştirmesi.”, ”Özgüven kazanması.”(v5)
“İyi şekilde gitar çalmasını istiyorum.”, “Kendisini geliştireceğine inanıyorum.”(v6)
“Profesyonel çalabilmesi”,“Okul stresini atabilmesi, günün sonunda rahatlamasını
sağlıyor.”(v7)
“Hobi olarak yapabilmesini sağlıyor.”,“Boş zamanlarında uğraşacağı bir şey
olması.”(v8)
“Yaptım, gitar çalmasını istiyorum.”, “Sosyal yönden çocuğumun açılmasını
düşünüyorum.”(v10)
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Müziğin insan yaşamına etkileri arasında özgüven ve sosyalleşme ile ilgili katkılar
önemli bir pay tutar. Velilerin birçoğu da bununla ilgili fikirlerini açık bir şekilde
belirtmişlerdir. Hedeflenen beklentiler arasında da kimi veli çocuklarının bu eğitim yoluyla
profesyonelleşmesi, kimi velide bu eğitimi hobi amaçlı olarak sürdürmesini istemiştir. Ancak
eğitimle ilgili hedeflerde asıl belirleyici olan tabi ki gitar öğrencilerinin tutumlarıyla ilgili
olanlardır.
Velilerle yapılan görüşmenin ikinci sorusunda; bir ebeveyn veya veli olarak
çocuklarına gitar eğitimi alma konusunda herhangi bir yönlendirme yapmadılarsa;
çocuklarının gitar eğitimi almasına etki eden faktörlerden bahsetmeleri istenmiştir. Bu
konuyla ilgili verilen cevaplar ise aşağıdaki gibidir.
“Okuldaki arkadaşları ile beraber tamamen kendi isteğiyle oluşturulmuştur.”(v1)
“Dayısının teşviki ve motivasyonu etkili oldu.”(v3)
“Müziğe ilgisi.”(v4)
“Kendi isteği olması.”(v5)
“Ailede çalan yakınlarının olması.”(v7)
“İlgisinin farklı yönlerde olmasını(zararları) engellemek.”(v8)
“Yönlendirme yapmadım, fakat bir müzik aletini iyi düzeyde çalması yönünde
fikirlerimizi her zaman söyledik, müzik aletini kendisi seçti, gitarın popülaritesi ve herhangi
bir müzik aletine yönlendirmemiz etkilidir diyebiliriz.”(v9)
Görüldüğü üzere velilerin bir kısmı çocuklarının gitar eğitimi alma hususunda
özellikle çevre faktörünün etkisini vurgulamıştır. Müzikle ilgilenen bireylerin geçmişlerini
sorgulayıp, müziğe başlamalarına etki eden faktörlere incelediğimizde de çoğu kez aileden
veya yakın çevreden alınan feyzlerle ilgili dönütler alırız.
Velilerle yapılan görüşmenin üçüncü sorusunda; çocuklarının gitar eğitimi aldığı süreç
içerisinde gözlemleyebildiği gelişmeler var ise, bunlar hakkında bilgiler verilmesi istenmiştir.
Bu konuyla ilgili verilen cevaplar ise aşağıdaki gibidir.
“Çalabildiği parçaların sayısında ciddi bir artış oldu. Duyduğu müzik parçalarını
daha kolay söyleyebilir oldu.”(v1)
“Grup çalışması(müziksel anlamda), “Kendine güven.”(v2)
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“Müziğe olan ilgisi arttı. Dinlediği güncel parçaların içinde gitar sesini ayırt etmeye
çalışıyor.” (v3)
“Evet, dersleriyle kendine olan güveni ve gururu da arttı.”(v4)
“Evet, kendine özgüven kazandırdığı kanaatindeyim.”(v5)
“Kesinlikle oldu, çocuğumun farklı alanlara ilgisi değişti. Boş zamanlarını daha
verimli geçirmeye çalıştı.”(v6)
“Müzikle daha çok ilgileniyor ve rahatlamak için yeni parçalar çalmaya
çalışıyor.”(v7)
“Müziğe ilgisi daha arttı. Mırıldanarak şarkı söyleyebiliyor.”(v8)
“Boş zamanlarını değerlendirme anlamında faydalı oldu. Arkadaşlarıyla ortak
paylaşım içerisine girme fırsatı yakaladı ve müziğe olan ilgisi arttı.”(v9)
“Her geçen gün daha güzel çalması”, “Çalarken söylemesi.”(V10)
Velilerin bu soruyla ilgili olan değerlendirmelerinin özellikle çalgı çalmaya yönelik
gelişmelerden daha çok çocuklarının sosyal alandaki ilgilerinin değişimiyle ilgili olduğu tespit
edilmiştir. Alınan müzik eğitiminin türü ne olursa olsun, bireyden beklenilen değişimlerin tabi
ki sadece performansla ilgili olması beklenemez. Bu yönüyle velilerin çocuklar üzerindeki
gözlemlerinin gayet tutarlı olduğunu söyleyebiliriz.
Velilerle yapılan görüşmenin dördüncü sorusunda çocuklarının aldığı özengen(amatör)
müzik eğitimi ile ilgili olarak kaygıları varsa, bunlardan bahsetmeleri istenmiştir. Bu konuyla
ilgili verilen cevaplar ise aşağıdaki gibidir.
“Kaygım yok.”(v1)
“Hayır yok, gayet memnun ve mutlu, hocasını seviyor.”(v4)
“Hayır.”(v5)
“Hayır.”(v6)
“Burada geçirdiği zamanın boşuna olması.”(v8)
“Yok.”(v10)
Velilerin bu soruyla ilgili yanıtlarının birçoğu kaygılarının olmadığı yönünde
biçimlenmiştir. Ancak, bir kişi çocuğunun özengen müzik eğitimi veren bu kurumda geçirdiği
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zamanın boşuna olması şeklinde bir açıklamada bulunarak, diğer velilere göre sıra dışı bir
beyanatta bulunmuştur.
Velilerle yapılan görüşmenin beşinci sorusunda; çocuklarına gitar eğitimi aldırmadan
önce herhangi bir ön araştırma yapma durumlarıyla ilgili bilgiler vermeleri istenmiştir. Eğer
ön bir araştırma yaptılarsa; seçim yaptıkları özengen müzik eğitimi kurumunun
avantajlarından ve bu kurumlarda çocuklarına gitar eğitimi veren eğitmenle olan iletişim
durumlarından bahsetmeleri rica edilmiştir. Bu konuyla ilgili verilen cevaplar ise aşağıdaki
gibidir.
“Kurumda kendimi ve çocuğumu rahat hissediyorum. Kolay iletişim kuruyorum. Tüm
beklentilerimi karşılıyor.”, “Ders aldığı öğretmeniyle birebir ders almak istedik,
öğretmenimiz yönlendirdi. Öğretmenle iletişim hailindeyiz sürekli görüşüyoruz.”(v1)
“Evet, gerektikçe.”(v2)
“Eve yakın olması, Gitar eğitmeninin sevecen ve güler yüzlü olması.”, “Evet iletişim
halindeyim.”(v3)
“Evet, çok samimi ve ilgili olduğunu düşünüyorum, tek sorunumuz zaman oda bizimle
alakalı.”(v4)
“Evet kaliteli zaman geçirmesi, birebir ilgilenmesi.”, “Evet iletişim halindeyiz.”(v5)
“Evet, yönetici ve eğitimi veren hocalar gayet işinde ciddi ve saygılılar. Eğitmen ve
yöneticilerden son derece memnunum.”(v6)
“Evet.”(v7)
“M. E. B.’ e bağlı olması, daha güvenilir olması.”, “Evet.”(v8)
“Profesyonel bir tutum sergilemeleri(eğitmen, veli, öğrenci) çocuklarımın güvende
olduklarını hissetmek ise en büyük avantaj diye düşünüyorum.”, “Evet, daima.”(v9)
“Hayır, ön araştırma yapmadım.”, “Evet iletişim halindeyim.”(v10)
Velilerin birçoğunun çocuklarının gitar eğitimi aldığı özengen müzik eğitimi
kurumuyla ilgili araştırma yaptığı tespit edilmiştir. Kurumun kendilerine sağladığı avantajlar
konusunda ise, özellikle dershane ortamı, gitar öğretmeni ve güvenilirlik konusundaki
kritikler daha çok göze çarpmaktadır. Ancak çocuklarının gitar eğitimi aldığı bu kurumların
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evlerine yakın olması ve Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı olma durumları da gibi kimi veli
tarafından avantaj olarak değerlendirilmiştir.

III. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Özengen müzik eğitimi veren kurumların, amatör bir ruhla müzikle ilgilenmek isteyen
bireyler üzerindeki etkisinin büyük olduğu düşünülmektedir. Müziksel ihtiyaçların sağlıklı
biçimde karşılanması ve toplumların müzik ile ilgili bilinçli kültürlenme yaşaması, ancak bu
kurumlarda verilen eğitimlerin kalitesi düzeyinin artmasıyla sağlanabilir.
Araştırmayla ilgili olarak görüşme yapılan gitar öğrencilerinin özengen müzik eğitimi
aldıkları kurumlar hakkında olumlu düşünceler taşıdıkları ve gitar eğitimine başlamalarının
kendi istekleri doğrultusunda gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Gitar eğitimi alan öğrenci velilerinin gözlem/beklentileri, çocuklarının çalgı
performansları artışının yanı sıra sosyal hayatın renklenmesi ve kendine güven gibi kişisel
konular doğrultusunda da biçimlenmiştir. Ayrıca velilerin de bu özengen müzik eğitimi veren
kurumlarla ilgili olumlu düşünceler taşıdığı söylenebilir.
Özengen müzik eğitiminin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi için, kurum, eğitmen,
öğrenci ve velilere önemli görev ve sorumluklar düşmektedir. Ancak bu görev ve
sorumluluklar yerine getirildiği taktirde müziksel ihtiyaçlar istenilen şekilde karşılanabilir.
Müzik eğitimi almak isteyen bireylerin müzikle ilgili hedeflerini net bir biçimde ifade
etmeleri gerekmektedir. Özengen müzik eğitimi veren kurumlar her ne kadar amatör ruha
sahip olan kitlelere hitap etse de, bu kurumların belki de geleceğin müzisyenlerini tayin etme
de aracı bir pozisyonda olduğu göz ardı edilmemelidir.
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EKLER

ÖZENGEN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ KURUMLARINDA VERĠLEN
GĠTAR EĞĠTĠMĠNDE VELĠ VE ÖĞRENCĠ BEKLENTĠLERĠNE
YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA: KAYSERĠ ÖRNEĞĠ

VELĠLER ĠÇĠN GÖRÜġME SORULARI
Bu görüşme; özengen müzik eğitimi kurumlarında verilen gitar eğitiminde
veli ve öğrenci beklentilerine yönelik bir araĢtırma: Kayseri örneği adlı çalışma için veri
kaynağı oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Görüşme ile elde edilecek veriler ve görüşme
yapılan şahısların şahsi bilgileri gizli tutulacak, hiçbir suretle yayınlanmayacaktır. İlginiz için
teşekkürler.

Arş. Gör. Ali Özdek

Bölüm
KiĢisel Bilgiler
Yaşınız ………………………..
Cinsiyetiniz……………………
Eğitim Durumunuz……………
Mesleğiniz……………………

1. Bir ebeveyn veya veli olarak çocuğunuza gitar eğitimi alma konusunda
herhangi bir yönlendirme yaptınız mı? Eğer yönlendirme yaptıysanız;
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-

Çocuğunuzun aldığı gitar eğitimi ile ilgili beklentileriniz

nelerdir?

-

Bu beklentiler doğrultusunda gitar eğitiminin çocuğunuza ne

gibi katkılar sağlayabileceğini düşünüyorsunuz?
2. Eğer çocuğunuza gitar eğitimi alma hususunda herhangi bir
yönlendirme yapmadıysanız;

-

Çocuğunuzun gitar eğitimi almasına etki eden faktörlerden

bahseder misiniz?

3. Çocuğunuzun gitar eğitimi aldığı süreç içerisinde gözlemleyebildiğiniz
gelişmeler oldu mu?

-

Varsa bu gözlemlerinizden bahseder misiniz?

-

Henüz bir gelişme gözlemlemediyseniz bunun nedenleri

hakkında düşünceleriniz nelerdir?
4. Çocuğunuzun aldığı özengen(amatör) müzik eğitimi ile ilgili olarak
kaygılarınız var mı? Eğer varsa;
-

5.

Bu kaygılardan bahseder misiniz?

Çocuğunuza gitar eğitimi aldırmadan önce herhangi bir ön araştırma

yaptınız mı? Eğer yaptıysanız;

-

Seçim

yaptığınız

özengen

müzik

eğitimi

kurumunun

avantajlarından bahseder misiniz?

-

Bu kurumda çocuğunuza gitar eğitimi veren eğitmenle iletişim

halinde misiniz?
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ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN GÖRÜġME SORULARI

Bu görüşme; özengen müzik eğitimi kurumlarında verilen gitar eğitiminde veli ve
öğrenci beklentilerine yönelik bir araĢtırma: Kayseri örneği adlı çalışma için veri kaynağı
oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Görüşme ile elde edilecek veriler ve görüşme yapılan
şahısların şahsi bilgileri gizli tutulacak, hiçbir suretle yayınlanmayacaktır. İlginiz için
teşekkürler.
.
Arş. Gör. Ali Özdek

Bölüm
KiĢisel Bilgiler

Yaşınız ………………………..

Eğitim Durumunuz…………….

Gitar Eğitimi Geçmişiniz ……….

Haftalık Ders Saati Süreniz ………

Aldığınız gitar eğitiminin türü……..

1. Gitar eğitimi alma fikrinizin oluşumu hakkında bilgiler verebilir misiniz?
2. Özengen müzik eğitimi veren bu kurumda almış olduğunuz gitar eğitimi ile ilgili
olarak;
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- Beklentileriniz nelerdir?
- Ailenizin ve çevrenizin bakış açısı ne yönde biçimlenmiştir?
3. Gitar eğitimi aldığınız özengen müzik eğitimi kurumuyla ilgili olarak sizi memnun
edici unsurlar var mı? Eğer varsa;
- Bu unsurlardan bahseder misiniz?
4. Gitar eğitimi aldığınız özengen müzik eğitimi kurumuyla ilgili olarak sizi rahatsız
edici unsurlar var mı? Eğer varsa;
- Bu unsurlardan bahseder misiniz?
5.

Özengen müzik eğitimi veren bu kurumdaki gitar eğitimiyle ilgili derslere

katılımınız konusundaki tutumunuz hangi yöndedir? Eğer düzenli devam edemiyorsanız;
- Nedenleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
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TEKNOLOJĠNĠN MÜZĠK VE MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ALANINDAKĠ
YERĠ ve ÖNEMĠ

Gökalp PARASIZ*
Tuncay ARAS**

ÖZET
19. yüzyıldan başlayıp günümüzde de etkilerini her alanda gözlemlediğimiz
teknolojik ilerlemeler, müzik alanında da değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Bununla
birlikte teknolojinin müzik eğitim-öğretim içerisindeki yeri, göz ardı edilmemesi gereken bir
durum olarak düşünülmelidir. Dolayısı ile müziğin işlevsel yanını öğrenciye daha belirgin
olarak gösterebilmesi ve öğrencinin yaparak-yaşayarak öğrenme sürecini daha da
aktifleştirmesi açısından teknolojinin müzik eğitimindeki önemi bu araştırmanın problem
durumunu oluşturmaktadır.
Araştırma tarama modeline dayalı olup, elde edilen bulgular ışığında teknolojik
gelişmelerin, müzik ve müzik eğitimi üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur.
Anahtar kelimeler: Müzik eğitimi, müzik ve teknoloji.

__________
*Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, K.K.K. Eğitim Fakültesi, GSEB, Müzik Eğitimi ABD.
** Müzik Öğretmeni, İ.M.K.B. İnönü İlköğretim Okulu.
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1. GĠRĠġ
Teknoloji artık yaşamımızın her evresinde vazgeçemediğimiz bir olgu haline gelmiş
ve bununla birlikte teknolojik gelişimin en büyük ürünlerinden biri olarak kabul edilen
bilgisayar hayatımızın olmazsa olmazı halini almıştır.
Geçmişten günümüze gösterdiği ve göstermekte olduğu gelişimle teknoloji; “üretim
süreçlerinde, hazır bilgilerin işlenerek yeni bilgilerin üretilmeleri ve uygulanmaları
sürecidir”(Günay, Özdemir, 2006, s. 16). Bu sürecin gösterdiği hızlı gelişim, yaşamımızın her
alanında fark edilebilir bir etki ve kolaylık sağlamaya başlamıştır.
Müzik, başlangıç sürecinden bu yana sanatın ayrılmaz bir parçasıdır. Gösterdiği
gelişimle beraber, “Tarihte müzikal iletişimin müzik sanatına soluk kazandırdığı üç köklü
aşaması vardır. Bunlardan birincisi, yalın bir nota yazısı özelliğindeki “müzik yazısı” nın
kullanılmaya başlanmasıdır(Antik Yunan uygarlığında M.Ö. 6‟ncı yüzyıl). İkincisi, müzik
yazısının çoğaltılmasını ve notaların çok sayıda müzikçiye iletilmesini sağlayan “nota basımı”
dır (15‟inci yüzyıl). Üçüncüsü ise sesleri kaydederek geniş yığınlara ileten gramofon, radyo
gibi teknolojik icatlardır (19‟uncu yüzyıl sonu)” (Say, 2008, s. 19). Müziğin ilerleyişinde ya
da gösterdiği çeşitlilikte teknolojik gelişimlerin katkısı incelenmeye değerdir. 1857‟de ilk
kayıt cihazı olarak bilinen Phonautograph‟ın ortaya çıkışından günümüz müzik teknolojilerine
kadar uzanan süreçte yaklaşık iki yüzyıl boyunca müzik, kendisini geliştirecek her yeni
olguyu dikkate alarak alanına kazandırmayı başarabilmiştir.
Müzik eğitimi alanında da kendini gösteren teknoloji, eğitim anlayışına yeni bir bakış
açısı kazandırmıştır. Müzik eğitiminde teknolojiyle birlikte kullanıma sunulan araçlar, “(…)
müzik müfredatına teknolojiyi oldukça pratik bir biçimde getirir; müzik öğrencilerine
genişletilmiş bir eğitim sağlar ve 21. yüzyılın müzik dünyasına adım atabilmeleri için onlara
farklı araçlar sunar”(Ed. Watson, 2006, s. 42.).
Araştırma tarama modeline dayalı olup, elde edilen bulgular ışığında teknolojik
gelişmelerin, müzik ve müzik eğitimi üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur.
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2. TEKNOLOJĠ VE MÜZĠK
Günümüz 21. yüzyıl dünyasında, insanlar artık neredeyse bütün işlerini teknolojik
ürünler sayesinde yapmaktadır. Evde, işte, sokakta kısacası her yerde insanoğlu teknolojinin
artılarından faydalanmaktadır. “Modern toplumlarda teknolojinin kullanımı insan hayatına
tamamıyla girmiştir. Kol saatlerinden ve mobil telefonlardan fax makineleri ve elektronik
mektuplara, teknoloji her yerde kullanılmaktadır. Teknolojisiz bir iş dünyası hayal bile
edilemez. Eğlence dünyasının tüm biçimleri teknolojiden etkilenmiştir. İnternet, bilgisayar
oyunları, üç boyutlu görüntü ve çok noktadan duyumlu ev sinemaları, kaset ve cd li mobil
müzikçalarlar, dijital ses ve görüntü kayıt cihazları, artık insan hayatının vazgeçilmezleri
olmuşlardır. Teknoloji artık her yerde ve aramızdadır”(Arapgirlioğlu, 2003, ss. 160, 164).
Teknolojinin ortaya çıkardığı kolaylıklar ve gelişmeler her alanı etkilediği gibi sanat
dallarında da etkisini göstermiştir. “Teknolojik yenilikler, mevcut sanat dallarını farklı
yörüngelere yöneltmekle kalmıyor, aynı zamanda daha önce var olmayan yeni ifade
olanakları yaratıyorlardı”(Ergur, 2002, s. 135).
Bu sanat dalları içinde müzik, günümüz teknolojilerinden payını en iyi şekilde alarak,
sürekli gelişim ve ilerleme göstermiş ve göstermeye devam etmektedir.
1857 yılında Fransız Edouard Leon Scott de Martinville ilk kayıt aleti olan
Phonautograph‟ı bulmuştur. Bu alet, sesleri taklit etme yoluyla ortaya çıkmış ancak kaydı
yeniden dinleyebilme özelliği yoktur. Hatta “kayıt edilen kopyalar ancak Amerika‟da 2008‟de
bilgisayarlar

yardımıyla

yeniden

dinlenebilmiştir”

(http://en.wikipedia.org/wiki/

Phonautograph). 1887‟de Alman bilim adamı Emile Berliner, 1877‟de Thomas Alva
Edison‟ın bulduğu fonografı geliştirmiş ve fonografın gelişmiş şekil olarak ortaya çıkan bu
yeni cihaza gramafon ismini vermiştir. “Edison ve Berliner 19. yüzyılın son yıllarında ilk
kayıt cihazlarını geliştirdiklerinde, ellerinde neredeyse hiç elektronik cihaz yoktu”(Rumsey;
McCormick, 1994, s.36.). Edison‟ın fonograf, Berliner‟in ise gramafon üzerinde çalışarak
buldukları basit yapılı „sesi yeniden ortaya çıkarma eylemi‟ ile başlayıp günümüze kadar
gelen oluşumların teknolojik gelişim sürecine baktığımızda inanılmaz bir şekilde ilerleme
görülmektedir.
Müzik, teknolojik olgulardan önce de gelişim göstermekteydi ancak bu teknolojik
olgular müziğin daha hızlı bir şekilde ilerlemesine sebep olmuştur. Günümüzde artık
evlerimizde bilgisayar başında müzik yapabilme imkanı bulunabilmektedir. “Teknoloji
araçları günümüzde daha etkili bir eğitim sağlamaktadır. Ses ve nota yazısının birleşmesi artık
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mümkün hale gelmiştir. Bazı müzik yazılımlarıyla bilgisayar ortamında yapılan müzikler
kaydedilebilmekte, şarkı çalınırken nota yazısı ya da şarkı sözleri kendi süresi içerisinde takip
edilebilmekte, istenildiği kadar dinlenerek, nota süresi, perde, gürlük, müzikal ifadeler
deneme yanılma yoluyla değiştirilip düzeltilebilmektedir.”(Arapgirlioğlu, 2003, ss. 160, 164)
Müziğe ilgi duyan ve teknolojik olgular içerisinde bulunmaktan hoşlanan herkes, amatörde
olsa evinde sadece bir bilgisayarla kendi müziğini üretebilir ve bunu çevresindeki insanlara ya
da internet sayesinde tüm dünyaya ulaştırabilme imkanına sahiptirler. Bu durum, bireyin
yaşamı içerisinde, kendi duygu yoğunluğuyla yarattığı müzik sayesinde, topluma ulaştırması
açısından oldukça önemlidir.
Günümüzde teknolojinin hayatımıza katmış olduğu en büyük yeniliklerden biride
şüphesiz ki internettir. İnsanlar internet sayesinde dil, din ve ırk fark etmeksizin birbirileri ile
iletişime geçebilmekte ya da evlerinde tek bir tuşa basıp her alanda alışveriş
yapabilmektedirler. “Internet sayesinde, artık istediğiniz müziği dinlemek için radyo
kanallarına bağlı kalmak zorunda değilseniz ya da sevdiğiniz bir sanatçının albümünü müzik
marketlerde bulamadığınızda endişelenmenize gerek yok.” (Fries; Fries, 2005, s. 5).
Müzik teknolojilerine ilişkin olarak özelden genele doğru bir bakış açısı getirilecek
olursa, en basit şekliyle müzik teknolojilerini kullanarak “binlerce dinleyici için yapılan bir
sahne performansını koruyabilirsiniz. Müzikal anlatımların binlerce türünü istediğiniz zaman
dinleyebilirsiniz. Canlı bir konserin aksine, bir kayıt, bir inceleme için binlerce kez
dinlenebilir. Kaset ve cdler de bir anlamda bir çeşit ölümsüzlüğe ulaşma yoludur. Örneğin,
The Beatles ölmüş olabilir ancak müziği yaşamaya devam eder” (Bartlett, 1992, s. 422).

3. MÜZĠK TEKNOLOJĠLERĠNĠN EĞĠTĠM-ÖĞRETĠME YANSIMASI
Teknolojinin en büyük getirilerinden biri olan bilgisayar, günümüzde müziğin hemen
hemen bütün dallarına girmiş durumdadır. Gelişen bilgisayar teknolojisi, müzik alanındaki
yeni oluşumların ve gelişmelerin daha çabuk bir şekilde ilerlemesini ve bizlere ulaşmasını
sağlamıştır. 21. yüzyılın devi haline gelen internetle birlikte müzik adına gerekli bilgilere,
bulmakta güçlük çekilen arşivlere ulaşabilme imkanının elde edildiği görülmektedir.
“Günümüzde nota yazma, besteleme, düzenleme, seslendirme, müzik bilgilerini yayınlama,
müzik yazılımı yaratma, müzik bilgilerini organize etme, internet vasıtası ile her türlü bilgiyi
paylaşma v.b. temel fonksiyonlar, gelişen teknoloji yardımıyla çok kolay hale getirilmiştir.”
(Koç, 2004).
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Gerek müzisyenler gerekse müzik eğitimi alan öğrenciler, uzun ve zor süreçlerden
geçerek yaptıkları çalışmaları, teknolojinin getirdikleriyle daha az zaman harcayarak kolay,
anlamlı ve kapsamlı yapabilmeye başlamışlardır. “Teknolojide ve buna bağlı olarak eğitim
teknolojilerinde son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler, diğer eğitim alanlarında olduğu gibi
müzik eğitimi alanını da sarmalamakta ve çehresini radikal bir değişime doğru
sürüklemektedir” (Levendoğlu, 2004). Bu bağlamda, müzik eğitimi ve öğrenimi olduğundan
daha çekici, verimli ve etkin hale gelmektedir. “Müzik eğitiminde de, belirlenen hedeflere
yönelik hazırlanan yazılımlar (software)‟ın artmasıyla bu alandaki eğitimin de yapısı
değişmekte

ve

gelişmektedir.

Bu

yazılımlar,

müzik

öğretmenlerinin

kendilerini

geliştirmelerine yardımcı olmalarının yanı sıra bu alanda çalışan öğrencilere de bireysel ve
grup çalışmalarında, yeni yöntemler ile önemli katkılar sağlamaktadırlar”(Koç, 2004).
Böylece müziğin diğer bilim ve sanat alanlarıyla birlikte ele alınması çoklu öğrenmeyi
geliştirirken, müziğe aktif bir katılım ve düşünsel bir boyut kazandırmıştır.
Müzik alanındaki teknolojik gelişmeler, müziğin doğasında var olan estetiği ve teknik
anlayışını çeşitlendirirken, “teknoloji araçları, öğrencilerin aktif müzik yapmalarına rehberlik
etmekte,

öğrencilerin

aktif

katılımıyla,

kendi

özgün

bestelerini

keyifle

yaparak,

yaratıcılıklarını güçlendirmesini sağlamaktadır”(Arapgirlioğlu, 2003, s. 160-164). Bu durum
öğrencinin özgüvenini oluşturmada son derece önemli bir rol üstlenmektedir.
Amy M. Burns teknolojinin getirdiği tüm yenilikleri kullanarak ortaya çıkardığı ders
planları örneklerden oluşan Technology Integration in the Elementary Music Classroom
adlı kitabının girişinde teknolojiye bakış açısını şöyle özetler:
“Kariyeriminde bir dönem, „ müzik teknolojisi ilköğretim
seviyesinde nasıl yararlı olabilir?‟ sorusunu “Teknoloji, ilköğretim müzik
sınıflarında yararlı olamaz.” şeklinde cevaplamıştım. İki nedenden dolayı
bu şekilde bir cevap vermiştim. İlk olarak, ilköğretim öğrencileri teknolojiyi
kullanmak için çok küçükler ve bir ilköğretim sınıfında bir bilgisayarla
teknolojiyi nasıl kullanıp faydalı hale dönüştüreceğimi öğrenmek için
vaktim yoktu. Ancak bu cevapları bugün vermiş olsaydım, bu kitap asla
yazılmazdı. 12 yıldır birincil seviyede müzik dersi vermekteyim ve bu soruya
bugün şöyle bir açıklamayla cevap veriyorum: “Teknoloji, ilköğretim müzik
sınıflarında fayda sağlar ve sağlayacaktır. Neden fikrimi değiştirdiğime
gelince, deneyimlerimden şunu öğrendim; teknoloji yerinde kullanıldığında,
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ilköğretim müzik dersini, müzikalitesi yüksek, müziği önemseyen ve dışa
vurabilen öğrencilerle yukarılara taşıyabilir”(Burns, 2008, s. vi.).
Öğrenciler, teknolojik yeniliklerin, günlük yaşamlarının bir parçası olacağı bir
çevrede büyümektedir. “En önemlisi, bu yeni teknolojiler müzikal öğrenmeyi geliştirecek
anahtarı elinde tutmaktadır. Teknolojinin getirdiklerini öğrencilerin eline vermek, onları etkin
öğrenmeye yönlendirir. Teknoloji, öğrenciye bağımsız bir şeyler yaratmanın hazzını verirken
aynı zamanda çalışmanın içerisinde etkin bir duruma gelmesini sağlar. Araştırmalar,
öğrencilerin öğrenme sürecinde etkin olduklarında, kendilerine olan güvenlerinin geliştiğini
ve daha etkili bir öğrenmenin gerçekleştiğini gösterir. Teknoloji öğrencinin müzik dersine
olan ilgisini arttırabilir ve eleştirel düşünebilme ve problem çözme yetilerinin gelişimine
katkıda bulunabilir. Öğrenciler teknolojiyle müziği bir sanat olarak değerlendirmeyi ve bunun
bir parçası olabileceğini daha iyi öğrenecektir” (Steven; Peter, 1997, s. 1.). Öğrenci,
teknolojinin faydalarını kullanarak belki de hiç yapamayacağını düşündüğü bir çalışmayı, çok
rahat bir şekilde yapabileceğini görecektir. “(…) Programların ve online sistemlerin müzik
eğitiminde etkin olarak kullanılması, öğretim sistemini tamamlayıcı ve güçlendirici bir unsur
olarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini hızlandıracak, gelişmek istedikleri alanda zengin bir
materyale sahip olmalarına neden olacaktır. Öğretimde sürekli olarak niteliğin artmasını
sağlamaya yönelik olan bilgisayar destekli öğretim modeli ile kendi ihtiyacına göre eğitim
alabilen öğrenci, pek çok bakımdan avantajlı bir öğrenme süreci yaşayacaktır” (Levendoğlu,
2004). Bu nedenle, “öğrencilerle birlikte müzik üretimi araçlarının kullanımı, onlara
besteleme, düzenleme, ses fiziği ve eleştirel bir dinleme yetisi kazandırmanın mükemmel bir
yoludur. Gelişmiş uygulamalarla öğrenme ve kendine güvenme zaman alır. Ancak bu araçları
kullanarak edinilen öğrenme ve deneyimin yerini alabilecek bir şey yoktur”( Ed. Scott,
Moniz; Mason, 2005, s. 82). Çünkü öğrenme süreç içerisinde gerçekleşecek ancak öğrenci
edindiği bilgi ve deneyimlerin farkında olarak öğrenme sürecine devam edecek ve
edindiklerini unutmak yerini bir sonraki için kullanmaya başlayacaktır.
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4. SONUÇ ve ÖNERĠLER
Geçmişten günümüze süre gelen müzik eğitimi sürecinde, notanın çoğunlukla bir araç
olarak değil de amaç olarak görülmüş olması, müziğin işitsel boyutuna ağırlık verilerek,
işlevsel boyutunun önemine gereği kadar özen gösterilememesi, müzik bilincinin oluşmasını
oldukça yavaşlatmıştır. Ancak bu duruma çoğu zaman olanaksızlıkların neden olduğu gerçeği
ise göz ardı edilmemesi gereken önemli bir noktadır. İşte bu noktada, teknolojinin hızlı
gelişim süreci, müzik eğitimine fayda sağlayabilecek pek çok olanakları ortaya çıkarır.
Öğrenciye müziğin işitsel yanı olduğu kadar işlevsel bir yanının da olduğunu göstermemize
olanak sağlar. Gelişimiyle birlikte teknolojinin eğitim öğretim içerisinde yer alması, hem
öğrencilerin hem de öğretmenlerin eğitim öğretimdeki yerini farklılaştırır. Öğrencilerin
öğrenme çevre ve koşulları değişime uğrayarak genişler. Teknolojik gelişmelerin getirdiği
çeşitli araçların kullanımı ile öğrenciler görsel ve işitsel duyularını kullanarak öğrenmeyi
gerçekleştirir. Yaparak, duyarak, duyumsayarak ve yaşayarak öğrenme, öğrencileri toplum
içinde düşünebilen, düşündüğünü geliştirebilen, ezberci değil araştırmacı bireylere
dönüştürür. Teknoloji çağının öğretmeni ise kendini geliştirebilen bir anlamda kendini
geliştirmek ve yenilemek zorunda olan bireylerdir. Bilgiyi ezberletmeden, öğrenciye bilgiye
ulaşabileceği yolları açabilen sadece öğretmek görevini değil aynı zamanda rehberlik
edebilme görevini de üstlenebilen öğretmen, çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip bir
öğretmen modelidir.
Ülkemizde de daha kaliteli bir eğitim vermek amacını taşıyan müzik
eğitimcileri bu süreç içerisinde güncel olanı takip ederek teknolojinin getirdiği yeniliklere
kucak açabilir ve teknolojinin getirdiklerini kullanarak müzik eğitimini ileriye taşıyabilirler.
Bu bağlamda, önemli olan sadece teknolojinin getirdiklerinin neler olduğunu bilmemiz değil,
aynı zamanda bunları nasıl kullanabileceğimizi bilmekte önemlidir. Aksi takdirde, teknoloji
bizimle yarattığımız şey arasına kurduğu köprülerin yanı sıra bir anlamda yarattığımıza
yaklaştıkça uzaklaşmamıza da neden olabilir.
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