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Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne

İley Fedai Taşkın tarafından hazırlanan "KKTC İlk ve Ortaöğretim Okullarında
Müzik Eğitimi Yeterliliğinin Analizi" adlı bu çalışma Eğitim Yönetimi, Denetimi,
Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalında Oy birliği ile "Yüksek Lisans Tezi" olarak
kabul edilmiştir.
Başkan:Prof.Dr.LeventKÖKER ~~

Üye

: Doç. Dr. Halil AYTEKİN

Üye

: Doç. Dr. Mehmet ÇAÖLAR

Üye

: Yrd. Doç. Dr. Erdal GÜRYAY (Danışman)

Üye

: Yrd. Doç. Dr. Okan ŞAFAKU.

~

~

Onay:
Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım

Prof. Dr. Kaya Özkın
Enstitü Müdür Vekili
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"Müzik bir lisandır. Tüm lisanların içinde belki de en basit
kurallara sahip olanıdır. Ancak, onun ifade şiddeti, heyecanı, anlatma
kudreti hiçbir lisanın erişemeyeceği yetenektedir. Tüm lisanlarda olduğu
gibi bu lisanı da çocukluklarından

itibaren öğrenenler ona sahip

olabilirler."

Albert LA VİGNAA

Teşekkür

Tez araştırmamı bu derece kapsamlı yapmamda bana yol gösteren ve destek
olan tez danışmanım Yrd. Doç Dr. Erdal Güryay'a, arşivinden yararlanmamı sağlayan
ve bana kaynak vererek katkı koyan babam Dr. Harid Fedai'e, ilkokul ve ortaokullarda
çalışmamı
uygulamama

sağlayan
yardımcı

Milli
olan

Eğitim
Milli

ve

Kültür

Eğitim

Bakanlığı'na,

ve Kültür

anketleri

Bakanlığı

Teftiş

okullarda
Dairesi

Müfettişlerine, yine anketlerin basımında ve kontrolunda yardımcı olan Teftiş Dairesi
sekreteri Ayşen Akçal'a ve son olarak da böylesi bir çalışma yapmama neden olan
Yakın Doğu Üniversitesine teşekkürü bir borç bilirim.
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Özet:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu güne kadar hiçbir şekilde irdelenmemiş,
katkı koyulmamış müzik eğitiminin ele alınarak amaca uygun ve çağdaş ülkelerin
düzeyinde bir eğitim yapılıp yapılmadığını irdelemek amacıyla başlatılan bu çalışmanın
1. bölümünde

Müzik Eğitiminin

Tarihsel Gelişim ve Öğretim Yöntemlerine,

2.

bölümünde Seçilmiş Ülkelerde Müzik Eğitimine, 3. bölümde Çocuk Müzik ve Eğitim
ilişkisine,

4. bölümde

Seçilmiş Ülkelerde

Müzik Öğretmenlerinin

Yetiştirilmesi

konularına kısaca değinilmiştir. 5 .. bölümde tezin esas temelini oluşturan KKTC de
Müzik Eğitimi incelenmiş, 6. bölümde Müzik Eğitiminin Mali Boyutu ele alınmış, .son
bölümde ise bulgularla yorum ve önerilere yer verilmiştir.

Araştırmada 11 ilkokulun4-5. sınıfıları ile5 ortaokul'un L 2. sınfflarınıbitiren
toplam 3636 öğrenciye seviye tesbit anketi; ve 2002-2003-2004 öğretim-yrllarında
Lefkoşa Belediye Hudutları içerisinde bulunan 1 O ilkokul ile5 ortaokulda görevıyapan
toplam 26 müzik öğretmenine yönelik anket çalışması uygulanmıştır.

Müzik eğitiminin genel amaçları ve ilkokul 4-5. sınıflanile ortaöğretiml-2-3.
sınıfların genel amaçları ayrıca Müzik eğitim ve öğretimşprogramlarında her ünitenin
öğrenciye veriliş amaçları, ve bu amaçların ardından 9,ğrencid~ gerçekleştirilmesi
gereken

davranışlar

araştırılmış;

öğrencilerde

bu amaçların ne derece davranışa

dönüşdüğü ve nota dilinin ne derecede öğrenildiği irdelenmiştir.

Öğrencilere uygulanan seviye tesbit anketlerinde ilkokul 4. sınıf öğrencilerine 40
çoktan seçmeli ve 4 kısa cevaplı toplam 44 soru sorulurken, orta 1.2.ve. 3. sınıf
öğrencilerine
sorulmuştur.

ise 80 çoktan seçmeli ve 4 kısa cevaplı olmak üzere toplam 84 soru

111

İlkokul 4. sınıfı bitiren öğrencilerin bir yıl sonra 5. sınıf bitiminde yeniden
ölçülmesi alınan, verilerin geçerliliği açısından son derece önemlidir.

Öğrencilerimizin MilliEğitim Bakanlığı'nca öngörülen müfredat doğrultusunda
amaca uygun bir müzik eğitimi alıp almadıkları, ya da ne ölçüde aldıkları ve devamlılık
arzeden müzik eğitiminde 4. yılın sonuna gelen müzik eğitiminde amaçların ne derecede
davranışa dönüştüğü incelenmiş ve bir sonuca varılmıştır.

Diğer taraftan ilk ve ortaokullarda müzik eğitimi yapan öğretmenlerin bu eğitimi
öğrencilerine

ne ölçüde verebildikleri

sorgulanmıştır. Bunun için Lefkoşa bölgesi

ilkokullarında müzik öğretmeni olarak görev yapan 17 öğretmene 37 adet kapalı uçlu, 7
tane de açık uçlu.soru sorulurken, Lefkoşa bölgesi ortaokullarında görev yapan 9.müzik
öğretmenine 57 adedt kapalı uçlu, 21 adet de açık uçlu soru sorulmuş.ve onların.müzik
eğitimine bakış açıları, aldıkları ve verdikleri eğitim, okullarının ve • öğrencilerinin
durumları, onlara göre müzik eğitiminin geldiği nokta araştırılmaya çalışılmış ve
öğretmen ve öğrenci ayağı karşılaştırılarak Genel Müzik Eğitiminin KKTC de yapılıp
yapılmadığı gözler önüne serilmiştir.

Sonuç olarak karşımıza

KKTC de ilk ve ortaokullarda müzik eğitiminin

yapılamadı~ı, öğrencilerin çağdaş düzeyde bir müzik .e~itüni alamadığı gibi her yıl
aıiması gereken müzik eğitim düzeyinin daha aşağılara düş{(iğü ortaya çıkarılmıştır.

Tüm çalışmanın sonunda ise şu yorum yapılabilmektedir

Birinci sınıf eğitim sistemi olmayan bir ülkede mükemmellik olamaz. Ayni
şekilde, nitelikli öğretmenlerin olmadığı eğitimde de mükemmellik olamaz. Öğretimde
de birinci sınıf hazırlık olmadan mükemmelik olamaz. Müfredat değiştirilebilir, daha
fazla araç-gereç alınabilir, fiziksel çevre yenilenebilir, okul saatleri uzatılabilir; ama iyi
öğretmenler olmadan değişiklikler istenilen etkiyi yaratamaz.

ıv

Abstract:

This survey had been started in order to examine the musical education in Turkish
Republic of Northern Cyprus which has not been examined and received no contribution until
today and to search if the education is fitting with the aims and if it suits with the level of
modem countries. Chapters are· as follows : I .Historical Development and Methods of Musical
Education, 2.Musical Education in Selected Countries, 3.Relations concerning Child, Music and
Education, 4.Raising of Music Teachers in Selected Countries, 5. Fundamentals of the Thesis :
Musical Education in TRNC, 6. Financial Dimensions of Musical Education, Last Chapter :
Findings,comments and suggestions.
Level fixing questioımaires had been applied to 3636 students from the 4th and 5th
grade students of 11 primary schools and students from 1 st and 2nd grades of 5 middle schools;
and questionnaires had been applied to 26 music teachers of 1 O primary schools and 5 middle
schools which are located within the municipal boundaries of Nicosia and were active during
the educationalyears of 2002-2003-2004.
The purposes which have been studied are : general purposes of musical education;
general purposes of 4th and 5th grades of primary school and 1 st, 2nd and 3rd grades of middle
school; purposes of every unit given to the students during musical education and instruction
programs and examinations made for indicating in what level these purposes are transferred to
attitudes and in what level the language of musical notes is learned.
Level fixing questionnaires applied to students were consisting of 40 choice tests and 4
short reply questions (44 in total) for 4th grade pupil of primary schools and 80 choicetests and
4 short reply questions (84 in total) for 1st, 2nd and 3rd grade pupil of middle schools.
The repeating of the examination for the 4th grade students after their finishing of 5th
grade is very important for the validity of the datum

V

It is examined that if the pupil had a musical education fitting with the aims according to
the curriculum which is anticipated by the Ministry of National Education or in what level this
education had been given and in what level the purposes have been transferred to attitudes at the
end of the 4th year .of musical education which submits continuity and a result have been
achieved finally.

On the other hand, the degree of the education given to students by the music teachers in
primary and middle schools has also been investigated. For this purpose, 17 teachers who are
serving in Nicosia district primary schools have been interrogated by 37 definite reply and 7
open comment questions and 9 music teachers who are from Nicosia district middle schools
have been interrogated by 57 definite reply and 21 open co111111ent questions. By this way, their
perspectives on musical education, the education they have received and the education they are
giving, situations öf their schools and their students; the position of the musicaleducation
according to their point of view have been studied and following the comparison between the
teachers' and pupil's side, it is revealed whether general music education exists in TRNC or not.

The result shows that musical education in the priınary and middle schools. of TRNC
could not be.made, students could not obtain a musical. education in the contemporary level and
in spite of the fact that the level of musical education has to be raised, it is decending from one
year to another.

The following comment can be given in the consequence of the survey :
It is impossible to achieve perfection in a country where there is no first class education. In the
same way, it is impossible to achieve perfectness among the education without qualified
teachers. No perfection

can be maintained without first class preparation

in education.

Curriculums can be altered, additional tools and equipment can be purchased,

physical

environment can be renovated, periods of lessons can be extended; but the changes will not
create the desiredeffect unless you have good teachers.
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Önsöz,

Müzik, duygu ve aklı birlikte taşıyan sanat ve aynı zamanda bir bilim dalıdır.
Duygu ve akıl, okul öncesinden başlayarak, her derecedeki eğitim ve öğretim
kurumlarında öncelikle alınması gereken önlemlerin başında gelmelidir. İnsanların her
yaşta rehberinin akıl olması gerektiği dünyanın gelişmiş ülkelerinde benimsenmiştir.
2000'li yılların yaşandığı günümüzde çocuklarımızın bu aranan özelliklerde
yetiştirilmesi gerekmektedir. Onların yetiştirilmesi için de herkesin görev ve
sorumluluğu bulunmaktadır. Bu

sorumluluğun yerine

getirilmesinde önemli

özelliklerden biri de çocuklarımıza dikkatlerini ve yaratıcılıklarını geliştirecek,
duygularını okşayacak, hoşgörülü, sevgi ve saygı kazandıracak olan müzik eğitimidir.
Günümüzde anaokul, ilköğretimin ve ortaöğretimin bütün sınıflarında müzik
dersleri programlara alınmış olmasına karşın amaca uygun bir eğitimin verilmediği
amaçların davranışa dönüştürülemediği düşünülmektedir. Müzik eğitiminin geneldeki
(çocuğun kişilik gelişimine katkısı) ve özeldeki (müzik bilgi ve becerileri
kazandırabilme)amaçlarına uygun müzik dersinin verilmesi zorunluluktur.

Onlara iyi bir gelecek hazırlamayı, dürüst olmayı, insanı sevmeyi, çağdaş,
demokratik, laik, insan haklarına saygılı olmayı, sorgulayıcı, araştırıcı olmayı
öğretmeninyollarından biri ve önemlisi, müzik eğitimi vermektir. (Çiçek; 2, 2000)

Bir ülkenin gelişmişliğindekiölçü, o ülkenin eğitim ve sağlık alanlarına ayırdığı
bütçe ve bu alanlardaki kazanılan başarılardır. Çağdaş bir eğitimi gerçekleştirmenin en
önemli yapı taşlarından biri de sanat eğitimi ve özellikle müzik eğitimidir.

vii

Günümüzde özellikle ilk ve ortaokulların çoğunda müzik dersleri, çocukların
derslerde söylediği güncel piyasa şarkıları ile geçiştirilmektedir. Bu da onların eğitime
olumsuz olarak yansımaktadır

Kıbrıs küçük ama doğasıyle havasıyla, çevre yapısıyla insanlarıyla sımsıcak bir
ada. Sanat'm sanatcının yetişmesine katkı koyacak tüm güzelliklerin bulunduğu, bir
Sanat Ülkesi olabilecek denli mükemmel güzelliklerle dolu. Güzel insanlarla dolu bu
adananın yarının gençleri olacak çocuklarım çok iyi yetiştirmek biz eğitimcilerin en
önemli görevidir.

Çocuklarımızın

müzik pencerelerinin

iyi yetişmiş, çok iyi yetişmiş müzik

eğitimcileri ile sonuna dek açılması, kişilikli, çağdaş, kendine güvenli çalışkan insanlar
yetişmesi ve bu adanın Müzik -Sanat cenneti olması umuduyla ...
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Kısaltmalar

A.R

: Arabahmet İlkokulu

ASOO

: Atleks Sanverler Ortaokulu

AT

: Atatürk İlkokulu

BOO

: Bayraktar Ortaokulu

BTMK

: Bayraktar Türk Maarif Koleji

Ç.C

: Çanakkale Cumhuriyet İlkokulu

D.A

: Doğan Ahmet İlkokulu

DOO

: Demokrasi Ortaokulu

E

: Şehit Ertuğrul İlkokulu

G.B

: Gelibolu İlkokulu

G.İ

: Gönyeli İlkokulu

N.T

: Necati Taşkın İlkokulu

Şht.

: Şehit

ŞHRO

: Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu

Ş.T

: Şehit Tuncer İlkokulu

T.C

: Türkiye Cumhuriyeti

y

: Şehit Yalçın İlkokulu

9.E

: 9 Eylül İlkokulu

KKTC

: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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dönüşdüğü ve nota dilinin ne derecede öğrenildiği irdelenmiştir.

Öğrencilere uygulanan seviye tesbit anketlerinde ilkokul 4. sınıf öğrencilerine 40
çoktan seçmeli ve 4 kısa cevaplı toplam 44 soru sorulurken, orta 1.2.ve. 3. sınıf
öğrencilerine
sorulmuştur.

ise 80 çoktan seçmeli ve 4 kısa cevaplı olmak üzere toplam 84 soru
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İlkokul 4. sınıfı bitiren öğrencilerin bir yıl sonra 5. sınıf bitiminde yeniden
ölçülmesi alınan, verilerin geçerliliği açısından son derece önemlidir.

Öğrencilerimizin MilliEğitim Bakanlığı'nca öngörülen müfredat doğrultusunda
amaca uygun bir müzik eğitimi alıp almadıkları, ya da ne ölçüde aldıkları ve devamlılık
arzeden müzik eğitiminde 4. yılın sonuna gelen müzik eğitiminde amaçların ne derecede
davranışa dönüştüğü incelenmiş ve bir sonuca varılmıştır.

Diğer taraftan ilk ve ortaokullarda müzik eğitimi yapan öğretmenlerin bu eğitimi
öğrencilerine

ne ölçüde verebildikleri

sorgulanmıştır. Bunun için Lefkoşa bölgesi

ilkokullarında müzik öğretmeni olarak görev yapan 17 öğretmene 37 adet kapalı uçlu, 7
tane de açık uçlu.soru sorulurken, Lefkoşa bölgesi ortaokullarında görev yapan 9.müzik
öğretmenine 57 adedt kapalı uçlu, 21 adet de açık uçlu soru sorulmuş.ve onların.müzik
eğitimine bakış açıları, aldıkları ve verdikleri eğitim, okullarının ve • öğrencilerinin
durumları, onlara göre müzik eğitiminin geldiği nokta araştırılmaya çalışılmış ve
öğretmen ve öğrenci ayağı karşılaştırılarak Genel Müzik Eğitiminin KKTC de yapılıp
yapılmadığı gözler önüne serilmiştir.

Sonuç olarak karşımıza

KKTC de ilk ve ortaokullarda müzik eğitiminin

yapılamadı~ı, öğrencilerin çağdaş düzeyde bir müzik .e~itüni alamadığı gibi her yıl
aıiması gereken müzik eğitim düzeyinin daha aşağılara düş{(iğü ortaya çıkarılmıştır.

Tüm çalışmanın sonunda ise şu yorum yapılabilmektedir

Birinci sınıf eğitim sistemi olmayan bir ülkede mükemmellik olamaz. Ayni
şekilde, nitelikli öğretmenlerin olmadığı eğitimde de mükemmellik olamaz. Öğretimde
de birinci sınıf hazırlık olmadan mükemmelik olamaz. Müfredat değiştirilebilir, daha
fazla araç-gereç alınabilir, fiziksel çevre yenilenebilir, okul saatleri uzatılabilir; ama iyi
öğretmenler olmadan değişiklikler istenilen etkiyi yaratamaz.
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Abstract:

This survey had been started in order to examine the musical education in Turkish
Republic of Northern Cyprus which has not been examined and received no contribution until
today and to search if the education is fitting with the aims and if it suits with the level of
modem countries. Chapters are· as follows : I .Historical Development and Methods of Musical
Education, 2.Musical Education in Selected Countries, 3.Relations concerning Child, Music and
Education, 4.Raising of Music Teachers in Selected Countries, 5. Fundamentals of the Thesis :
Musical Education in TRNC, 6. Financial Dimensions of Musical Education, Last Chapter :
Findings,comments and suggestions.
Level fixing questioımaires had been applied to 3636 students from the 4th and 5th
grade students of 11 primary schools and students from 1 st and 2nd grades of 5 middle schools;
and questionnaires had been applied to 26 music teachers of 1 O primary schools and 5 middle
schools which are located within the municipal boundaries of Nicosia and were active during
the educationalyears of 2002-2003-2004.
The purposes which have been studied are : general purposes of musical education;
general purposes of 4th and 5th grades of primary school and 1 st, 2nd and 3rd grades of middle
school; purposes of every unit given to the students during musical education and instruction
programs and examinations made for indicating in what level these purposes are transferred to
attitudes and in what level the language of musical notes is learned.
Level fixing questionnaires applied to students were consisting of 40 choice tests and 4
short reply questions (44 in total) for 4th grade pupil of primary schools and 80 choicetests and
4 short reply questions (84 in total) for 1st, 2nd and 3rd grade pupil of middle schools.
The repeating of the examination for the 4th grade students after their finishing of 5th
grade is very important for the validity of the datum
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It is examined that if the pupil had a musical education fitting with the aims according to
the curriculum which is anticipated by the Ministry of National Education or in what level this
education had been given and in what level the purposes have been transferred to attitudes at the
end of the 4th year .of musical education which submits continuity and a result have been
achieved finally.

On the other hand, the degree of the education given to students by the music teachers in
primary and middle schools has also been investigated. For this purpose, 17 teachers who are
serving in Nicosia district primary schools have been interrogated by 37 definite reply and 7
open comment questions and 9 music teachers who are from Nicosia district middle schools
have been interrogated by 57 definite reply and 21 open co111111ent questions. By this way, their
perspectives on musical education, the education they have received and the education they are
giving, situations öf their schools and their students; the position of the musicaleducation
according to their point of view have been studied and following the comparison between the
teachers' and pupil's side, it is revealed whether general music education exists in TRNC or not.

The result shows that musical education in the priınary and middle schools. of TRNC
could not be.made, students could not obtain a musical. education in the contemporary level and
in spite of the fact that the level of musical education has to be raised, it is decending from one
year to another.

The following comment can be given in the consequence of the survey :
It is impossible to achieve perfection in a country where there is no first class education. In the
same way, it is impossible to achieve perfectness among the education without qualified
teachers. No perfection

can be maintained without first class preparation

in education.

Curriculums can be altered, additional tools and equipment can be purchased,

physical

environment can be renovated, periods of lessons can be extended; but the changes will not
create the desiredeffect unless you have good teachers.
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Önsöz,

Müzik, duygu ve aklı birlikte taşıyan sanat ve aynı zamanda bir bilim dalıdır.
Duygu ve akıl, okul öncesinden başlayarak, her derecedeki eğitim ve öğretim
kurumlarında öncelikle alınması gereken önlemlerin başında gelmelidir. İnsanların her
yaşta rehberinin akıl olması gerektiği dünyanın gelişmiş ülkelerinde benimsenmiştir.
2000'li yılların yaşandığı günümüzde çocuklarımızın bu aranan özelliklerde
yetiştirilmesi gerekmektedir. Onların yetiştirilmesi için de herkesin görev ve
sorumluluğu bulunmaktadır. Bu

sorumluluğun yerine

getirilmesinde önemli

özelliklerden biri de çocuklarımıza dikkatlerini ve yaratıcılıklarını geliştirecek,
duygularını okşayacak, hoşgörülü, sevgi ve saygı kazandıracak olan müzik eğitimidir.
Günümüzde anaokul, ilköğretimin ve ortaöğretimin bütün sınıflarında müzik
dersleri programlara alınmış olmasına karşın amaca uygun bir eğitimin verilmediği
amaçların davranışa dönüştürülemediği düşünülmektedir. Müzik eğitiminin geneldeki
(çocuğun kişilik gelişimine katkısı) ve özeldeki (müzik bilgi ve becerileri
kazandırabilme)amaçlarına uygun müzik dersinin verilmesi zorunluluktur.

Onlara iyi bir gelecek hazırlamayı, dürüst olmayı, insanı sevmeyi, çağdaş,
demokratik, laik, insan haklarına saygılı olmayı, sorgulayıcı, araştırıcı olmayı
öğretmeninyollarından biri ve önemlisi, müzik eğitimi vermektir. (Çiçek; 2, 2000)

Bir ülkenin gelişmişliğindekiölçü, o ülkenin eğitim ve sağlık alanlarına ayırdığı
bütçe ve bu alanlardaki kazanılan başarılardır. Çağdaş bir eğitimi gerçekleştirmenin en
önemli yapı taşlarından biri de sanat eğitimi ve özellikle müzik eğitimidir.
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Günümüzde özellikle ilk ve ortaokulların çoğunda müzik dersleri, çocukların
derslerde söylediği güncel piyasa şarkıları ile geçiştirilmektedir. Bu da onların eğitime
olumsuz olarak yansımaktadır

Kıbrıs küçük ama doğasıyle havasıyla, çevre yapısıyla insanlarıyla sımsıcak bir
ada. Sanat'm sanatcının yetişmesine katkı koyacak tüm güzelliklerin bulunduğu, bir
Sanat Ülkesi olabilecek denli mükemmel güzelliklerle dolu. Güzel insanlarla dolu bu
adananın yarının gençleri olacak çocuklarım çok iyi yetiştirmek biz eğitimcilerin en
önemli görevidir.

Çocuklarımızın

müzik pencerelerinin

iyi yetişmiş, çok iyi yetişmiş müzik

eğitimcileri ile sonuna dek açılması, kişilikli, çağdaş, kendine güvenli çalışkan insanlar
yetişmesi ve bu adanın Müzik -Sanat cenneti olması umuduyla ...
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Giriş:

Problem:

Çağdaş eğitimin vazgeçilmez öğelerinden biri olan müzik eğitiminin amaçları
içerisinde, insan zekasını ve yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmek ve yetkinleştirmek
vardır. Müzik, genelde, kimi kesimlerce düşünüldüğü gibi sadece duygulara seslenmekle
kalmaz; duygular yoluyla akla seslenmesi, hitap etmesi nedeniyle her yaş grubundaki
çocuğun bilişsel öğrenimlerindeönemli ölçüde etkin bir rol oynamaktadır.
Müzik eğitimi otokritik, düşünme, problem çözme ve bu amaçlara yönelik
içinde nasıl çalışılması gerektiğini öğrenme gibi akademik ve kişisel becerilerin
5vu~ırn.;.:,ıııı

destekler.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki müzik eğitimi bireyin bilişsel öğrenme
aşantısı açısından önemli bir değer taşımaktadır. Özellikle çocuğun her seviyedeki okul
aşantısı boyunca verilecek doğru, bilinçli, sistematik bir müzik eğitimi onun bilişsel

aşarısında, bununla doğru orantılı olarak da öğrenim hayatı boyunca akademik
aşarısmda olumlu etkiler yaratacaktır.

Bu bağlamda; bireyin çevreyi ve dünyayı tanımada, çevresindeki olayları sağlıklı
e dengeli bir şekilde anlama ve sentezlemede; ayrıca dikkat, algı, bellek, içgörü gibi
reçleri en üst düzeyde kullanmada, müzik eğitiminin rolü ve etkinliği açıktır. Bu

edenledir ki çocuğun gelişim dönemlerinin her aşamasında doğru ve bilinçli bir müzik

Çağdaş ülkelerde yapılan bilimsel çalışmalarda müzikle uğraşan çocukların daha
geliştiği, yaşıtlarına göre daha zeki olduğu gerçeği ispatlanmışken; KKTC'de
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eğitimine
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eğitim yapılamamaktadır. Müzik eğitiminin dengeli, tutarlı, sorgulayan,

ve zeki insan yetiştirmede uzun vadeli bir yatırım olduğu gerçeği gözardı
~gıımeKteveya bilinmemektedir.
Bu anlamda okullarda müzik eğitiminin, planlı-programlı, çağdaş normlara
çağdaş metodlarla yapılmadığı ya da yapılamadığı gerçeği büyük bir problem
karşımızda durmaktadır..

İlk ve ortaöğretim okullarında Müzik Eğitimi'rıin amaçlan davranışa
dönüşmüyor.
İlkokul Müzik öğretmenleri iyi bir müzik eğitimi veremiyor
Ortaöğretimmüzik öğretmenleri müzik eğitimini vermede başarısız oluyorlar.
Öğrenciler iyi bir müzik eğitimi alamıyor.

Amacımız ilkokul ve ortaokul müzik müfredatlarının ne derecede uygulandığını
irdelemek ve müzik eğitiminin amacına ulaşıp ulaşmadığını, öğrencide beklenen
dönüşüp dönüşmediğinigözler önüne sermek,
öğretmeni olarak yetiştirilmeyen ilkokul müzik öğretmenlerinin
müfredatı uygulamadaki bilgi ve başarı düzeylerini saptamak -varsa- eksik
yönlerini giderici öneriler geliştirmek.
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3. Ortaöğretim müzik öğretmenlerinin ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere müzik
eğitimini yeteri derecede verip vermediklerini ve onlara ne derece katkı
koyduklarını araştırmak,
4. İlk ve ortaöğretimde amaçlara uygun bir biçimde verilmeyen veya verilemeyen
müzik eğitiminin yeniden gözden geçirilerek verilebilmesi için bu anlamda ilgili
olan herkesin dikkatini çekerek yararlı ve yardımcı olma düşüncesiyle önerilerde
bulunmak.
5. Bu alanda daha önce böylesi bir araştırma yapılmaması nedeniyle ileride
araştırma yapacak kişilere kaynak olmak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bu güne kadar hiçbir şekilde irdelenmemiş,
uuuaım"'

müzik eğitiminin ele alınarak çağdaş ülkelerin düzeyine getirmek için
dikkatini çekmek ve onlara yön vermek, yol

/&.stermek bakımından önemlidir.

Çalışma 2001-2003 öğretim-yılı KKTC Lefkoşa Bölgesi 11 ilkokul 4-5 sınıfı ve
bölgesi 5 ortaokul 1. 2. sınıfları bitiren toplam 3636 öğrenci, ve 2002-2003öğretim yılı Lefkoşa Belediye Hudutları içerisinde bulunan 1 O ilkokulda ve 5
okulda görev yapan toplam 26 müzik öğretmenini kapsamaktadır.

XXX

Yöntem:

Bu çalışma hazırlanırken araştırma modeli olarak literatür tarama modeli ve
anket uygulama ve gözlem modelleri kullanılmıştır, veriler grafik ve tablolara
dönüştürülmüştür.

Araştırma Literatür taramada bu alanda az olan çalışma nedeniyle az kaynaklarla
kalmış ayrıca 2001-2003 öğretim yılı, KKTC nin Lefkoşa Bölgesi 11 ilkokulun
5. sınıfları ve Lefkoşa Bölgesi 5 ortaokulun orta 1ve 2 sınıflarını bitirmiş toplam
öğrenci, ve Lefkoşa Belediye Hudutları içerisinde bulunan 1 O ilkokul ve 5
kulda görev yapan toplam 26 müzik öğretmeni ile sınırlandırılmıştır.
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I: MÜZİK EGİTİMİ

Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı (tecrübe) yoluyle istenilen
meydana getirme sürecidir,

Öğrenme: Gözlenen davranış değişmesidir.

Eğitim ve Öğretimin Amacı ise: Kısa zamanda bireylerin yaşama uyum

Eğitim, amaç olarak; toplumu geleceğe en uygun şekilde değiştirme sürecidir.
J:1,gıtım bireyi, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tespit edilenen uygun ve en üst düzeye
hedefler. Bütün bu tanımlar eğitimin başlıca amacının toplumsal nitelikli
ılduğunuvurgular. Bir toplumun uygarlık düzeyini uygulanan eğitimin niteliği belirler.

İnsanın devinişsel{hareket)yönü vardır. Düşünebilen (duyuşsal)bilinçsel yönleri
Ancak bunlar insanda değiştirilebilir,

İnsanın duyusşal yönüne ağırlık veren SANAT. İnsanın bedensel yönüne
veren TE~İK. İnsanın bilinişsel yönüne ağırlık veren BİLİM dir (Taşkın,
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Şimdiye kadar klasik anlayışta birey nasıl yetişirse yetişsin anlayışı hakimdi,
ancak Çağdaş Eğitimde her üçü de aranıyor. (Taşkın, 2002:2)

Çağdaş Eğitim: Bireyin bilinçsel (zihinsel), duyuşsal (duygusal) ve devinişsel
(psikomotor) yönleriyle bir bütün halinde en ileri düzeyde yetiştirmeyi amaçlar Bilim,
sanat, teknik olmak üzere, üç genel alanda düzenlenir, gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu
anlamdaeğitimi;

bilim eğitimi, sanat eğitimi ve teknik eğitiminin bir bileşkesi olarak

görmek mümkündür.

Çağdaş eğitim kişinin, doğduğu günden başlayarak doğal kültürlenmesi yanında
sistemli olarak eğitilmesini

öngörür. Kişinin eğitimi, genelde bulunduğu ortamın

koşulları içerisinde şekillenir, gerçekleşir. Aynı ilke müzik eğitimi için de geçerlidir.
ilk günden müzik ortamının içinde bulunup, yetişen bir çocuk, onu yaşamanın bir
n~rr.1-u.ı1

olarak algılar ve yeteneği her ne olursa olsun bu ortamdan etkilenir. Eğitimin

etkisini en yoğun olarak gösterdiği dönem. çocukluk ve gençlik dönemidir.. İnsanın
boyunca, edindiği birikimler sayesinde kazandığı dış çevreyi değerlendirme gücü
çok bu yıllarda gelişmeye ve biçimlenmeye başlar.
Kişi: eğitimi alırken
1.

Kendini tanıyacak ve kendisiyle uyum sağlıyacak

2.

Toplumu tanıyacak ve toplumla uyum sağlıyacak

3.

Öğrendiğinikendinden sonra gelenlere aktarabilecek

düzeye gelmelidir.

Sanat Eğitimi: Temelde sanat etkinlikleri ve etkileşimleri yoluyla bireyin ve
tiderek toplumun yaratma güdüsünün doyurmaya, estetik ihtiyaçlarını karşılamaya,
geliştirmeye ve böylece kendini gerçekleştirmede daha duyarlı olmasını
iağlamaya yöneliktir. Sanat eğitimi genelde üç anadaldan oluşur. 1. Fonotik Sanatlar
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Eğitimi (sese dayalı) 2. Plastik Sanatlar Eğitimi (Her türlü mimari, heykel, resim) 3.
Dramatik sanatlar eğitimi (tiyatro, opera, bale gibi konulu sanat dalları)

Müzik
Müziği birçok bilgin ve meşhur sanatkarlar değişik sözlerle ifade ederler

Dr. Hugo Riman: Müzik insan ruhunu dalgalandıran, gıdıklayanve ona ince
zevkler tattıran nefis sanattır

L.V. Beethoven : Müzik, İlahi sanattır.

EmilZeig

: Müzik, duygularımızın en açık dilidir.

Goethe

: Müzik, doğruca ruha hitabeder, ruh da kendisini ancak
müzik vasıtasıyla en iyi ifade edebilir.

Dr. Karl Jansen: Müziğin , estetik duyguların gelişmesine yardım etmesinden
başka ahlaki kuvvet ve tesiri o kadar büyüktür ki onu halk
kitlelerinin anlayıp istifade edebilecekleri şekle sokmak
mecburiyetindeyiz.

Luther

: Müzik sanatını bilen kimse asil ruhlu insandır, o her şeyi
yapmağa muktedirdir.

Kong-Fu-Tse

: Bir memleketin ahlaki şekilde idare edilip edilmediğini
anlamak isterseniz o memleketin müziğini tetkik ediniz diye
açıklamaktadırlar (Akalın, 1945:5)
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Müzik dili, ses dili olup konuşma dilinden çok evvel kullanılmaya başlanmıştır.
Müzik insan ruhu üzerindeki etkileriyle onun iç yaşayışını zenginleştirir; iç yaşayışı
zenginleştikçe de insan, büyük sanatkarların daha derin, çok sesli eserlerini anlamağa ve
sevmeye başlar; bir müddet sonra da müzik insan için "ruhunun gıdası" bir ihtiyaç olur.

Müzik kavramını incelediğimiz zaman içerisinde sesle anlatım, duygu düşünce
tasarı, izlenim, düzenlilik, uyumluluk sanat kavramlarının tümünü içerdiğini
görmekteyiz. Bu kavramları düzenli hale getirirsek müziği şu cümleyle anlatabiliriz:

"Duygu, düşünce, tasarı ve izlenimleri düzenli, uyumlu, estetik bir tarzda sesle
anlatım sanatıdır". Ancak müziği en iyi şu cümleyle tanımlaya biliriz.

"MUZiK DUYGU DÜŞÜNCE TASARI VE İZLENiMLERiMIZi ESTETiK
lliR YAPIiÇERİSiNDE SESLERLE VENOTA DENİLEN iŞARETLERLE İFADE
ETME SANATIDITIR"

Müzik, duygu, düşünce, izlenim ve tasarımları ve başka gerçeklerin de katkısıyla
belli durum, olgu ve olayları, belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına
qı:e birleştirerek, seslerle işleyip, anlatan estetik bir bütündür. Herkesin anlayabildiği ve
layabileceği yegane dildir. (Uçan I 993)

Müzik Eğitimi: Müziğin insan hayatında önemli çeşitli, çok görülü ve karmaşık
(fonksiyon) bulunur. Bunlar:1. Bireysel 2. Toplumsal 3 Kültürel 4 Ekonomik
Eeitsel olmak üzere belirlenebilir. Müzik hem etkili bir eğitim aracı hem de önemli
eaıunı alanı haline gelmiştir.
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Müzik Eğitimi bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak
müzikle ilgili istenilir değişmeler oluşturma sürecidir. Bir başka deyişle bireyin kendi
yaşantısıyle amaçlı olarak belirli müziksel davranışlar kazandırma ya da bireyin
(müziksel) davranışlarında kendi yaşantısı yoluyle amaçlı olarak belirli müziksel
değişmeler oluşturma sürecidir. (Uçan, 1990). Bu süreç, birey ile müzik arasında temel
ilişkilere bağlı bir açılım göstermekle birlikte asıl eğitimin temel amacına göre boyut
kazanır (Uçan, 1997).

Bir başka deyişle Müzik eğitimi bireye kendi yaçantıları yolu ile amaçlı olarak
müziksel davranışlar kazandırma ya da bireyin müziksel davranışlarını kendi yaşantıları
yolu ile amaçlı olarak değiştirme sürecidir. Bu süreçten geçen bireyin, müziksel
g.avranışlarında, önceden belirlenen amaçlar

(hedefler) doğrultusunda, kendi

yf.lşantılılarınınürünü kalıcı değişiklikler olması beklenir. Müzik Eğitim Süreci denilince
'müziksel öğrenme ve öğretmen" akla gelir Yalın ve özlü anlamıyla müzik öğretimi
elli bir amaç doğrultusunda müziksel öğretmen ve öğretmeyi planlama, yönlendirme,
:olaylaştırma, gerçekleştirme ve denetleme süreci olarak tanımlanabilir. (Say,1985;
arut, 2003)

Müzik eğitimi çağdaş toplumlarda büyük bir titizlikle ele alınmaktadır. Müzik
itiminde en önemli faktör kişinin bu süreç içerisinde aktif olarak yer almasının
anmasıdır. Müzik; müzik yaparak, şarkı söyleyerek, çalgı çalarak öğrenilebilir.
ik ses olarak yaşanmadıkça, kağıt üzerinde kaldıkça hiçbir değer taşımaz, hiçbir
r ifade etmez.

Müzik tıpkı bir "dil" gibi öğrenilmelidir. Nasıl ki çocuk anadilinin temel
öğrenmedençok önce ses çıkarmayı, sesleri ayırt etmeyi, sözcükleri tanımayı,
ve konuşmayı dinleyerek öğreniyorsa, müzikte tıpkı buna benzer. Dolayısıyla,
eğitim ve öğretiminde en etkili yöntem dinleyerek öğrenme "taklit" etme
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doğrultusunda gelişmektedir. Tabii ki bu da belli bir disiplin ve kurallar dahilinde
eğiticinin denetiminde gerçekleşir. Çünkü bir metodun (yöntemin) başarısı eğiticinin
fonksiyonu doğrultusunda gelişir ve gerçekleşebilir. Çocuğa böyle özel bir beceri
kazandırmak için ilginç ve güzel bir yöntem Dr. Shinichi Suzuki adında ünlü.bir Japon
müzisyen ve eğitimcisi tarafından geliştirilmiş ve uygulanmayakonulmuştur. Suzuki'nin
metodu ile çocukların geliştirdikleri üstün performans karşısında, dünyanın dört bir
yanından bilgi edinmek için Japonya'ya gitmeye ve metodu öğrenip kendi ülkelerinde
öğretmeye başladılar. (Gökdoğan, 1981)

Kolu-dalı, basamağı-düzeyi, yeri-süresi, kapsamı-içeriği, yöntemi-tekniği ve
aracı-gereci ne olursa olsun müzik eğitimi, temelde, genel, özengen (amatör) ve mesleki
(profesyonel) olmak üzere üç ana amaca yönelik olarak düzenlenip gerçekleştirilir ve bu
üç temel ana amaçtan daha çok hangisine yönelikse ona göre bir nitelik kazanır. Böylece
Genel Müzik Eğitimi, Özengen Müzik Eğitimi, ve Mesleki Müzik Eğitimi olmak üzere
üç ana türe ayrılır. (Uçan, 1997)

Müzik Eğitiminin Boyutları:
1.

Müziksel İşitme Okuma Yazına Eğitimi

2.

Müziksel Söyleme Eğitimi

3.

Çalgı Çalma Eğitimi

4.

Müzik Dinleme Eğitimi

5.

Müziksel Yaratma Eğitimi

üzere 5 ana bölüme ayrılır. Bu 5 ana maddeye bağlı olarak 3 de alt bölüm
a.Müziksel Duyarlılığı Artırma Eğitimi
Müziksel Kişilik Eğitimi

b.Miaiksel Beğeni Geliştirme
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Müzik Eğitimi örgün · eğitimde herkese yöneliktir. Buna Genel Müzik Eğitimi

diyoruz. Müzik alanında belirli bir meslek edinmeye yönelik mesleki müzik eğitimi ise
9larak örgün ve yaygın şekilde sürmektedir. (Süer, 1985)

J·l İnsan Yaşamında Müziğin Yeri:

Müzik, insanın, yaşamın her döneminde iç içe olduğu bir olgudur. İşitme
yeteneği kazanıldığı andan itibaren yaşama giren müzik, ana kucağında, beşikte, evde,
ş<:>kakta, okulda taşıt araçlarında, radyo-televizyonlarda, sinemalarda, tiyatrolarda,
~9nser salonlarında, tören ve toplantılarda insanın yanı başında yer alır, onu kucaklar,
sm-ar, etkiler. Fark edilmese bile yaşamın vazgeçilmez · bir parçası, doğal bir
.ijsurudur.(MüzikEğitimi 2004)

Müziğin insan yaşamındaki yeri ve önemini en çarpıcı biçimde ifade eden
olmuştur.

Atatürk

I4

Ekim

I 925

de

İzmir

Kız

İlköğretmen

:ulu'ndaöğrencilerlegörüşürken, "Hayatta musiki lazım mıdır?" şeklindeki bir soruya
le cevap vermiştir.
"Hayatta musiki lazım değildir, çünkü hayat musikidir. Musiki ile ilgili olmayan
ııtıklar insan değildir. Eğer sözkonusu olan insan hayatı ise müzik, kesinlikle vardır.
~iki, hayatın neş'esi, ruhu, sevinci ve her şeyidir" (Uçan 1996)

İnsana bütün sanatlardan daha büyük bir kolaylık ve etkileme gücü ile ulaşan
iği, "seslerle düşünme, sesler aracılığıyle güzele, yetkine, iyiye ulaşma sanatı"
ak tanımlayabiliriz. Müzik ayni zamanda matematiksel bir mantık, disiplin, zamanı
fünma, susma, diyalog kurma, ve hareket etme sanatıdır. İnsan düşüncesinin ürünü
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olan müzik sanatı, duygusal bir deşarj yoludur da. Ve diğer bütün sanatlar gibi insan
yaşamı ile, toplumla, yaratıldığı ortamın ve çağın dünya görüşü ile sıkıca bağlıdır. Bu
ııedenle de, ne bir fantazi, ne de bir eğlence ürünü ya da aracı sayılmamalıdır..Müzik
yolu ile, bir yandan günlük yaşamın üstüne çıkıp güc kazanırken,bir yandan da birlikte
yaşamanın kurallarını öğreniriz.

Yaşamın kanıtları titreşimlerdir. Bu titreşimlerden ancak belli bir bölümünü
şerler ve gürültüler halinde, kulağımızla kavrarız. Normal yapıda her insan, işitme ve
üzikle ilgili yetilerden kendi payına düşeni almış olarak doğar. Müziğin öz yapısına,
ığı eğitime, ırkına, yaşadığı çağa göre üretir.

Müzik malzemesi, insan doğmadan milyonlarca yıl önce hazırdı. Çünkü doğa,
lyük bir müzik malzemesidir. Gök gürültüsü, yer kayması, suyun_akışı ve çalkantısı,
ıyıın.ın dar boğazlarda hareketi gibi sayısız titreşimler insanoğlunu çeviren seslerden
şimlerden bir bölümünü oluşturur.

İlkel toplulumların yaşamına bakarak ilk insanların gök gürültüsünde doğa-üstü
,}erin simgesini, fırtınanın uğultusunda kötü ruhların sesini, denizin salınışı ya da
asında tanrıların iyliğini ya da .öfkesini bulduğunu düşünebiliyoruz.. Yankı bir
kehanet; vahşi hayvan sesleri, bilinmeyenin habercisi olarak algılandı. Böylece,
lığın başlangıcında, din ve müzik birbirine karıştı. Kısıtlı bir sözcük dağarcığı olan
insan, gördüklerini adlandırıyordu. Duygularını, içgüdülerini ve kutsal güçlere
ını anlatmak için hemen o anda kendiliğinden düzenleniveren seslerden yararlanı
.Böylece Müzik ninni ya da matem şarkısı şeklinde, ya da büyüyle karışmış olarak
insanın pek çok gereksinmelerine cevap verecek biçimde, varlığına sıkıca girdi.
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insan hançeresinden kuş seslerine benzer tiz sesler ve vahşi hayvan
andıran pes sesler çıkarmış, bunları belli bir amaç için kullanmış, o güç
bir avın etrafındaki sevinç sıçramaları da dansın doğmasını hazırlamış

duygusunu, "Bir vuruş, bir gürültü ya da bağırışın tekrarında ve
ı:ırı:ınm1~organik bir

memnuniyet" şeklinde tanımlıyabiliriz.

eğadan aldığımız en kesin mesaj ritimdir kuşkusuz... Simetri, tekrar, düzenli
srar, yankı... Görünüşteki dağınıklığa rağmen her şey tamamen ölçülüdür. Gece
.<lüz, mevsimler, üreme, filizlenme çiçek açma, solma, yaşam ve ölüm
ası... hepsi, kesin bir disipline boyun eğer. Bu doğal olduğu kadar anlaşılmaz
\~indeki insanoğlu kendi organizmasının da ritimlerle çevrili ve onlarla
kendisini çeviren herşeyde yaşamın ölçüsünün vurduğunu çok çabuk

İnsanoğlu, ayak, el ve gırtlakla yarattığı ölçülü iskeleti çeşitli seslerle doldurdu.
la basınçlı hava sütununun tınısını buldu ve onu bir . tüp içinde titreştirmeye
l. Delik bir öküz boynuzu, içi oyuk bir kamış ya da kemikten uyumlu nefesler

ı ve

ı,

zengin üflemeli çalgılarının atası olan kır flütü doğdu. Yüzyıllar boyunca

malzemesi ve mekanizması gelişti, mükemmelleşti. Avcılıkta kullanılan gerilmiş

çıkardığı ses, yeni bir çalgı ailesinin (telli çalgılar gurubunun) doğmasına yol açtı.
ee vurma, üfleme ve telli çalgılardan oluşan en ilkelinden en gelişmişine kadar
topluluklarının dengesini yaratan, klasik, romantik ve modem orkestraların temeli
üçlü tamamlanmıştı

Bundan sonraki müzisyenler sesin ve tınının sırlarını çözmeğe uğraştırlar. Telin
şimlerini büyüten rezonans sandığını buldular. Teli tırnakla çekerek, kazıyarak,
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vurarak, okşayarak değişik etkiler elde ettiler. Bundan sonra, uzun bir gelişim çizgisi
•..,uu.••.•

rehab, crowth, rebec, rote, gigue, viole, luth, lyre, theorb, harp, cithare, psalterion
bir çok çalgı doğdu

Titreşimler yaşamın kanıtlarıdır. Bir başka deyişle, yaşam titreşimlerde görünür.
doğa ritmdir ve ritm, sesleri.doğurur. Akustik kanunlarına göre, iki tür titreşim
Sesler ve gürültüler. Bu ayrım, titreşim salınımlarının düzenli ya da düzensiz
..•,uı:ıuııa

bağlıdır. Geleneksel anlayışlardan hareket etseydik, müziği birinci gruba
gerekirdi. . Ancak. çağdaş orkestraların gürültü üreten

pek çok çalgısını

ünürsek (Davul, çelik üçgen, simballer, tamtam, kastanyetler ve çeşitli vurma
lgıları) bu sınırı çizmenin pek kolay olmadığını görürüz. Gonglardan oluşan bir
alezya gamelanını dinleyen bir kimse, bu fantastik topluluğun müzikal etkiler elde
iğini söyliyecektir. Ancak fizik bu sesleri başka türlü değerlendirir. Matematik ve
:ik açısından tam bilimle müzik arasındaki ilişki izafidir. Ancak konumuz da müzik
:emlerinineleştrisi değil, eğitimidir.

Müziğin insan yaşamındaki yeri ve önemi, onun insan yaşamının değişik
çok yönlü işlevlerinden kaynaklanmaktadır

m.ıu.ııt. .ihtiyacının.Doğuşu ve

Toplumsal İşlevi

Müzik, insan yaşamının doğal bir parçası olduğunda, insan yaşamındaki işlevleri
yaşamdaki insan-çevre etkileşimleri gibi karmaşık ve çok yönlüdür.
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Müzik, toplumu oluşturan bireyler arasındaki etkileşimleri, toplumların
·pirleriyle olan ilişkilerini düzenleyip, toplumsal ve yoplumlararası anlaşma,
(Yanışına, paylaşma ve kaynaşmayı sağlar.

Müzik dansla birlikte bütün sanatların atasıdır ve konuşmadan önce ortaya çıktığı
a edilmektedir.. Müzik bir titreşimden ibarettir (Titreşim tüm yaşamdır)

Titreşim canlılığın ifadesidir ve herşey bir ritm içindedir. Önce kendi kendisini
ıtınak istedi, dinle (mistik duyguyla) içiçedir. Toplum hayatında yaşamak için
klidir çok çok önemlidir.

Önceden kulaktan kulağa dersle birlikte doğdu. Her toplumun kendisine has
iği vardır. İlk müzik aletleri insan sesi, el ve ayaklar, içiboş kemik, taş, tahta ve

En eski çalgı Ravanasron adlı bir yaylı çalgıdır. 7000 yıl önce Hindistandan
sanılır.

toplumda müziğin ne olduğunu anlamak için 2 yol kullanılmıştır:

1. Kulak geleneği 2. Nota yazısı analizi. Nota yazısı 2 türe ayrılmaktadır.
Alfabetik Nota Yazısı 2. Nömatik yazı. Nömatik yazı birtakım çizgilerden
ş91ıtktadırve Müzik yazısının atası sayılmaktadır.
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Batı Ulkelerinde Uygulanmış Müzik Öğretimi Yöntemlerinin Tarihsel Gelişimi

Müzik dansla birlikte bütün sanatların atası sayılır Ancak müzik tarihinden söz
edebilmek için, çok yakın çağlara bakmak gerekir. Kaybolmuş uygarlıklardan kalan
şiirler, efsaneler, felsefeler, binlerce yıllık mezarlara yontulmuş kabartmalar o
insan yaşamına ait yaklaşık bir görüş kazanmamızı sağlarlar. Oysa müzik
:onusunda hiçbir kanıt yoktur. Eski uygarlıklardan hiçbir müzikal yankı bize
Iaşamamıştır, Modem nota yazısına çevrilerek çözülebilen ilk yazılar oldukça yakın
anlara aittir. Geri kalanlar geçmişin karanlığında kaybolmuştur

Müzik, Batı eğitim sisteminde eskiden beri önemli bir yer işgal etmektedir. Eski
.ezopotamya'daki yaygın inanca göre müziğin ses aralıklarında uzay uyumunun sırları
atıyordu bu nedenle tapınaklarda müzik, astronomi ve matematik birlikte öğretiliyordu.
Ski Yunan uygarlığında ise müzik ruhsal kültürün özüydü, Tanrılara göre müzik ve
eden eğitimi birbirini tamamlıyordu.

Ortaçağ'da kilise, eğitimi elinde tutmaktaydı. Buralarda pratik yöntemlerle koro
kıcıhğı için yeterli bilgi öğretilirdi. "Scholae Cantorum" denilen şarkı okulları
ldu, bunlar yüzlerce yıl Avrupa müzik eğitiminin ağırlığını sürdürdü. (Yener 1983)

Eskinin müzik teorisi, matematik ve astronomideki ortak bilgi görüşü Ortaçağın
öğretilerinde ve daha sonra Rönesans'ta geometri, aritmetik, müzik ve astronimi
teştminı getirdi. Rönesans toplumu, bir aydından, şarkı söyleyip bir çalgı çalmasını
sanatçı ve düşünürlerde müzik teori bilgisi ilk koşul olarak kabul ediliyordu.

Protestan kilisesi 16. yüzyıldaki "Reformasyon" dan sonra müzik eğitimine çok
bir yer tanıdı. "Reform" un öncüsü Martin Luther'in kendisi de "Lavta"
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ça.lıyordu ve besteciydi, Bu durum, müziğe Almanya'da eğitimle geleneksel bir bağlantı
qluşturmasına yol açtı.

18.-19. yüzyıllarda müzik, eğitim reformlarında önemli rolünü korudu. Kendisi
ele müzikçi olan ünlü yazar, eğitimci ve düşünür Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) bu
anlayışın yerleşmesinde yardımcı oldu. "Emile" adlı yapıtında bir çocuğun eğitiminde
trıüziğin . yerini vurguladı ve bu alanda ayrıntılı önerilerde bulundu. Bunlar arasında
9meğin, bir çocuğun nota öğrenmesi pek gerekli olmamakla birlikte şarkı söylemeye
alıştırılması başta gelir. Rousseau daha sonra, çocuğa, basit bir ezgiyle çeşitlemeler
·apmaya alıştırmanın da önemini belirtiyordu. (Yener, 1983)

İngiliz din adamı John Lurwen de 19. yüzyılda benzer düşünceler önermiş,

J(.ullarda şarkı öğretimini kolaylaştırıcı yöntemler bulmuştu.

1

Büyük eğitimci Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) ve Friedrich Fröbel
782-1852) müziğin eğitimdeki yerini, altını çizerek açıkladılar. Pestallozi'nin
üşüne göre müzik, çocuk karakterinin uyumlu gelişmesini sağlıyor. Fröbel'e bakılırsa
ik, . çocuğun gerçekçi olmasını destekliyordu. Eğitimci Emile Jacques Dalcroze
~k yardımıyla beden eğitiminin (ritmik jimnastik) kurallarını hazırlıyarak bir başka
'ftn hazırladı. İsviçreli besteci ve eğitimci Emile Jacjues Dalcroze geliştirdiği ritmik
astik yöntl:'tniyle,beyinle beden arasındaki hızlı ve düzenli ritmik akımı sağlamış,
eğitiminde yeni ufuklar açmıştır. Pek çok yandaşlar bulmuş ve pek çok Dalcroze
açılmıştır. Hala daha günümüzde Dalcroze ritm metodu kullanılıyor. (19.yy
) (Yener, 1983)

Yüzyılımızda çocuğu müziğe hazırlayıcı yöntemler bakımından Almanya'da
Macaristan'da Zoltan Kodaly ve Japonya'da Şinişi Suzuki'nin büyük
·m••t1••ri oldu. (Yener, 1983)
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Macar besteci ve eğitimci Zoltan Kodaly (1882- 1967) geliştirip uyguladığı

..••.•..•••••., MüZikEğitimi Sistemı"'' nin amacı "GerçekSanat lnsanoğlu'nun ilerlemesi
Yücelmesine Destek Olacak Güctedir. Sanat Eğitimi Yaygınlaştırılmalı,
stınoğlunun Bu En Önemli Buluşundan Her Birey Yararlanmalıdır"sözleriyle

1

ıklıyor. (Sözer, 1986:400)

Sovyet Ruhbilimci Ley-Vygotsky, Düşünce ve Dil adlı kitabında; dil, matematik
müzik gibi çocuğun duyarlığı ve bilincinin geniş alanlarını devreye sokacak eğitimin,
cuğun tüm akılsal gelişimini hızlandırdığını savunuyor.

Carl Orff'a göre 20.yy en büyük yeniliği çalgı topluluklarında o güne kadar
llanılmış tartım çalgılarını eğitim müziğinde ilk kez ele alarak müzik yapmasıdır.

Orff'un "okul görevi" yönetiminde çocuk metotları kesinleşmiş ya da

sinleşmemiş vurma çalgılarla "ritme" yaklaştırılıyordu. Bu vurma çalgıları, "Orff
iı1gıları" adı ile günümüzdede kullanılmaktadır ( ömek:Metalofon,Ksilofon v.s)

Uzun yıllar müzik pedagojisi yapmış Avrupa, Amerika, Avusturalya, Asya
:~lerinde yankı bulmuş "ORFF Öğretisi" günümüzde "Müzik ve Hareket Eğitimi"
.fak da tanınır ve her insanda zaten varolan ritm oluşturma, ritme uyma, ritm ve

ziğe bedenle ayak uydurma eğilimlerinin harekete geçirilmesine dayanmaktadır.
:~ilikle çocuklarla yapılan çalışmalarda bu yaklaşımın kullandığı en temel araçlar
'Sel, işitsel, dokunsal duyular ve bedenin, duruşun ve dengenin fark ettirilmesi yoluyla

euğun hareketleridir. Amaç ise birlikte üretmek, uyumun sağlanması, bireysel
,ratıcılıkve estetik anlayışının geliştirilmesidir.

Orff Öğretisinin temelinde eğitim, çocukların genel gereksinimlerine ve
biçimlerine karşılık veren, ayrıca onların oyun oynamaktan aldıkları keyfi
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yaşamalarına,ilgi duydukları konulara yer veren bir yaklaşımdır. Ayni zamanda grupla
yapılan bir çalışma olmasına rağmen her çocuğun bireyselliğine ve onun kişisel
özelliklerine önem verilmesi dolayısıyle, çocukların kaygılarını, tutukluklarını ve
çekingenlikleriniaşmalarına destek olur.(Jvlorgül,1995)

Kodaly'nin metotları ise müzik anlayışı ve zevkini kademe kademe geliştirmeye
Suzuki Japonya da çocukları çok küçük yaşlarda kemana başlatıyor,
başlangıçta nota öğretmeden doğal vücut tepkileri yoluyla ritme yöneltiyordu

Tarihsel süreç içerisinde kullanılan müzik öğretim yöntemlerinin bazılarına

Al.,""'" bir göz atalım:

1.3.i.Arezzo Heceleri Yöntemi:

Batı'da ilk kez Guido d'Arezzo (995-1050) tarafından ortaya çıkarılıp
lamldığı ve düzenlendiği gerekcesiyle Arezzo heceleri olarak bilinen yöntem heceli
üzik yöntemi olarak da isimlendirilir. Batı'da ilkin bir İlahinin besteli yedi dizesinin
,aş hecelerinin perdeleriyle birlikte alınması ve altı sesli dizinin her bir sesinin bu
eterle adlandırılması ile ortaya çıkmıştır. Daha sonra si sesinin de eklenmesiyle yedi
Şii dizi haline gelmiştir. Bu gün kullandığımız dizinin ilk şeklini oluşturmaktadır.

ki: Ut Re Mi Fa Sol La Si
ni: DoRe Mi\ Fa Sol La Si
Ut hecesi daha sonraları okumayı kolaylaştırmak için "Tu", "To" ve Do olarak
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1.3.ii.Fransız Rakamlı Müzik Yöntemi:

Galanist yöntem diye bilinir 16.yy. başında ortaya atılmış ve 20.yy. ın ilk
,:u,.,ıuua

kullanılmış ve bitirilmiştir. Günümüzde kullanılmayan bu yöntemde sesler
gösterilmiş orta 1-7, peste altına riokta. Tizde ise rakamların üstüne nokta

1234567

••••••••
1234567

orta

tiz

Ses isimleri bu günkü gibi anahtar kullanılmıyor, sadece tonları belirten şu
bulunmaktaydı:

re }

D:5 (D: Diyapozon)
D:6

Temel dizilerde majörlerde Do majör, minörlerde LA minör esas dizidir. Her
1 rakamı temel sesi gösterir.
Sol Majör: 1 Sol; La M: 1 Sesi La. Diğer sesler de ona göre isim alıyordu

J 4 yazısı Y-ı lük nota rakamın
tek çizgi varsa 3: )ıı 8 lik nota Herhangi bir rakam 1: f lük süre 5.: d 2/4

Süreler: Herhangi bir rakam Y-ı lüğü gösterir Ör:4

iki katı çoğaltıyor.
• +

•

•

•

•

•

Co

Şekil l(a) Fransız Rakamlı Müzik Yöntemi

J.
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do nereye yazılırsa onun üzerine sıralanır (do:1) En önemli özelliği
~nrı'7"'"· geliştirmesidir.

- --

~--..........,

1 213 2 3 4 3

2 112 51

Şekil 1 (b)

sesliliğe de elverişli,

Ton: Re

I

3

5 1

1

1

2 I

3

5

5 3

1

1

7 I

r.
. Şekil 1 (c)
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Ritm çalışmalarında

Ör:

ise değişik hecelerden yararlanmış belli heceleri belli

),rJJm,mm

Ta ta te ta fate fe ta te ti ta te ti
Şekil 1 (d) Ritim

.•. . ..,.m•.ı.u~U.1£ Tonig sol-fa metodu:

olduğu gibi Do Majör ve La Minör Temel Dizi kabul edilmiş. Tek
yazısı Fransızların yerine İngilizler baş harfleri almıştı: d r m f s l t (do -si)
drmfslt
orta

ctfiiıf'sit
tiz

.:)
ise Fonomimi kullanılmış

..

•. ,t

.

. \

.- ·o

ile gösterilmiş. İşitme

Ptaçinski renkli yöntemi:(Renkleme Yöntemi):

(notaları) renklerle göstererek öğretme yoludur. Renklemeli müzik
Devlet Konservatuvarı Müzik Eğitbilimi Bölümü'nü bitiren,
okullarda müzik öğretmenliği yapan ve daha sonra "ilk müzik
açan Çek müzik eğitimcisi Ptaçinski tarafından oluşturulmuştur. Bu
vöntem adıyla anılmaktadır. Verdiği etkili müzik eğitiminde renkli öğretimi
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yla gerçekleştirmiştir. Daha sonar Eğitimciler tarafından daha da geliştirilen
başka ülkelerin yanısıra Türkiye'de de kullanılmaktadır.
Do Majör Dizi'yi oluşturan 7 renk

Renk: Kırmızı BeyazSan Kahverengi Mavi Yeşil Mor
Ses :

Do

Re

Mi

Fa

Sol

La Si

Do Majör Dizinin ilgili Minörü La Minör Diziyi oluşturan 7 renk

Renk: Yeşil Mor Kırmızı Beyaz Sarı Kahverengi Mavi
Ses:

La

Si

Do

Re

Mi

Fa

Sol

1.3.v.Fonomimi:

Öğretmenlerin Solfej dersinde seslerin perde yükseliş ve alçalışlarını el işaretiyle
beiletmesidir.

Şekil 2 İley Taşkın Seminer Notları Fonomimi
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Şekil 3 İley Taşkın Seminer Notları Fonomimi 2
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Alman Tonikas Do:

Majör ve LA minör temel dizidir ingiliz harf sistemini kullanmış Nota

f • belirtmede

Fransı süre birimini kullanmış Harf sisteminin yanında bugün

ımız sistemi kullanmış ilk alfabetik harfleri kullanan ülkedir ve bu sistemin
Uanmıştır. l 9 yy sonlarında

C-D-E

ii- Re -

-F

-G

-A-B

(H):

Mi - Fa - Sol - La - Si (Si bemol )

1~.vii. DalcrozeMetodu:

alkroze

İsviçreli müzik

eğitimcisidir. Müzik ritimlerinin çocukların

...,rinde, koşmalarında, el ve kol hareketlerinde var olduğunu farkededek onların
:.rlerine kendiliklerinden birşeyler kattığını görmüştir, Onun amacı doğuştan var
yeteneğin yapay olmayan doğal bir duyarlık olarak geliştirilmesi idi. Bugün
}anılmakta olan bu metotda Müzik dili yoktu. Çocuk önce ritimleri tanır.
kuvvetli vuruşları belli eder, hafif vuruşlarda az bir kuvvet harcar. Piyano bu
alarm ayrılmaz bir parçasıdır. Çocuk, ölçü ve nüansları değiştiren piyaniste
lük değerleri düzenli adımlarla, sekizliklerde iki küçük adımla, onaltılıklarda
a adımla, noktalı değerleri sıçrayarak ifade eder. Uzunluk kısalık yanında
a. veriliygp. Sertlikte hareketlerinde sertlik bekleniyor, yumuşak hareketlerde
yumuşak hareket etmesi bekleniyor. Böylece bütün değerler, ölçü ve nüanslar
katılımı ile anlatılır. Sonra müzik dili veriliyor. Kısacası çocuğa oynar gibi
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Çocuk duyduğu müziği olduğu gibi vücuduna yerleştirmelidir. Bu metod, 1987arasında Türkiyede de (her müzik dersinin I O dakikasında) uygulanmıştır.

Dalcroze'nin işitme çalışmalarında kullandığı ve hala kullanılan "içten düşünme

denen bir yöntem var. Örneğin: Bir şarkıda DO-Sİ'yebir aralık var. Bu aralığı
vnıtm~k'ıyuuı~,

istiyoruz. Önce Si'ye kadar olan bütün sesleri göstermiş, daha sonra hafif
daha sonra içten düşündürmüş, en sonunda Pat diye Si'yi verdirmiş

.•... ()

\)

,e

O ..,,.

,.,

Şekil 4

~

(ö)

Bunun tersini de yaptırmış, Oktavmı aldırmış ve Si'yi buldurmuş Do-Do-Si

Şekil 5

1.3.viii Zoltan Kodaly:

Müzik eğitimindeki önemli bir yöntem de Zoltan KODALY'nin yöntemidir.
1882-1967 yılları arasında yaşamış Macar bestecidir. Macar Halk Şarkıları
çalışmalar yaptı. Yabancı ve çingene müziği etkilerinde kalmış olan geleneksel
ezgilerini bir araya getirdi. Bu çalışmalar sonunda 3000-4000 Macar ezgisini
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1911 yılında "gerçek müzik eğitiminin amacı, etkin ve yetenekli müzik
ııı. teşvik etmektir." Diyerek şarkı söyleme yoluyla müzik okur-yazarlığını

eyi savunur ve şu şekilde düşünür:

Şarkı söyleme eşliksiz yapılmalıdır.
Koro ile doğru şarkı söylemeyi desteklemek için piyano uygun değildir.
Ezgi, çalarak değil şarkı söyleyerektanıtılmalıdır.

K,odaly'ye göre ritim önemsiz değildir. Bu geleneksel notalarla da öğretilebilir.
ther notanın belli bir amacı ve niteliği olduğuna inanırdı. Çocuklarla çalışmaya
:le başlardı

odaly metodu; nota okuma ve yazma, kulak eğitimi, ritmik hareket, şarkı
ve dinlemekten oluşur. Ritmik duyarlılık, hareket ve ritim oyunları ile işlenir,
ngörerek, duyaraktemel vuruşları, ritim motiflerini algılamaları sağlanır. Basit
çizgi notasyonu denilen sistemle dörtlük ve sekizlik notalar için "ta" ve "ti"

Şekil 6 Sabahaddin Çiçek- İlköğretimde Müzik-Çizgi Notasyonu
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Carl Orff'ta olduğu gibi önce Sol ve Mi sesleri, sonra pentatonik dizi ve
da Majör ve Minör dizilerin öğretimi ile müzik eğitimini gerçekleştirir.
açkı (anahtar) ne olursa olsun aşağıdaki ses (her açkı için) her zaman "Do"

Şekil 7 Anahtar

Ü yüzden her açkı ve her ses için ayni el işaretleri kullanılır. Kodaly, çocuklarda
,ylemeninkonuşma kadar önemli olduğuna inanırdı. (Çiçek, 2000:17 )

.Macarmüzik eğitimcisinin getirdiği düşünce, bir ülkenin müzik eğitimine kendi
ziğinden başlanması doğrultusunda idi . Bela Bartok ile birlikte ülkelerini karış
J~ıp halk türkülerini derlemişlerdir. Bu bağlamda Bela Bartok Türkiye'yi de
düşünceyi savunmuş ve Macarlar bunu uygulamış ve başarılı

uv,a~uuı.., •.•••Bu

önemli görüşü ise, dilin geliştirilmesinde müziğin bir araç olarak
idi yani PROZODİ

---.

PROZODİ

Ses - Söz uyum
Müzik-Söz uyumu
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öğretiminde önemli metodlardan birisi Carl. ORFF metodudur. 20.yy.ın en
çalgı topluluklarında o güne kadar kullanılmış tartım çalgılarını eğitim
kez ele alarak müzik yapmasıdır .. Orff'un "okul görevi" yönetiminde
totları

kesinleşmiş

ya

da

kesinleşmemiş

vurma

çalgılarla

"ritme"

ıyordu. Carl ORFF, I 895- I 982 yılları arasında yaşamış ve müzik eğitimine
celer getirmiş Alman bestecidir. Dansçı ve müzisyenlerden oluşan bir grup
bu. topluluk öğretmenlere yeni bir anlayışla hareket ve ritim üzerinde eğitti.
Almanya da dolaşarak eğitici konferanslar verdi. II. Dünya Savaşı topluluğun

.a neden oldu.. "Konuşma, hareket ve danstan kaynaklanan ilkel müzik, çocuk
itiminin temelini oluşturmalıdır." Diyerek bu metodu çocuklar üzerinde

ırffmetodyu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun alışk olduğu
kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eder.

µ metodun en temel öğeleri, dans, müzik, konuşma, dil, vücut ve hareket

lğidir. Bu temel öğeleri kullanarak, Orff metodu uygulandığında, çocukta
yönden gelişme sağlanır. Ayni zamanda bu gelişmeyle birlikte, çocukta
disiplini, grup sorumluluğunu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat
I'iningelitirilmesi sağlanmaktadır.

çalışmasını radyo programları ile başlattı ve I 948 yılında daha da çok
önemli değer bulmaya başladı. Yöntemin müzik dili ilkel sayılabilirdi, müzik
ve basitti ancak tartım öğesi güçlüdür. Bu yüzden bütün yapıtlarında
bir vurma çalgılar topluluğu kullanır.
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Carl Orff, tüm bunların yanında, çocuklara metodunu uygularken, eğitimi daha
hale getirmek amacıyla, kendi adını verdiği Orff enstrümanlarını kullanmıştır.
strümanlerdan Çelik Üçgen, Ritm Çubukları, Zil, Timpani, Gong, Ksilofon,
,11spieller ve çeşitli büyüklükte davullar en çok bilinenler arasındadır.

ORFF'un başlangıç çizgisi çocuk, çiçek ve şehir isimerini içeren ritmik konuşma

arıdır. Ör:

Kas - ta- mo - nu Çan Sa - kar - ya İz - mit Er - zu - rum Van

Pa - pat - ya Ner - gis Zam - bak Ful Ha - nı - me - Ii Or - ki - de Ley - lak Gül

Şekil 8 Ritim

Yukarıdaki ritimler düzenli vuruşlarla söylenir. Bu vuruşlar ellerin biribirine
ayakların yere vurulması, def veya davula vurulması ile oluşur:

Bu ritmik farklı gruplar halinde sıra ile söylenir.

Sözcükler sessizce söylenip, ritim; el çırparak, parmak şaklatarak, kalemler
sıraya vurarak vb. Şekillerde ritimler devam eder.

Yeni ritmik metotlar oluşturulabilir.
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Yukardaki ritim kanon şekline getirilerek de çalınabilir

Orff ritim çalışmalarında konuşma kalıplarını sabit sesle aktarır Daha sonra
hem insan sesi hem de vurgulu çalışmalar için SOL-Mİ seslerini başlangıç
alır Bu çalışmalar tamamen işitseldir. Nota yazma ve okuma davranışına
daha sonra geçilir

Sol ve Mi seslerine Re ve Do sesleri de eklanerek nota yazma ve okuma
çalışması başlar. Pentatonik dizi (yarım ses aralıklarına yer vermeyen 5
dereceli dizi) oluşturulur.

Pentatonik diziden sonra küçük dizek ve büyük .dizeğe geçilerek MAJÖR ve
MİNÖR dizilerle (bakınız tonalite bölümü) ezgiler oluşturulmaya başlanır.

Carll ORFF, eserlerinde vurmalı çalgılara yer vermesi nedeniyle Neoprimitif
(yeni ilkel) olarak da adlandırılmıştır. (Çiçek, 2000:15)
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Aşağıda Cark ORFF 'un eğitiminde kullandığı vunrialı "orff" çalgıları

\

Soprano Olocl:enspiel

Şekil 9 Sabahattin Çiçek- İlköğretimde Müzik
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1.3.x. Şinişi Suzuki (Suzuki Yetenek Eğitimi Metodu):

Suzuki,

yetişkinlerin

zor . öğrendikleri

şeyleri

çocukların

kolaylıkla

ebildiklerini görmüş, birçok bilgi ve becerilerin bu düşüncelerden yola çıkarak
ıtilebileceğineinanmıştır.

Japonya'da bu yöntemle çocuklar, daha okula başlamadan evlerinde aile
ında müziği sürekli yaşayarak yetiştirilmektedir. Bu eğitim bireysel olarak ve her
cinin gereksinimine göre verilir. Eğitim süresi, öğrencinin dikkat sürecine göre
anır, Aileler bu aşamada önemli rol aynar. Aile bireylerinden biri, çocuğun
~rine katılır. Ders anında nota, nota sehbası, sandalye bulunmaz. Öğretim ezber
la yapıldığı için çocuğun bütün dikkati çalgısı (keman, viyola, çello) üzerine
irrBu yöntem~e amaç, çocuğa nota öğretmekten yola çıkarak, teknik müzik eğitimi

ek yerine; günlük yaşamda her an müzik dinleterek çocuğun kulağını eğitmek ve bu
bir çalgıyı zamanla kulaktan öğretip ezbere çalmasını sağlamaktır. Bu yöntemle 2

3 yaşında keman çalmaya başlayan bir çocuk, 7 ve 8 yaşına geldiğinde hiç bir nota
µ:ıesine karşın günümüzde çalınması zor olan bir eseri bile ezberleme yoluyla
lmektedir.

Suzuki için entanasyon (ses temizliği) .çok önemlidir. Kemanda bozuk ses
llmasıiçin yayın üst yansını kullandırmaktaydı.

Çocukları

tümüyle

ezberciliğe

yönlendirildiği

için

yaratıcılıklarını

irememeleri nedeniyle bu yöntem oldukça eleştirilmektedir

Özellikle Japonya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde geniş çapta
Festivali" düzenlenir Bu festivallerde birçok çocuk yeteneklerini sergiler.
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· Yetenek Eğitiminin amacı sanatçı yetiştirmek değil, çocuğun müzik potansiyelini
ttrmı:ııvı:ıı

yardumcı olmaktır

Yaratıcı Drama:

Yaratıcı Drama bir grup etkinliğidir. Öğrenme sürecine çocuğun etkince
bilmesi için duygularını, düş gücünü, imgeleme yetisini devreye sokar.

Türkiyede Yaratıcı Drama'nın bir yöntem olarak konuşulmaya başlaması
llarına rastlar. Bu konuda ilk çalışmalar Tamer Levent ve İnci San'm kişisel
yla, Alman Kültür Demeği'nin desteğiyle Ankara'da seminerler biçiminde
üldü, Yabancı ülkelerden tanınmış eğitimcilerin görev aldığı bu seminerlere her

fazla gönüllü katıldı.

Amerika'da "Yaratıcı Drama", İngiltere'de "Eğitimde Drama" ve Almanya'da
Oyunu" olarak adlandırılan bu öğrenme yöntemlerini oynayarak, yaşayarak
. e; araştırarak, kendini tanıyarak, deneylere girişerek, grup dinamiğinden hız
işiterek, tartışarak öğrenme diye kısaca özetleyebiliriz. (Morgül, 1995:9)

1.3.xiiMüziksel Zeka Geliştirme Yöntemi:

Müziksel zeka geliştirme yoluyla müzik öğretim yöntemi, müziksel gelişmeye
bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sezişsel davranışları, müziksel zekayı geliştirerek
e yoludur. Bu yönteme, daha kısa bir anlatımla müziksel zekayı geliştirme
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ıvıUL.ıKısc::ı
1'1.-unum

zeka geliştirme yoluyla müzik öğretim yöntemine temel olan Çoklu

Howard Gardner tarafından oluşturulup 1983 yılında yayınlanmış ve

de de halen sürekli geliştirilerek yaygın hale getirilmeye başlanmıştır. Çoklu
;uramı'nı oluşturup geliştiren Howard Gardner, normal bir çocuğun doğarken
ı~kayı oluşturan sekiz tür zeka ile donanık olduğu, bunların her birinin çoklu yapı
(önemli ölçüde) özerk ve diğerlerinden önemli derecede bağımsız olduğu

den yola çıkar. Her normal çocuk bu sekiz zeka türünün tümüne sahiptir,
harekete geçirme gücündedir, ancak tümünü birden eşit olarak geliştiremez.
p.er çocukta farklı güçte ve ağırlıkta belirir, ortaya çıkar. Her çocuğun çoklu zeka
fıırklı biçimlenir, farklı gelişir. Her çocuk kendi zeka birleşimine ve bileşimine
ardım alır, desteklenir, yönlendirilir, geliştirilir. Zeka araştırmaları tarihinde
kalan ilk kez bu Çoklu Zeka Kuramı'nda açık ve belirgin bir zeka türü olarak yer
·<lner'in genel zeka tanımından yola çıkılarak denilebilir ki müziksel zeka; gerçek
1 sorunları ya da zorlukları (güçlükleri) çözebilmeyi, müziksel sorunları bulmae.ya da yaratma yoluyla yeni müziksel bilgi(ler) için bir temel oluşturabilmeyi
koyabilmeyi) mümkün kılan yeteneklerin kendine özgü bir bütünüdür,
dür.

~ardner'in "Çoklu Zeka Kuramı" ışığında müziksel yetenekler ve davranışlar
tr 'özel yetenek' olarak görülmez, düşünülmez. Çünkü bu kurama göre müziksel
ve davranış her insanın temel donanımı içinde yer alır. İnsan zekasının çoklu
jçinde bir boyut, alan ve birim olan "müzikselzeka" ile birlikte müzik eğitimi
inden (otomatik olarak) yeni bir durum ve daha önemli bir konum kazanır.
zeka; müziksel yetenek, davranış ve yeterliklerin temellerini kapsayan bir
mel kavram niteliği taşır. Müzik eğitiminin bu temel-tümel kavram ekseninde
~ştirilmesi.(gerektiği) görüşü ve düşüncesi giderek artan bir hızla benimsen
Müzik eğitiminde bu görüş ve düşünceden yola çıkılarak müziksel zeka
e yoluyla müzik öğretim yöntemi adıyla yeni-yepyeni bir yöntem oluşturulup
itilmekteve adım adım müzik öğretimi uygulamalarındayer almaya başlamaktadır.
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üziksel zekayı geliştirme yoluyla müzik öğretim yöntemi.Müziksel

Zeka'nın

oluşturan diğer zeka türleriyle birlikte, onlarla ilişki içinde veya onlardan
.vu:ı.ıal\.

tek başına temel alındığı yeni bir müzik öğretim yöntemidir. (Uçan,

!;.layraktar: 1999: ı 02-103 )

Milziksel Dil Geliştirme Yöntemi:

ii.ziksel dil geliştirme yoluyla müzik öğretim yöntemi; müziksel gelişmeye
Uişsel, duyuşsal, devinişsel ve sezişsel davranışları, müziksel dili (müzikçeyi)
öğretme yoludur. Bu yönteme, daha kısa bir .anlatımla müziksel dili

.µziksel dil geliştirme yoluyla müzik öğretim yöntemi,aslında, açıkça adının
ıve tanımlanması yeni, fakat müzik eğitimi ve öğretimi uygulamalarındaki
~lığı epey eski bir yöntemdir. Öteden beri, müziğin kendine özgü bir dili
batta müziğin kendisinin bir dil olduğu görüşü geniş çevrelerce benimsenmekte,
.bul görmektedir. İlköğretim okulları programlarında müzik dersi her şeyden
"ifade dersi" veya bir "anlatım dersi" olarak nitelendirilmektedir. Bu
Jrpıe, aslında, müziğin bir dili olduğu veya müziğin kendisinin bir tür dil olduğu
en ve gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Öteden beri ilköğretim okullarında
ersi'nin bir anlatım (ifade) dersi olduğu ısrarla belirtilegelmesine karşın, bu
.ii.ziğin dilcyönüne veya müzik diline yeterince önem ve öncelik verilmediği de
e kabul edilen bir gerçektir. Müzik dili, son dönemlerde ortaya konulan bir
olarak da adlandırılmaktadır. Bu adlandırma ilgili çevrelerde
hemen kabul görmekte, benimsenmektedir. Müzikçenin insan
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ında, bu bağlamda çocuğun yaşamında· sözel dilden çok önce, doğuşla birlikte ve
ııltyapı veya temel oluşturucu belli öğeleriyle doğum öncesinde oluşmaya başladığı
artık bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Çocuğun, doğuşuyla birlikte çıkarmaya
ığı ve ortalama. frekans değerinin yaklaşık 440 dolayında olduğu gözlenen 107
'ınga' sesinden veya kısacağı 'a' sesinden, ilkin 'sesel dili"ni ve onunla birlikte
I dili"ni ("müziksel dili"ni) oluşturup geliştirmeye başladığı, kendisiyle ve
,iyle iletişiminde ve etkileşiminde "devinimsel dili"yle birlikte bu dilleri kullandığı,
sonra ise bunların yanısıra

"sözel"dili"ni

oluşturup

geliştirmeye

yöneldiği

ektedir. Çocuğun yaşamında doğuşundan itibaren oluşmaya ve yer almaya
uuuıı.::u

müziksel dil'in çocuğun gelişmesinde çok önemli bir yeri vardır.

yöntemin, geleceğin en etkili müzik öğretim yöntemlerindenbiri olmaya aday
,'

olduğu veya olacağı yolunda-yönünde güçlü bir beklenti içine girilmektedir.
Bayraktar: 1999: 104)

ı ..3.xıv

Sanal Müzik Yapmayı Geliştirme Yöntemi :

Sanal müzik yapmayı geliştirme yoluyla müzik öğretim yöntemi; müziksel
.eye . ilişkin bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sezişsel davranışları, sanal müzik
;.ıyı geliştirerek öğretme yoludur. Bu yönteme daha kısa bir anlatımla, sanal müzik
;.ıyı geliştirme yöntemi denir.

Sanal, "gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan" demektir. Sanal, "gerçeğe
:çyen" ve "gerçek sanılan" duruma gelince sanal gerçeklik olur. Çağdaş insanlık,
üzde endüstri toplumundan veya yoğun/seri üretim toplumundan bilgi toplumuna
içindedir. Bu süreçte, onu yaşayan insanlar açısından yepyeni gerçeklikler,
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jortamlar ve yepyeni yaşantılar oluşmaktadır. Bunlar, günümüzdeki deyişle sanal
sanal gerçeklik, sanal ortamlar ve sanal yaşantılardır. Bilgiyi arayıp bulmada,
erişmede, bilgiyi kullanmada, bilgiyle birlikte ve iç içe yaşamada sanal gerçeklik
~L ortamlar insanlara yepyeni iletişim ve etkileşim, yepyeni öğrenıneve öğretme
Ian sunmaktadır. Bunda kitlesel iletişim araçlarının yanı sıra, bilgisayar odaklı
araçlarının ve özellikle internet kanallarının payı büyüktür. Bu tür araç ve
'la sağlanan bilgi ağlan insanlara sanal bir dünya kurmaktadır. Sanal dünyada
.ı.ı.oluşturan bireyler ve bireysel kimlikler giderek daha çok ön plana çıkmaktadır.
yaşanılan çoklu ortam sanal gerçeklik, sanak ortamlar ve sanal yaşantılarla
yeni boyutlar ve yeni işlevler kazanmaktadır. Dünya ölçüsünde hızla artan,
(

şıın ve yoğunlaşan birey odaklı girişimler, çalışmalar, etkinlikler ve başarılar
reysel küreselleşme" denilen bir olguyu gündeme getirmektedir. Sanal ortam,
Jliın yönünün yanı sıra, sanal sanat ve sanal müzik yönüyle de giderek daha
olmaktadır. Bu bağlamda sanal müzik ortamının insan yaşamında giderek daha
alması ve daha çok zaman kaplaması müzik eğitimin de yeni bir öğrenme
~ yolu olarak sanal müzik öğretim yöntemini gündeme getirmektedir.

Şıınal müzik öğretim yöntemi; ülkemiz müzik eğitiminde henüz çok yeni bir
çlır, yeni oluşmaktadır. Müzik öğretiminde bilgisayarın ve internet ağının belirli
görmeye ve kazanmaya başlamasıyla birlikte bu kavram giderek belirginleş
/ Ancak bu · konuda daha esnek, daha çabuk, daha ilgili ve daha duyarlı
ak gerekmektedir. Bu bakımdan bu yeni kavram üzerinde dikkatle ve özenle
büyük yarar görülmektedir. Çünkü sanal müzik öğretim yöntemi, daha
21. yüzyılın ve 2000'li yılların müzik eğitiminin en gözde öğretim
lerinden biri olma yolundadır. (Uçan, Yıldız, Bayraktar: 1999: 108-109)
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Müzik Eğitiminin Temeli ve Okul Müziği

1.4.i.Genel. Olarak

Müzik eğitimindeki amaç, insanın müzik ve sanat çevresi ile olan iletişim ve
Jçşiminin düzenli sağlıklı ve verimli olmasını sağlamaktır.

Eğitim ve sanat. üzerine yapılmış araştırmalar, ilkokullarda müzik eğitiminin
9~rslere oranla daha zayıf ve yetersiz işlendiğini ve fazla önemsenmediğini ortaya
\

µştur. Müziğin insanlar üzerindeki önemli ve etkili fonksiyonlarını düşündüğümüz
,.müzik eğitiminde gözlemlenen bu sorun ve yaklaşım oldukça dikkat çekicidir.

"... ilkokullardaki müzik öğretim uygulamalarını gerçekte son derece yetersiz,
yaıılış ve hatta belli yönleriyle yok denebilecek bir sınırlılıkta olması nedeniyle
da büyümekte ve adeta katalanarak üç yıllık ikinci kademeyi oluşturan ortaokula
ılmaktadır. (Uçan 1993s 129)

()kul müzik eğitimi gençliğin formasyonu bakımından bir bütün oluşturduğu

,µ eğitimin öncelikle ilkokulda sağlam bir biçimde başlamış olması gerekmektedir.
ilkokullarımızda müzik öğretim ve eğitimi ise tamamen sembolik özelliktedir.

Okul müziği, batıda müzik uygarlığının

gelişimesi üzerinde çok olumlu etkiler

tır, Prens Leopold 1887'de Manchester'de

Londra Kırallık Müzik Koleji'nin

projesi dolayısıyle yaptığı konuşmada "Yüzyıldan beri Almanya'da müziğin

olağanüstü gelişme, özellikle bir taraftan 1745'de kurulan ilkokul müzik
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·etimine, öte yandan, başuca bilyük merkez/erde birbiri ardı sıra açılan bilyük
iizik okulları ve konservatuvarlara borçludur" demiştir. (Yönetken, 1996 :24)

J. Bayer adlı Fransız müzik pedagogu, "Manuel de Pedagodie Musical Pratique"
fr eserinde "Niçin Almanya bilyük bir müzisyen ulus olarak görülmektedir? Çünkü

manya'da müzik öğretimine, belki hiçbir ülkenin vermediği büylik bir önem
·l'ilmiştir"diye yazmaktadır. (Say, 1996)

1932 yılında Paris'te Seine bölgesi ilkokulları müzik müfettişi eğitimci Maurice
ljavais şunları iddia etmiştir. "Miizik dersini de öteki derler gibi sınıf öğretmenine

i.fakmaklauzun siire kendimizi tddattık. Sonunda bu dersi özel müzik öğretmenlerine
·inek zorunluluğunu duyduk. Şimdi ilkokulla;ımızda müzik eğitim ve öğretimini
'armış bulunuyoruz.", (Say, 1996:25)

İlkokulun; müzik öğretim ve eğitimi, bütün müzik öğretim ve eğitiminin
elidir, Çünkü müzik eğitimi küçük yaşlarda başlar ve şekillenir.

İlkokul nasıl orta ve lise eğitimine temel oluyorsa, ilkokul müzik eğitimi de
orta ve lise müzik eğitimine temel olur. İlkokulsuz orta ve lise eğitimi
ım!-lv!-1~!-lo-ı
ı;;1;;uuıu

gibi, ilkokul müzik öğretim ve eğitimi olmadan orta ve lise müzik öğretim

gereği gibi yapılamaz. (Yönetken, 1996:25)
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ve onun eğitimi sistemini örnek alan KKTC okullarında müzik
ve· eğitimine gereği gibi önem vermek, Türk insanının formasyonu kadar,
müziğinin yayılmasını ve modern Türk müziğinin, Kıbrıs Türk müziğinin
yaşamının gelişmesini de sağlayacaktır. Gereken önlemleri almak en ciddi ve

hık taşıyan ödevlerimizdendir.

Bugün hala birçok ilkokullarda müzik dersi "göstermelik" bir ders halindedir. Bu
gerçek bir müzik öğretim ve eğitimi yapılmamakta, çocuklara birkaç şarkı
lerek ders geçiştirilmektedir. Bunun nedeni ilkokul öğretmenlerini yetiştiren

.~ı.ı . okulunda öğretmen adaylarına her ders gibi müziği de okutabilecek bir
Iik kazandırılamamasıdır.

ilzik dersini sınıf öğretmeninden alıp özel bir müzik öğretmenine vermek
da gidilemedi. Böylece ilkokul müzik öğretim ve eğitim sorunu tam anlamıyla
bırakıldı.

Çocuklar müzik eğitimine en çok gereksinim duydukları ve bu eğitimi almaya en
J]on oldukları, beş yıllık ilkokul öğrenim döneminde bu eğitimden yoksun

bir çare bulmak günümüzün başta gelen müzik sorunudur. Çocukların ·
gerekli müzik eğitimi görmemesi, yeni ·kuşakları büyük bir ruh
soylu bir nimetten yoksun bırakmaktadır.
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1.5.Çağdaş İnsan Eğitiminde Müziğin Önemi

Günümüzde çağdaş insan yetiştirmede müzik eğitimi önemli yer tutmaktadır.
Eğitimi" deyince, müziğin kaç kişiyle, hangi teknikle, nasıl yapılacağı, bir
tuc:ııuua ıuu£ıöıu

öğretimianlaşılır.

Çağdaş insan eğitiminde amaç: Kişisel gelişmeyi sınırsızlaştırmak, insan
;;1\,c:ı.,mu,

algılamasını, düzeyini yükseltmek, daha mutlu, uyumlu, sorunlarını çözme

~!eneğinesahip, öz güvenli, sosyal hayatta sempatik güce.sahip insan yetiştirmektir.

1960 yıllardan sonra okul müzik eğitiminin amaçları da yukarıdaki amaçlara
olarak programlanmayabaşlanmış, metodolojisi ve içeriği değişmiştir.

Tarih boyunca eğitimlerinde müziğe önem vermiş olan uluslar gelişmiş ve

Eski Yunan Felsefesindeki aritmetik oranlarla, doğada bulunan uyumlu
onik) seslerin oranları arasında bağ olduğu inancı. XVI. Yüzyılda Rönesasns
yasında tekrar ele alındı. Rönesans dünyasında her aydın Aritmetik ve Müzik
risini bilmek zorunda idi. Barok döneminde müziğe insan hayatının önemi katıldı.
çra doğdu. Konuşmalar, diyaloglar seslerle ifade edildi. Daha fazla moral veren
~ik akla, ruhu ve duyguları kattı, Klasik çevrelere ulaştı Müziğin kuralları kondu.
ııc:ı.-.,uwı

doğrularla müzik bilim haline geldi. Ayni zamanda da uygulanabilir sanat kolu

yolunu bulğµ.

Eğitimin önemli bir parçası haline gelmiş olan müziğin küçük formları direk,
düzenli, uyumlu, enerjik şarkılardı. Bu gelenekle devam eden müziğin eğitimi XJ.(.
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başında, ton-dışı müzikle karşılaştı. Bu dönemde müzik kuramcıları ve
müziğin yapısını bozan veya değerini artıran makamların insanlar üzerindeki
ne olduğu tartışmasına girdiler. (Kamacıoğlu, 1998:2)

Günümüzde kitle iletişim araçlarının artmastôzellikle

televizyonun ortaya

asından sonra, elektronik araçların yaygınlaşması, çok farklı yapıdaki müziklerin

!m

dünyaya yayılmasını sağladı. Dünyanın en uzak köşesindeki farklı müzik

eklerine ulaşmak kolaylaştı. Çok sayıda insan çeşitli ve değişik müzikleri
Fakat bu insanlardan çok azı müziğin fonksiyonlarının ve yapısının

Bu farklılıklar içinde çağdaş eğitim, müziğin değerini ayırma görevinde
ötillmemiş zorlukla karşı karşıyadır. Burada sorun, müziğin sadece mekanik ve
eneksel olarak öğretilmesi değil, müzik eğitiminin de yardımı ile insanları
:liştirecek, onları belli bir düzeyin üzerine getirebilecek eğitime ulaşabilme sorunu
!malıdır. Önemli olan amaca yönelik doğru müzik eğitimidir. Doğru müzik eğitimi ile
ili sezgiler ve yapılan uygulamalar, bize müzikal doğruların çağdaş eğitimdeki insan
t!iştirme amacındaki mantıkla ayni olduğunu göstermiştir. Müzik kişisel gelişmeyi
şturmada çok önmli bir konudur. Eğer müzik öğretimi uzmanlaşmış bir şekilde
pılırsa, öğretimde esas konular sayılan fen ve sosyal konuların daha iyi anlaşılmasını
ğlar. Ve eğer çocuklara müzik eğitimi, onların algılama, dinleme, kendini ifade
bilme, yaratıcı gücü arttırmaya yönelik.şekilde verilirse onların kendilerine güveni
doğruyu seçmeyi öğrenirler. Daha çok müzik ise birçok konunun gerçeğini daha
keşfetmeyi sağlar. Bunlar da idealizm, paylaşma, doğru düşünme, doğru araştırma ve
L~.:,o.ııu~·
daha

iyianlamadır.
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Bugün dünyada birçok müzik eğitim metodu uygulanmaktadır. Bu metotları
layan ülkeler, kendi insanlarının yapılarına uygun, kendi kaynaklarından
ak eğitim müziği literatürü geliştirmişlerdir.

yola

Bu literatürler, yuva çocuğunun

liğinden başlayarak sırasıyla yaş gurupları göz önüne alınarak, sistematik bir şekilde
hazırlanıp uygulanmaktadır.

SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE MÜZİK EGİTİMİ

eğitiminde dünyada söz sahibi ülkelerin başında Macaristan gelmektedir.

1. Macaristan'da Müzik Eğitimi

acaristandaki müzik eğitimini yuvalarda, ilkokullarda ve ortaeğitimde olmak
uvıumuc

incelemek mümkündür. Macaristan Müzik Eğitim Programları'na

1.1.i. Yuvalar :

3 yaş grubuna ayrılmıştır.

1. Grup 3-4 yaş: her gün 8-15 dakikalık bir zaman diliminde yapılmaktadır.
repertuarları 18-20 tekerleme, şarkılı oyun ve şarkıları kapsar; kelimelerin ve
temiz olmasına çalışılır. Sesler arasındaki farklar öğretilir (kalın ince vs) Davul
[e gibi vurmalı çalgıların seslerini ayırt etme, hafif ve kuvvetli sesler arasında
öğretilir. Müzik Dinleme: Hayvanlara vs. ait kısa şarkılar ve folk şarklıları
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2. Grup 4-5 yaş: Yirmi yirmi beş kadar tekerleme, 'şarkılı oyunlar, tek sesli
lar öğretilir. Ritim Çalışmaları: Şarkıların ritimleri, el çırparak, hafifce ayaklar
ı.ı!q.ı,an.,

oyun hareketleriyle öğretilir. Bu ritimler 2/4, 4/4 gibi düz ve yürüyüş ritimleri
Çocuklar hızlı ve yavaş ritimleri tanımaya teşvik edilir. Davullar, ziller
Ses Çalışmaları: Pes tiz seslerinin tanınmasına, şarkıların pratik olarak

,~~,ı.ıım:::sıııc;,doğru

söylenir.

seslerin verilmesine çalışılır'. Ayni şarkılar kelimeler yerine la la

Müzik Dinleme: keman, flüt v.s.nin eşlik ettiği kısa neşeli şarkılar

3. Grup (Büyük Grup) 5-7 yaş: Şarkı repertuvarı 25-30 tekerleme, şarkılı
bayram kutlamaları için yazılmış şarkılar, özel konulu şarkılar öğretilir. Ritim
Çabuk ve ağır farkları çocuklara gösterilir. Birçok farklı tempoda şarkılar
Çocuklar
tc;uın.ı.c;ıısonra

farkı görür veya adımlarıyla

yeni ritimleri tekrarlar.

Şarkıları

el çırparak ritimlerini bulurlar. Önce grup olarak, sonra kişsel olarak el

Bağımsız oyunlar oynarlar. Davullar, ziller, triangleler kullanılır. Müzik
Ses ve enstrümantal klasik müzik parçalarından örnekler verilir. Bunlar, çocuk
kanonlardan, şarkılardan oluşur.

11.1.ii.İlkokul Müzik Programı

rn\.ul\.uıuıı

ilk yılında haftada iki gün müziksel kapasitesinin artmasını sağlayacak

Burada temel müzik bilgileri verilmektedir.
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İkinci yıldan sekizinci yıla kadar haftada iki gün olan müzik derslerinde, koral
müzik egzersizleri, işitme, ritim, analiz ve şarkı gruplarının toplu çalışmaları

yıldan dördüncü . yıla . kadar ilk okullarda çocuklara dersleri müzik
ve özel öğretmenler (özel branş öğretmenleri Koro, piyano, keman gibi)

ısesıncı sınıftan sekizinci sınıfa kadar özel branş (koro, piyano, keman, orkestra

eğitimi yürütür..

1.1. iii. Ortaöğretimde Müzik:

Haftada iki saat olan müzik derslerinde pratik koro çalışmalarının yanında kişisel
ve orkestrada çaşmaya katılırlar. Melodi, ritim, armoni ve form

Müzik Eğitimi konusunda başarılarını ispatlamış ülkelerden biri olan
istan'da Kodalyn'in temelini attığı ve bugün eğitimine devam olunan müzikli okul
cilerinin müzik dışındaki derslerde gösterdikleri başarı diğer okullardaki başarı
:yinin üstündedir. Bu sonuç Kodalyn'in müzik eğitimi konusundaki düşüncelerini
ayan en somut kanıttır.( Kamacıoğlu, 1998:5)

Kodalyn'in ortaya koyduğu yöntem 1975 yılından bu yana kendi doğum yeri
Keckemet kasabasındakurulan Kodalyn Enstitüsü'nde ele alınmaktadır.
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Ayrıca Enstitünün ana amacı "Müzik eğitimini, felsefe ve· pratiğiyle derinden
,~uma1'., araştırma sonuçlarını dünya ölçüsünde yaymak, konuya hizmet sunanların
bu eğitimi en yetkin biçime kavuşturmak" olarak saptanmıştır.

Yirminci yüzyılın başlarında Macaristan'ın en üst düzeydeki müzik eğitim
olan Zeneakademia'da Müzik Akademisi'ne giren öğrencilerin, o zamanlarda
dürüst nota okuyup yazamadıkları ve ulusal müzik birikiminden haberdar
µµ11\.lruı

ancak gelişen Macaristan'da, günümüzde, on buçuk milyon nüfus içinde,

inlerin oluşturduğu sekiz yüz koro mevcuttur ve bunların elli kadarı birinci sınıf
lardır; yüz kadarı da radyo yayınlarında yer almakta ya da sürekli konserler
ektedirler. Heınen herkes bir alet çalmakta, hemen herkes şarkı söyleyebilmektedir.

i.k

eğitimi olmayan bir kişi karacahil sayılmaktadır. Konser salonları dolup

ııld:adır. Ülkenin kültür düzeyinin bu duruma gelmesi, müzik öğretmenlerinin eğitim
Kodaly'ın

öncülüğüyle yükseltilmesine önem verilmesi

sayesinde

Zoltan Kodaly Yaygın Müzik Eğitimi Yöntemi bugün Macaristandaki bütün
[larda uygulanmakta, müziğe en az matematik kadar önem verilmekte, "Yöntemin"
arı düzeyindeki grafiği artırdığı gözlenmektedir. Bu yöntem artık Macaristan'ın
aki ülkelerde de

denenmekte ve ülkelerin koşullarına göre gerekli bazı

ikliklerle asıl amaç olan sağlıklı ve eşit eğitim ereğine ulaşılmaya çalışılmaktadır.
Macar müzik eğitimcisinin getirdiği düşünce bir ülkenin müzik eğitimine kendi
:k.:müziğindenbaşlanması doğrultusunda idi . Bu nedenledir ki bugün günümüzde
müzikleri kendi halk müziklerine oturtan ülkeler müzik konusunda dünyada söz
olmuşlardır.
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II. 2. Türkiyede Müzik Eğitimi

Türkiye' de müzik eğitimi Selçuklu döneminde başlamış, Osmanlı döneminde
çeşitlenmiş,

Cumhuriyet

döneminde

ise kökleşip

sağlamlaşmış

ve

girmiştir.

v;:;ımu111 döneminde 3

tip okul vardı 1. Sıbyan Okulları 2. Medreseler 3. Enderun

(Saray Okullar) (Akyüz, 2001)

1.

Sıbyan Okulları

: Müzik sadece dini amaçlıydı. Dinin·gelişmesinde

.çtı ve okulda din-dışı müzik yapılmıyordu. Din adamları tarafından verilen müzik
insel müzik yapılmaktaydı

. Medreseler

: Sıbyan okulları ile ayni özelliği taşıyordu. Sadece

~ devam edenler daha büyük yaştaki öğrencilerdi.

Enderun Okulları

: İse seçkin kişilerin eğitildiği yer, özel, seçkin

ilarm okullarıydı. Burada din dışı müzik veriliyor. Divan edebiyatı ile beraber
divan müziği yapılmaktaydı.

Türkiye'de

Cumhuriyet dönemine,

müzik

öğretimi

alanında Osmanlı

,torluğu döneminde sağlanan belirli bir birikimle girilmiştir. Cumhuriyet
· in başlarında müzik öğretimi bu birikime dayalı olmakla birlikte özellikle
'in görüş ve düşüncelerine temellenmiş Ziya Gökalp'in katkılarıyla yönlenmiştir.
lusal müzik varlığının derlenip-toplanıp değerlendirilmesi, Türk ulusal müziğinin
(yeni, çağdaş, çağcıl) ilke, yöntem ve tekniklerle işlenerek geliştirilmesi ve bu
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yvrensel müzikte yerini alabilecek niteliğe kavuşturulması amaçlanmıştır. (Uçan,

Atatürk Cumhuriyeti kurduğu zaman gerçekleştirdiği en büyük atılımlardan biri
:ikte Avrupa standartlarını yakalamaya çalışmaktı. Bir ulusun ilerlemesindeki en
ici ölçütün müzikteki yenileşmenin benimsenmesi

olduğunu söylemekteydi.

devrimini gerşekleştirecek yetenekli gençler Avrupa'ya

gönderilip eğitimini

ı:ıyanlar ülkeye çağırılıyordu. Diğer yandan da yeni okullar, kurumlar açılıyordu.
15. yılına gelindiğinde bu folda epeyi ilerleme kaydedilmişti. (Tura,

Atatürk'ün ölümünden sonra İnönü de ayni atılımın sürmesine gayret gösterdi.
,~ıleri, Konservatuvarlar,

Senfoni Orkestraları,

Devlet Operası gibi kurumlar

endi, genç bestekarlar eserler ortaya çıkarıyor ve yeni Türk Müziği oluşmaya
,rdu. O dönemde müzik derslerinin genel düzeyinin, durumunun ne kadar iyi
.:ı:ıu anlamak, o dönemde okutulan ortaeğitim müzik kitaplarından anlaşılmaktadır.

Daha sonraları yönetimi ele alan çevreler Yeni Türk Cumhuriyetine inanmış
kadroları

törpüleyerek

Atatürk

döneminde

başlayan,

İnönü

döneminde

Imeye çalışılan yenilikçi atılımların önce hızını keserek, sonra da yönünü
fmişlerdir. Bu kesimin ilerici bir kültüre gereksinimi yoktu. Bu kişiler " milli

i" geleneksel değerlere bağlı görünen, ama aslında bunları pek umursamayan
ı ön plana çıkarıyordu. Bu kişilere göre sanat kültür gibi ne işe yaradığı
eyen, çok kere de tehlikeli olabilen bir lükstü ve bu lükse zaman ve para
masını doğru değildi. Bu yüzden okul programlarındaki müzik, resim, sanat tarihi
önce değerleri düşürüldü, sonra da süreleri etkileri azaltıldı. Bu dersler
bağlı bırakıldı ya da toptan kaldırıldı. Gençliğin yetişmesinde son derce önemli
olabilecek sanat ve kültür eğitiminden Türk gençliği, giderek yoksun bırakıldı.
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uuuuruzue
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müzik eğitiminin çok küçük yaşlarda başlatılması gereği iyiden

pek çok uygar ülkelerde bu gerek doğrultusundaprogramlar geliştirilip

konmuş bulunmaktadır. Çocuğun daha annesinin karnındayken seslerden,
müzik seslerinden etkilendiği, bu yüzden müzik eğitimine anneden başlamak
ileri sürülmektedir. Öğretici ile annenin işbirliğine dayalı öğretim metodları
•gııılaşmaktadır.(Tura, 1998:65)

Şu anda ilkokullarda uygulanmakta olan eğitim programını aynen alarak, haftada
müzik dersleriyle yetinmeye çalışmanın ne ölçüde yarar sağlıyacağı da
hassasiyetle durulup düşünülmesi gereken bir konudur.
s
Türkiyede müzik eğitimi veren kurumların büyük bir bölümünde çağdaş,
müzik eğitim yöntemleri yeterince bilinmemekte, incelenmemekte ya da
an yeterince yararlanılmamaktadır. Geleneksel müziklerimiz bilimsel yöntemlerle
lenmiş, sınıflandırılmış, eğitim için düzenlenmiş metotlaştırılmış değildir. Aynı
en gele~, aynı kuramsal temellere dayanan türler, yapay ayrımlarla birbirinden
bilimsellikle uzaktan yakından ilgisi olmayan çabalarla, sistemsiz ve
öğretime konulmuştur. Geleneksel çalgılar, standartları saptanmadan,
geçilmeden, eğitim süreleri bilimsel ölçütlerle belirlenmeden,
qdsuz, müfredatsız öğretilmeye başlanmıştır. Neyin nerede, nasıl ve ne kadar
:tileceği konularında ciddi araştırmalar yapılmamış, eğitim planlan gereksiz
[emelerledoldurulmuştur.(Tura 1998)

Geleneksel müziklerin eğitiminde karşılaşılan önemli aksaklık da, nota yazısı ile
lendirrne arasındaki tutarsızlıktır. Sürekli göçürme alışkanlığı, kulak eğitimine çok
ük zarar vermekte, ses tanıma yetisinin oluşup gelişmesini engellemektedir.
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11.3.i. Genel Bakış:

Genellikle Türkiye ve Türk eğitim sistemini örnek alan KKTC okullarında müzik
ve eğitimine gereği gibi önem vermek, Kıbrıs Türk insanının formasyonunun
gibi, ülkemizde Batı müziğinin yayılmasını ve Modem Türk Müziğinin,

1Mtım1111c:sı

'ı

müziğinin ve müzik yaşamının gelişmesine de önemli ölçüde katkı

Bu bağlamda müzik kültürünü yükseltmek için gereken önlemleri almak ülkede
aıuauu

sorumluluklarının başında gelmeklidir.

İlkokul nasıl orta ve lise eğitimine temel oluyorsa, ilkokul müzik eğitimi de
ve lise müzik eğitimine temel olur. İlkokulsuz orta ve lise eğitimi
larnavacağı gibi, ilkokul müzik öğretim ve eğitimi olmadan orta ve lise müzik öğretim
eğitimi de gereği gibi yapılamaz.(Yönetken,

1996:25)

Bugün hala birçok ilkokulda müzik dersi önemsiz fuzuli bir ders halinde hatta
aracı gibi görülmektedir. Bu derste gerçek bir müzik öğretim ve eğitimi
ıpııımıımı.l\.ı.a

çocuklar birkaç şarkı söyletilerek ders geçiştirilmektedir. Bunun nedeni

öğretmenlerini yetiştiren öğretmen okulunda öğretmen adaylarına her ders gibi
de okutabilecek bir yeterlilik kazandırılamamasıdır.
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Günümüze kadar yetkililer bu konuyu göz ardı etriıiş, önlem alma yoluna
itmemiş, hatta Müzik dersini sınıf öğretmeninden alıp özel bir müzik öğretmenine
:l:'J.llek yoluna da gidilmemiştir. Böylece ilkokul müzik öğretim ve eğitim sorunu tam
boşlukta bırakılmıştır.

Çocukların müzik eğitimine en çok gereksinim duydukları ve bu eğitimi almaya
yatkın oldukları bir çağda yani beş yıl süren bir ilkokul öğrenim döneminde
anlamda bir müzik eğitimi vermemekle bu eğitimden yoksun tutuldular.

Buna bir çare bulmak günümüzün başta gelen ve önemli müzik eğitimi
"udur. Çocukların ilkokul çağında gerekli
müzik eğitimi görmemesi, yeni kuşakları

ruh kudretinden, soylu bir nimetten yoksun bırakacaktır.

11.3.ii.Tarihsel Bakış:

Kıbrıs'ta 1571 den itibaren yaşamaya başlayan Kıbrıslı Türklerin eğitiminin en
özelliği önce Osmanlı Devleti daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti eğitimine
bir eğitim sürdürmüş olmasıdır. Başlarda dini temele dayalı eğitim veren
1838 yıllarında ileriye doğru adımlar atılmaya başlanmıştır. İlk defa müzik
1862 de açılan İlmiye Mektebi adı altında Selimiye Camii yanında açılan
Rüştiyesi'nde görmekteyiz. (Feridun; 2001; 9)

İngilizler adayı 1878'de devraldıktan sonra Türk eğitim sistemini yavaş yavaş ele
değişiklikler getirmeye başlanmıştır. 1926-28 yılı Tali Okullar İdare Heyeti
yeni kararlar aldılar. Bu kararların 6. maddesine göre müzik ve resim derslerinin
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rpgrama

konmasına

müzik

öğretmenliğine

µrhanettin tayin edilmesi öngörülmüştür.

Bedelyan'ın,

(Behçet,

resim

öğretmenliğine

1969;128) 1928-1930 Maarif

nçümeni Üyelerinin aldığı kararların 5. maddesi ise Müzik ve cimnastik derslerinin
kokul programlarına konulması doğrultusunda idi.(Behçet, 1969; 97) Orta ve Liselerde
~ durum pek farklı değildi. Kız okulunun adı Victoria, erkek okulunun adı ise Sultani

ti.

1924-25 yıllarında Sultani'de bando vardı ancak bu faaliyet ders haricinde

~pılmakta ve İngiliz Marşları çalınmakta idi. (Fedai, 1986) Yine 1926-28 yılları
füşındaalınan kararların 8. maddesi Victoria'ya piyano alınmasına fakat dersin ücretli
pnası şartını getiriyordu. (Behçet, 1969;128)

Yine 1928-30 lu yıllarında Tali Okullar İdare Heyeti üyeleri nin aldıkları
~f.t:1rların 30. maddesi Müzikte lisenin müfredatı İstanbul'<lakinin ayni olmasına, her
ifebe kendi müzik aletini kendisi satın aldığı takdirde bir orkestra kurulmasını
ij.görmekteydi.(Behçet;1969,133)

Böylece müzik, okul programına yeniden girdi, ancak son derece sınırlıydı.
jirkaç İngiliz ezgisini içeren bu programda en önemli yeri Kral/Kraliçe marşları
!maktaydı. (Fedai age) 1932-33 yıllarında Gına (Müzik) derslerine rastlamaktayız
~ı:ıha sonra Teganni). Burada daha çok okul şarkıları öğretilmekteydi, ancak sınıf

:~çmek için etkisi bulunmamaktaydı.(Feridun;2) Söylenen şarkılar arasındal931 de

,µm İsyanı'nın ardından İngiliz Sömürge Hükümeti Ada'daki özgürlükleri, bu arada

,~gür eğitim hakkını kısıtlama yoluna gitmişti . Sınıflarda Milli Marşlar ağır ağır

ğylenmemeye başlanmıştı. (Feridun;4) Hüsnü Feridun'un anılarında belirttiği gibi

Jyfüzik dersi çok yavan geçiyor, Ey Bülbül Güzel Kuş, Dağ Başını Duman Almış,

ğgilizce Sweet Home ve benzeri şarkılar öğretilmekteydi." (Feridun;l 1) 1935 Eğitim

(asasının ardından alınan tedbirler arasında Türkiye'den getirtilen kitaplar yasaklanmış,

o.illi günleri kutlama, milli renkleri kullanma, milli marş söyleme ve milli büyüklerin
~simleriniteşhir etme yasaklanmıştır. (Feridun; 21)
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eğitimine göz attığımızda bu yıllarda okullarda gerçek bir müzik
olmadığı, hatta sınıf geçmede etkisi bile bulunmadığı gerçeği karşımıza
Müzik bir ülkenin uygarlık

yolunda ilerlemesini sağlayan delil, başka

sesini duyuracak tek ve ortak dildir. "Bir memleketin ahlaki şekilde idare edilip
1.?wı:;ını

anlamak istyerseniz o memleketin müziğini tetkik ediniz" (Akalın 1945)

bunları bilen İngiliz hükümeti elbette müzik eğitimini göz ardı edecekti.
bu çabaları pek uzun sürmedi .

Bu sistemin böyle devam edemiyeceğini gören Encümen üyeleri, yılları alan
ç~lışmave çabaları sonucu nihayet 9 haziran 1959 yılında Kıbrıs Türk maarifinin
idaresinden Türk idaresine devri yapıldı.Yeni tayin edilen Encümen üyeleri yeni
aldılar, Böylece ilkokul müfredatının Türkiye müfredatına uydurulmasına karar

+iBu maksat için İlkokul Başmüfettişliği bazı İlkokul Müdürleri ve Öğretmen
Müdür Yardımcısı görevlendirilmişti. Alınan kararların 5. maddesi ilkokullarda
şi günü son dersten sonra törenle Bayrak çekilmesi ve pazartesi sabahı yine
indirilmesini öngörüyordu. Böylece İstiklal Marşı okullara resmen girmiş oldu.
e,t, 1969) 8. maddesinin e şıkkı: Müzik ev idaresi, kız beden eğitimi, İngilizce,
işleri, Matematik, Fen konuları ile ilgili 6 danışman (advise) bulunmasına karar

Böylece İlkokullara müzik eğtimi de Türkiye doğrultusunda yeniden ele alınmış

50-51 yıllarında Türkler okul idaresinin ve okul müdürünün Türk olmasında
İngilizlerin yardımı kesme kararını hiçe sayarak bunu kabul ettirdiler.
yardımı kestiğini gören Türkiye Cumhuriyeti yardım etmeye başladı.

52

maaşlarını

artık

Türkiye

Cumhuriyeti

karşılıyıp

Kıbrıs'a

öğretmen

1950 de Türk Erkek Lisesine Türkiye'den Yavuz Konnolu Türk Müdür olarak
e eski müdür Mr. Wood'un 1 Eylül 1950 de emekliye ayrılmasına kararı verildi .
.e okul idaresi Türklerin eline geçti. (Behçet,1969)

· 1951 yılında Kıbrıs Lise mezunlarının Türkiye Eğitim Enstitülerine parasız yatılı
:rilip Kıbrıs Ortaokullarına öğretmen yetiştirilmesine başlandı. Böylece Türkiye'ye
gönderildi.

1954-55 yıllarından itibaren Türkiye'ye

giden öğrenci grupları

de müzik öğrencisi bulunmaktaydı.

Sanatlar Derneği başkanı Nazım Ali İleri, sanat alanına burs ayrılmasını
işti. Bu taleb olumlu karşılanmış ve 1959 yılında ilk defa Saydam Muhittin adlı
iKonservatuvara
lamış

ancak

gönderildi. Keman eğitimi alan Muhittin, Kıbrıs'ta askerliğini
Türkiye'ye

geri

dönmek

zorunda

kalmıştır.Halen

İzmir

:r-yatuvarındaDoçent olarak görev yapmaktadır. (Feridun; 146). Artık okullara ağır
ürk sistemi her şeyiyle girmeye başlamaktaydı. Dolayısıyle müzik için de ayni şeyi

Rum ve Türkerin Karışık Okulları:

1.a. Amerikan Academy for Men-Larnaka
b. Amerikan Academy for Girls-Lefkoşa

.a İngilizce dini şarkılar söyletilmekteydi.
2. İngiliz Okulu: Lekoşa'da Arab Ahmed Paşa mahallesnde 27 Eylül 1906 da
muştu. Daha sonra hükümet özel binalarına geçildi. (Vali Tepesinde) 1962 yılına
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sadece erkekler devam-etti. 1957..;58 ders yılında bu binaların biraz ötesinde yalnız
İngiliz Okulu açıldı. 1962-63 yılında bu okullar birleştirildi %20 si Türk,
Rum ve bir kısmı ise Ermeni idi. Burada Müzik İngilizce yapılmaktaydı

Körler Okulu (Sen Barnabas): 1929 yılında Lefkoşa'da körler için kurulmuş
ldu. Masrafını hükümet vermekle beraber hükümetin tayin ettiği bir komisyon
(I.art idare edilmekteydi 1950 yılına kadar sadece erkekler alınıyordu. 1950 den
~ızlar da kabul edilmeye başladı. Müzik dersi İngilizce yapılıyordu.

4. Erkek Öğretmen Kolleji: 1937 yılında Güzelyurt (Omorfo) da açıldı. Lise
u/ öğrencilerden İmtihanla alındı. İki yıllık bir öğretim ve tatbikat koleji idi,
·1rii

İngilizdi. İlk zamanlar bir Türk ve bir Rum iki öğretmen ve her sınıfta 20
Bunların W dü Türk' dü Türkçe ve Rumca dersleri hariç diğer bütün

yıııııuv

ve İngilizce olarak okutuluyordu Resim Spor ve Müzik gibi faaliyetler

Öğretmen Koleji: 1940 yılında Lefkoşa'da Selimiye İlkokulunun alt
açıldı. Türk ve Rum öğrencisi vardı. Başlangıçta tahsil süresi bir yıldı ve
ayrıydı 1947-48 iki yıla yükseltildi İngilizce beden eğitimi resim ve müzik
Türk ve Rum öğrenciler birlikte izlemeye başladılar diğer derler ayrıydı 1957
erkek öğrencilerle birleştil957-58 ders yılında EOKA tedhişinin tehlikeli
almasıyla Rumlardan ayrılarak BafKapısı civarlarına Terra Santa okuluna, 1959yılında ise bir kısmı tamamlanan yeni Lise binasına taşındılar. 1974 den sonra
taşınan okul şimdi Lefkoşa'da Atatürk Öğretmen Akademisi adı altında
sürdürmektedir.

Bu okul 1960 yıllara kadar İngiliz eğitim sistemine göre eğitim yapmakta idi.
an sonra T.C. eğitim sistemine tamamen dönüş yapılmış, okulda müzik orkestraları,
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kurulmuş, Türk müzik parçaları ve Türk marşları çalınıp söyletilmeye

yıllara göz attığımızda Öğretmen Koleji'nde

müzik dersine çok önem

karşımıza çıkmaktadır.Başarılı bir müzik öğretmeni olan Mr. Ioannides müzik
eğitimi vermekte idi. "The Fellowship Song Book" adlı şarkı kitabı
makta ve 3 sesli koro parçaları seslendirmekteydi. Ayrıca Türkiye'den getirtilen
kitabından da şarkı öğretimini kabul eden müzik öğretmeni,

Türk okul

Rumlarınkinden daha gelişmiş olduğunu defalarca söylemiştir. (Feridun;49)

1-uıı..;c:tıı...

müzik eğitimine hiçbir zaman sanat yönüyle bakılmadığı, hep eğlence

va&.uu,5,

karşımıza her dönemde acı bir gerçek olarak çıkmaktadır.

ise ne acıdır ki bu zihniyet değişmiş değildir. Uygulamalara
zaman müzik dersinin insan üstündeki eğitim yönünü hep göz ardı etmiş
saptırmış ve sınıflarda "şarkı söyletme dersi" olarak gerçekleştirme

ÇOCUK, MÜZİK ve EGİTİM

Çocuk ve Eğitim:

wıw.uw:.uv

eğitimlerine devam eden ilköğretim, ortaöğretiın ve hatta lise

çocuklarımızın bir yarış ortamına itildiği tartışılmaz bir gerçek olarak
çıkmaktadır. Çocuklarımız, eğitimlerinin daha ilk yıllarında sabahın erken
inde, okullarına ulaşmak için bindikleri servis veya özel . araçlarında amansız
oşuşturmaya başlamaktadırlar. Genellikle kalabalık sınıflarda yapılmaya

lan dersler sonucunda verilen yüklü ödevlere ve bir süre soma, önce Kollej,
soma Anadolu ve Fen Lisesi sınavları, bunların arkasından da hayatlarının en
i sınavı olan Üniversitelere Giriş Sınavları sebebiyle kendilerini gitmek
.da hissettikleri dershanelerin ve/veya özel derslerin de yükü eklenerek,
arın yaşamları adeta bir yanşa dönüşmektedir. Bu denli ders yükü altında
rı.. çocuğun bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimini sağlıklı bir düzenle sağlamak
·yorsa, okullarımızda uygulanmakta

olan sözel ve sayısal alanlardaki

eklerin ortaya çıkarılma çabalarının yanında, sanatsal yeteneklerin de ortaya
iması gerekmektedir. Böylelikle ruh sağlığı bozulmamış, nitelikli, özgüvene
·.pibireyleryetiştirilebilir. (Çilden,2001: 2)

Günlük yaşantılarındaki tek düzeliği gidermek, bedensel, ruhsal ve zihinsel
iklarını koruyabilmek için, ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklarımızı değişik
iklere yöneltmek gerekmektedir. Resim derslerinde boyalarla özgürce resim
alan sağlanmalı, müzik derslerinde çocuklar oyunlarla birleştirilmiş tüm
u.duylahareket edip katılabileceği tekerlemeler, türküler, şarkılar söyleyebilmeli,

ilin.de kendisinin boş kutulardan, şişelerden v.b. yaptığı müzik gereçleriyle

g~rçekleştirebileceğiritmik çalışmalarla çalgı çalma denemelerinde bulunabilmelidir.

~)iliasomaki yıllarda ise düzenli olarak yapılan sanatsal etkinliklerle (resim, şarkı ve
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oyun, ritmik danslar, halk oyunları v.b.) çocuklarımızın üzerindeki
n biraz olsun hafifletilmesi sağlanmalıdır.

vcıl.!.u~ eğitim

anlayışında birey, bedensel, devinişsel, duyuşsal ve bilişsel

yla bir bütün olarak ele alınıp her alanda da dengeli bir şekilde eğitilmelidir
1984:51).

Eğitimimize baktığımız zaman çocuklarımızın bilgi, beceri ve yetenekleri
tıısunda eğitilmeleri gerekirken, eğitim sistemimiz her öğretim düzeyinde
ve sözel gibi iki ana yetenek alanında sıkışıp kalmıştır. Yetenek bireysel
"ne yapabileceğini" göstermektedir ancak, bireyler tüm yetenek alanlarında
ığı taktirde onların ne yapabilecekleri kestirilebilir. Sınırlı bir sayısal-sözel

le

anlayışı bireylerin niteliklerini bütünsel olarak ortaya koyamaz. (Selçuk,

Okullarda, verilmeye çalışılan eğitimle çocuklarımız bir bütün olarak ele
ıdır. Okulda eğitim ve öğretimin asıl amacı öğrencinin bütün yönlerinin, yani
kişilik özelliklerinin en son sınırına kadar geliştirilmesidir. Dersler bunu
n yapar. Bundan başka, öğrencinin daha kimi etkinliklerle "yaşantı" kazanması
. Bu yaşantılar,derslerin erişemediği noktalara girerek bireyi çeşitli yönlerden
irecektir.Illinbaşıoğlu, 1983:208).

Yaşantı;

bireyin

belli

bir

düzeydeki

şimleri sonucunda bireyde kalan izdir. (Senemoğlu, 1998:96). İşte diğer
rin erişemediği bu önemli derinliklere Müzik dersleri ile çocuğun bu boyutu
ilebilir. İlköğretimde çoğu zaman yapılamayan yada kısmen yapılmaya
lan müzik derslerinde çocuğun bu gelişimi engellenmiş olmaktadır. Su
ez bir gerçek vardır ki etkin müzik öğreten herkesin çocuğu tanıması ve onun
özelliklerini bilmesi gerekir bu da sözkonusu eğitimcinin alanında çok iyi
'"'~""";ula

mümkün olabilir.
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Müzik, eğitim sürecinin sanatsal boyutunun yanısıra, çocuğun kendini ifade
~\,lvuıııııı.;;;:,.ı ve

geliştirebilmesi açısından önemli bir araç olarak kullanılmalıdır.

Müzik öncelikle, çocuğun ruhsal yapısındaki aşın duygusallık ya da olumsuz
~vranışlarından arınıp, daha sakin ve olumlu bir ortama yönelmesi bakımından

Çocuğun alacağı müzik eğitimi; kişilik gelişimini etkileyerek, gözlem
güclendirir ve iç potansiyeli ile yaratıcılığını ortaya çıkarır. Sanat;
pçµ.gun. içindeki potansiyel enerji ve gücün ortaya çıkmasını sağlar.

Amaca uygun ve doğru . bir eğitim verildiğinde müzik, çocuk gelişiminde
etkiler bırakır. Zihinsel, duygusal, psiko-motor gelişmeler ile sanatsal
·~tı.cılık ve beğeniler çocuğun başlıca gelişim alanlarıdır

Müzik

derslerinde
Bu

amaçla

temel
müzik

onların mümkün

amaç

bireyin

dersleri

yaratıcılığını

öğrencilerin

arttırmak

ihtiyaçlarına

olduğunca katılımcı olmaları

ve
göre

sağlanmaya

İyi bir eğitim sürecinde, her çocuğun dengeli gelişimini gerçekleştirebilmesi
kendi çabalarına yardımcı olunması ve her çocuğun diğer çocuklardan bazı
eriyle farklı olduğunun kabul edilmesi gerekir. Bu nedenle öğretim programları
a..ııru.ıau.ı.ııı

ve esnek olmalıdır.

Müzik eğitimi planlanırken, çocuğun gelişim düzeyleri, müziğe karşı ilgileri
herhangi bir motivasyona gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır.
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Müzik

insanın

yaşamında

vazgeçilmez

bir

olgudur.

Çocuğun

doğal

esinde etkileştiği bir boyuttur. (Oyun içinde söylediği tekerleme, şarkı, türkü,
izyonda

radyoda

dinleyip

duyduğu

müzikler

gibi.) İlk ve orta öğretim

[arında müzik genellikle araç olarak kullanılır. Bu, müziğin değişik yönlerini,
dinin ve arkadaşlarının davranışlarım, yerel, ulusal ve uluslararası toplulukları,
ğun anlamasını saglayaiı bir araçtır. Müzik eğitimi yaparken öğretmenler müzik
'ırıinin, kişilik gelişimi, sosyal gelişim ve duygusal gelişim üzerindeki etkilerini
~dendirmektedirler.

Çocuğun

:timiyle ilişkilendirecekleri

gelişim

alanı

içinde,

öğretmenlerin

müzik

bilgiye gereksinimleri vardır. Değişik yaş gruplarının

el özellikleriyle ilgili bilgiler öğretmen için her zaman önemli bir araç olmakla
e, bu yaş gruplarında çocukların nasıl uzlaştırılabilecekleri

de eşit değerde

idir.

Satis Coleman ve Carl Orff yaptıkları araştırmalarla,
amaya çalışmış kompozitörlerdir.

'çocuklar için müzik'i

Her ikisi de çocukların müzik deneyimleri

ladığında konuşmanın, şarkı söylemenin ve hareket etmenin birbiriyle bağlantılı
içiçe olduğuna ve söz örgüsünün ritm örgülerinin gelişmesine, ritm örgülerinin
daha sonra melodik örgülerin gelişimine yardımcı olduğuna inandılar. Her ikisi de
"-'ği yaratıcı bir sanat olarak gördüler ve müzik eğitimini İlk çağlardan günümüze
müzik yansıması olarak değerlendirdiler.

Doğal gelişim, nesnelerin birbirine

a gereksiniminden kaynaklandığı için bu eğitimciler çocukların vurabilecekleri
~ya mızrapla çalabilecekleri çalgıların tasarımını gerçekleştirdiler

(Nye, 1967:36;

ilden,2001 :3).

Müzik eğitiminin günümüzdeki çağdaş felsefesi; "müzik eğitiminin nitelik ve
ğerini müzik sanatının nitelik ve değeri belirlemelidir"varsayımına

dayanmaktadır.

kul öncesi müzik eğitimi, asıl amaç olan estetik ve müzikal duygunun gelişimi
ı:ıfonda bir takım destekleyici görevlerde de bulunur.

Müzik eğitimi ayrıca, bir ulusu oluşturan en önemli niteliklerden birisi olai:ı
rtak dili öğretmek ve geliştirmek açısından da oldukça etkilidir. Japon Eğitimci
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~.ııvnı

Suzuki, Nurtured By Love·adlı eserinde konuyla ilgili düşüncelerini "Ben
iyi vatandaşlar yetiştirmek istiyorum. Eğer bir çocuk doğumundan itibaren iyi
dinler ve onu çalmayı öğrenirse, disiplin, duyarlılık, hoşgörü kazanır, iyi bir
olur" şeklinde ifade etmektedir.

Gelişmiş ülkelerde müzik başlı başına bir eğitim alanı ve aracı olarak
Müzik derslerinde temel amaç bireyin yaratıcılığını arttırmak ve

Günümüzde müzik eğitimi, ulusların birbirlerinin kültürlerini tanıması ve bu
bir anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesinde en önemli araç olarak

üzere, müziğin ve dolayısıyla müzik eğitiminin toplumsal
işlevi çok önemlidir. Müzik eğitimi, bir ülkede müzik düzeyinin
belirleyici bir rol oynamaktadır

tHRına.:,mua

terbiyenin esaslı vasıtasıdır ve müzik bir eğlence aracı değil, bir
iyilik eğitim aracıdır." (Eflatun)

'--'"ı;un..

ve Müzik

Ünlü Müzik Tarihçisi Kurt Pahlen şöyle diyor: "Kültür olmadan müzik
Fakat, müzik olmadan asla, gerçek bir kültür olamaz." Müziğin, bireysel,
ı.uıı.:,aı,

ekonomik boyutlarda pek çok işlevi vardır. Çocuğun yaşantısında ise

ayn bir yere ve öneme sahiptir. (Toksoy, 2003)
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Çocuklar

her türlü materyalden

elde edilen sesleri kullanma,

deneme,

gereksinim duyarlar. Çocukların melodik kavramları, yetişkinlerinkinden
ve yetişkinlerin

standartlarına

göre değerlendirilmemeleri

gerekir. Okul

çocuk öncelikle seslerle ilgilenir, neyin hangi sesi çıkardığım merak eder.
çocuğun yaşamının bir parçası olmalıdır. Eğer müzik çocuklar için bir dil
t:ı,ı:;ı:us..~cı. onu kullanmaları gerekir. Yapılan araştırmalar, çocuklara ritm çalışması

öğretmenlerin, bu çalışmaların, öğrencilerin sadece uygun zamanda uygun
vermesının ·. geliştirilmeye çalışılması olmadığı, öğrencinin ritmik etkiye karşı
u.£.u,.

.,,.a tepkisini ortaya koyabilme özgürlüğünün de ritm çalışmaları sırasında

çalışılması gerektiğinde birleştiklerini ortaya çıkarmıştır (Nye, 1967:38).

...,v..,u~uu

küçük yaşlardan itibaren alalacağı müzik eğitimi, kişilik gelişimini

gözlem yeteneğini güçlendirir ve iç potansiyeli ile yaratıcılığım ortaya
Amaca uygun eğitim verildiğinde müzik, çocuk gelişiminde olumlu etkiler
Zihinsel, duygusal, psiko-motor gelişmeler ile sanatsal yaratıcılık ve

'~"".ıuu;,.ıçocuğun

başlıca gelişim alanlarıdır.

~ Çocuk Gelişimine Müziğin Katkılan

başka şeylerin yamsıra, güvenlik hissi, grup içinde yer edinebilme, bir
ikte yer alabilme ve kendi sorunlarıyla yüzleşme ve başarılı olmaya gereksinim
Müzik programı, müzik deneyimlerinin kalitesiyle,.programın düzenlenmesi
alınan müzik öğretim yöntemleriyle birlikte çocuğun gelişimine katkıda
ur. İyi hazırlanmış bir müzik eğitimi programıyla çocuk; yaşamın zevkini ve
sınıf içinde, toplumda, dünyada yaşamayı anlayabilir. Ulusal ve dünya
anlamlı kılabilir. Bilim, sanat, sosyal bilimler, sağlık, din gibi alanlara ilgiyi
bilgilendirilebilir. Yaratıcılığı, değişik tür aktivite düşünceleri geliştirilebilir
olumlu gelişmeler sağlanabilir.
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Müzik eğitiminin çocukların hafızası üzerinde de olumlu etkileri olduğu
!:11-u.ı.m,.uı.

araştırmalarla kanıtlanmıştır. Hong Kong Üniversitesi tarafından yapılan ve

sonuca varan araştırmanın sonuçları ''Neuropsyhology" dergisinde yayınlandı.
"'+J=ıv-

üzerinde yapılan gam denemelerinde beynin sol tarafının geliştiği bildirilen

ştırmada, "Beynin bu bölümü kelime hazinesi ve müzikal yeteneklerin hafızaya
ığı bölüm" denildi. Hong Konglu psikologlar bu araştırma için yaşları 6 ila 15
olan 90 çocuğu incelediler. Söz konusu çocukların yarısı en azından 5 yıldır
!h!,~ı.,ı~aı1.01.

bir orkestrada veya özel müzik dersi alırlarken diğer yarısının müzik ile

·4" ilişkileri yoktu. Yapılan testlerde çocuklardan daha önce okumaları için verilen
listedeki kelimeleri hatırlamaları ve yüksek sesle söylemeleri istendi. Müzikli
iglan çocuklar diğer çocuklardan bir hayli fazla kelimeyi hafızalarında tutmayı
dıkları tespit edilmiş. Bir yıl sonra elde edilen verileri karşılaştırmak üzere aynı
:ı.ılçlarla tekrarlanan araştırmada aynı sonuca ulaşılmış. Bu arada müzik eğitimine
veren çocukların hafızasının gerilediği de tespit edilmiş. (Sizin Vitrin corn)

Bir başka araştırma da Kaliforniya' da yapılınıştır. Kaliforniyalı iki
adamının araştırması piyano eğitimi alan çocukların özellikle matematik ve fen
da

çok

daha

başarılı

olacağım

gösteriyor. Kaliforniya'daki

Irvine

rsitesi'nin Öğrenme ve Hafıza Nörobiolojisi Bölümü'nde görev alan fizikçi
n L. Shaw ile Wisconsin Üniversitesi'nden psikolog Frances H. Rauscher
q'.nun, özellikle beyin ve beden arasındaki bağlantıyı kurması, hem ruha hem
Tğ~ etki etmesiyle bu yöntemin en etkili aracı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Shaw
seher araştırmalarında, okulöncesi çocuklara piyano dersi vermek, çocukların
matematikte üstün özellikler göstermelerinde gerekli olan zihinsel yapıyı
ştırmanın en etkili yolu olduğunu savunmuşlar ve kamtlaınışlardır. (Akverdi,
Akgül Barış, 2002)

uzman, uzun zaman

müziğin zeka ile bağlantısı üzerine araştırmalar

Bu alandaki ilk çalışmaları "Mozart Etkisi" adını taşıyan bir deney. 1993
"Nature" dergisinde de yayımlanan bu araştırma klasik müzik - IQ ilişkisi
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erine kurulmuştu. Yapılan deneyde 36 lise öğrencisine belli bir süre, her gün 1 O
ika boyunca Mozart'ın bir piyano sonatı dinletilmiş, sonuçta çocukların IQ'larında
artış görülmüştü.(Çubukçuoğlu, 2002; Güçlütekin, 2002; Şendurur; Akgül
~ş:2002)

Shaw ve Rauscher ikinci çalışmayı "Küçük yaşta müzik dersleri almak ve
:çllikle bir enstrüman üzerinde yoğunlaşmak" üzerine yaptılar. Bunun için en
,:p'i.iler ve en yaygın enstrüman olan piyanoyu seçtiler. Seçimin nedeni, piyanoyu o
aki çocukların daha kolay öğrenebilecek durumda olmasıydı. Bu yılın başında
ekleştirilen deneyler için bu kez anaokuluna giden 78 çocuk seçildi. Bu arada
yaşlarındaki bu çocukların ailelerinin sosyo - ekonomik - kültürel yapılarının,
eri anaokullarının eşdeğer olmasına da dikkat edildi. Ve 78 çocuk dört gruba

lq.ı. Birinci gruba şan ve piyano dersi, ikinci gruba sadece şan dersi, üçüncü
a. bilgisayar dersi verilirken, dördüncü gruptakilere hiçbir şey öğretilmedi.
µklar haftada iki kez l 5'er dakikalık piyano dersi alıyordu, her çocuğun eşit
yle ders almasına da dikkat ediliyordu. Sekiz boyunca diğer grupların da
alan sürdü. Bu eğitimin ardından 78 çocuğa zeka testi uygulandığında çıkan
araştırmacılar için pek de sürpriz olmamıştı. Piyano grubundaki çocukların
.:µıdaki artış diğer gruptakilere fark atıyordu! (Akverdi,2002; Şendurur, Akgül
2,002) ( Müzikdersi.com)

Dr. Shaw ve Dr. Rauscher'e (Coff ,2002) göre "Müzik de tıpkı matematik ya
ı:ıtranç gibi yüksek beyin fonksiyonları gerektiren bir uğraş. Bu alanlar, aynı
da iyi gelişmiş 'spatial' zekanın da temelini atıyor. Spatial zeka, görsel dünyayı
.yı:ıbilme,

nesnelerin

görüntülerini

zihinde

oluşturabilme

ve

bunların

hl<larınıkavrama yetisine verilen ad."dır. İki araştırmacı çocukların yoğrulmaya
beyinlerinin bağlantılar kurmak için şekil değiştirmeye müsait olduğunu
or. "Piyano dersleri sinirleri eğiterek beynin korteksindeki algısal gelişmeyi
diyor Dr. Rauscher. (Şendurur; Akgül Barış:2002) (Parenting.corn)
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Yapılan pekçok bilimsel
ar · nitelikte.

Biyologlar

araştırma

da bu iki bilimadaınının

yeni doğmuş çocuğun beynindeki

söylediğini

fazla sayıdaki

lerden bir kısmının sinirlerle birbirine bağlanmış hücre ağının dışında kaldığım
or. Bebeklerde konuşmaları dinlemek, parlak renkli oyuncaklarla oynamak ve
dinlemek gibi durumlar bu sinirleri güçlendirerek

çocukta zeka gelişimini

Shaw ve Rauscher'in araştırmaları da - zaten bu temele dayanıyor. İki

1:'.

4~

piyano ya da diğer enstrümanların bu sinirsel bağlantıyı güçlendirdiğini

cuğun zekasını yüzde 46 oranında arttırdığını ispatlıyor. (Şendurur;
2002; Akverdi 2002)

·aştırmanınınimarlarından biri olan Dr. Rauscher (Akin;1987) da çocukken
çello dersleri almış. Rauscher'e göre bu dersler son derece etkili: "Müzik
imgelemeyi ve bu imgeleri notaları kullanarak müziğe dönüştürmeyi
i.r. Müziğin fen ve matematikle bu açıdan çok fazla ortak yönü olduğunu
y()rum." Diyerek görüşlerini açıklıyor.

1969 yılında Olanaf ve Krishner tarafından yapılan bir araştırmaya göre
JITLE I" eğitim programında, piyano derslerine katılan öğrencilerin,
c1.tik ve tarih derslerinden, katılmayan öğrencilere göre çok daha fazla not
görülmüştür. Üstelik bu öğrencilerin IQ puanları diğerlerine göre daha
•~.• değildi (ESEA, TITLE I değerlendirme raporu 1969;Akin 1987).

Kaliforniya Sanat Konseyinin 1976'dan beri uygulanan eğitimde alternatifler
nda müzik eğitiıninin çocukların bilişsel başarısı üzerinde olumlu etkiler
ortaya çıkarılmıştır. Bu programda müzik eğitiıni süreçleri arttırıldığında
matematik başarısında normalden 1,5 kat fazla bir artış görülmüştür.
ibaşarısım ölçmek için IQ ve başarı testleri kullanılmıştır (Maltester, 1986;
ensmusicworkshop.com)
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Bilimsel Araştırma Konseyi tarafından yapılan bir araştırmada ise

derslerinde başarılı ve ilgili öğrencilerin okuduğunu anlama becerisi ile

. L.U.UL,U.'-

başarı puanları arasında olumlu bağlantılar olduğu ortaya
cıııı.u;:,uı

(Lillemyr 1983;Akin 1987).

Lassar Golkin (Hiller, 1979; Akin 1987) tarafından yapılan bir diğer
anın bulguları ise,müzik eğitiminin kavramları öğrenmede etkili olduğunu
niteliktedir. Araştırmada müzikli oyunlar yolu ile kavramları öğrenen
bu kavramları, diğer öğren-cilere göre daha kolay günlük hayata

Amerikan psikoloji derneğinin gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, 20 inceiri sonuçları da müzik dinlemenin çocukların başarısında olumlu bir faktör
u kanıtlamaktadır. İlkokul çocukları üzerinde yapılan bu araştırma, müzik
::menin bilişsel olguları öğrenmede pozitif bir etki yarattığım göstermektedir.
Render&Pendley, 1985; Akin 1987; Şendurur; Akgül Barış, 2002)

Müziğin, derslerinde başarısız öğrencilerin başarısını da olanak verdiği,
gton'da, (Appel&Goldberg, 1979; Akin, 1987)Tocam Clover Park School
çt'de yapılan bir araştırma ile kanıtlanmıştır. Araştırmada 5 ilkokulda 3 yıllık bir
le eğitimi programı uygulanmış ve müziğin bilişsel becerilerin öğretiminde çok
h olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca müzik performansındaki başarı,çocukları
alanlarda da başarılı olmaya yönlendirmiştir. New Meksiko'da Kaliforniya
lbeceri testi uygulanan 5. sınıftaki çalgı eğitimi dersi alan öğrencilerin yine aynı
~

çalgı eğitimi almayan öğrencilere oranla diğer derslerinde daha yüksek
aldıkları görülmüştür. Çalgı eğitimi derslerinde daha uzun süre devam eden

cilerin daha uzun süre başarı gösterdikleri gözlemniştir. (Blackburn 1986;Akin,
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da yine aynı okulda yapılan başka bir araştırmanın sonuçlarına göre ise
andosunda bulunan öğrencilerin diğer öğrencil_ere göre %10 daha fazla başarı
'dikleri izlenmiştir.

Müzik programlarına 2 veya daha fazla yıl devam eden öğrencilerin 1 yıl
ara göre daha fazla başarı kazandıkları saptanmıştır (Robitaille & O'Neal,

Bulgaristan'da "Suggestology" enstitüsünde D. Georgi Lozonov (Şendurur;
Barış, 2002) tarafından·özel bir müzik eğitim programıyla, çocuklar 2 yıllık
isteyen bir eğitim programını 4 ayda aldılar ve 1. aşamada birkaç haftada

ayı

ve yazmayı, 2. aşamada ise ileri düzeyde cebir problemi çözmeyi

'dılar. Onun bu çalışması 1983'le Dlehantly'in Kaliforniya Cennet İlkokulunda
çalışmaya benzemektedir. Delehantly'nin çalışmasında 1981-1982 ve 1982yılları arasında müzik eğitimi ile hızlı öğrenme programı alan öğrencilerin,
a-yazma, matematik ve kompozisyon başarılarında olumlu yönde bir ilerleme
görülmüştür.

1981-1982 yılında Kaliforniya Mision Viejo Lisesinde, müzik eğitimi alan
cilerin, almayanlara göre daha yüksek bir akademik başarı gösterdikleri
müştür. (Şendurur; Akgül Barış, 2002)

Ve 1981 'de yapılan başka bir araştırmaya göre ise Westinghouse bilim
ek yarışmasını kazananların %40'ımn başarılı müzisyenler olduğu tespit
iştir. Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesinde nöroloji asistanı Dr. Frank R.
on, araştırmalarında bir müzik enstrümanı öğrenmenin bireyi fiziksel, zihinsel,
sal ve sosyal açıdan daha hızlı geliştirdiğini ispatlamıştır. Enstrüman
anın, yoğun dikkati, hafızayı, daha hızlı duyma ve görme gücünü ilerlettiği,
beynin ve sinir sisteminin tamamının gelişimini olumlu yönde etkilediği
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· ştırma raporlarında bildirilmiştir. (Californian Statr Departmen of Education,
6; Akin, 1987)

Shoew, Rouscher, Levine, Wight, Dennis ve Newcomb tarafından 1997
.inda müziğin beyin gelişimini nasıl etkilediği müzik ve zeka arasındaki ilişkiyi
tıran bir diğer araştırma da müzik eğitiminin, çocukların soyut muhakeme
matematik

öğreniminin

gerektirdiği,

yetenekleri

arttırdığını

ermiştir. Bu araştırmada da günlük şarkı söyleme dersleri ve haftalık piyano
imi alan okul öncesi çocuklar incelenmiş, seçilen kontrol grubuna hiçbir özel
·m verilmemiştir. Bütün çocuklar standart zeka testlerinin bir alt testi kullanılarak
edilmiştir. 4 ay soııra, testlerde müzik grubunun, kontrol grubuna göre daha
bir başarı gösterdiği görülmüştür. Müzik eğitiminin başlamasından sekiz ay
ise gelişme daha da büyümüştür. Sonuçlardaki yüksek derecedeki özel
daha fazla dikkatten ve deney grubunun ön yaşantılarından
aklanmadığı, özellikle müzikal deneyimlerden kaynaklandığı saptanmıştır.

Bilişsel becerilerin bir diğer boyutu olan yaratıcılık ve öğrenme üzerindeki bir
tırmada Mphanty ve Hejmadi, (Şendurur; Akgül Barış, 2002) 5-6 yaşlarındaki
arın vücutlarındaki bölümlerin adlarım öğrenmesi için çeşitli öğretim
hırını incelemiş, resim yapısını ve tamamlanmasını içeren "Torrence Test of
ivity" ile çeşitli ölçümler yapmışlardır. Bu araştırmada dört tane seçilmiş grup
. 1. Grup vücudun parçalarım öğrenilmesinde sözlü öğrenim metodunu
anmış, 2. Gruba da müzik ve dansı kullanarak vücudun parçalan öğretilmeye
şılmıştır. 20 günlük eğitim soıırası bütün deney gruplarının, kontrol grubuna göre
a yüksek skorlar gösterdikleri görülmüştür. Müzik ve dans grubu vücudun
öğrenmede ve yaratıcılığı kullanmada çok büyük bir gelişme
Sonuç olarak, bilişsel yeteneklerde görülen gelişmenin çocukların
ön yaşantılarından kaynaklandığı düşünülecek olsa da müzik eğitiminin bunu
bir şekilde desteklediği açıktır.
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Müzik

eğitimi

ve akademik

College-Bound

Senrors

başarı
Ulusal

konulu

araştırmalara

Raporundaki

bir

baktığımızda;

araştırma

dikkat

Raporda, müzik eğitimi alan öğrencilerin matematikte ve edebiyatta
eğitimi almayanlara
auoııaı

oranla daha başarılı oldukları saptanmıştır.

(Sensors

Report)

Ayrıca 1998 yılında ABD' de, milli eğitimin yaptığı geniş bir araştırmanın
da müzik eğitimi alan öğrencilerin akademik başarı ödüllerini, müzik
almayanlara göre daha fazla aldıklarım kanıtlamıştır. (Şendurur; Akgül Barış

Kısa değinilen ve Türkiye dışında yapılan bu akademik çalışmalar ve
müzik eğitimi ile bilişsel başarının ilişkişisi olduğunu gözler önüne sermiştir

müziğin zeka üzerine etkilerini araştıran Mimar Sinan Üniversitesi
Konservatuan profesörü Filiz Ali de iki araştırmacının bulgularım destekler
konuşuyor: Filiz Ali'ye göre "Müzik ne kadar soyut görünse de son derece
ve matematiksel. Müziğin içinde bir matematik var. Notalar, solfej hepsi
atik üzerine kurulu. Ve piyano çalmak da matematiksel düşünmeye benziyor.
]:,eyni hem bedeni çalıştıran piyano, notaları algılayan beynin tuşlara dokunan
aj<lara, pedallara basan ayağa emir vermesiyle bir koordinasyon oluşturur. Bu
ynin birden fazla bölgesini çalıştırarak çok yönlü düşünmeyi ve bağlantılar
sağlar, beynin kullanımım geliştirir." (Akverdi, 2003:2)

Şendurur ve Dolunay Akkül Banş'ın Ankara Rıfat Ege Binnaz Ege

m:ıuuıu Lisesi 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden toplam 26 öğrenci üzerinde mini bir

~tın1111 yapmıştır.

Araştırmada müzik eğitimi alan ve almayan 2 gruptan oluşan

yıl sonunda tüm derslerden aldıkları not ortalamaları karşılaştırılmıştır.
yıl sonu not ortalamaları gruplanarak, gruplar arasında frekans ve yüzde
ııım11u

alınmış, sonuç olarak müzik eğitimi alan· grubun tüm derslerden daha
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lı olduğu saptanmıştır. Sonuçlar, müzik eğitimi alan öğrencilerin müzik eğitimi
.ayan öğrencilere göre daha yüksek bir akademik başarıya sahip olduğunu kanıtlar
·• te olup, aynca yurt dışındaki.araştırmaları da destekler niteliktedir. (Şendurur;

•. .1cu.UL.1n.

ve Öğrenme

öğretiminde temel olan çocuğun müziksel gelişimini sağlamaktır.
amacı ise "iyi doğru ve güzel" ifade etmektir. Müzik eğitiminde, ön planda
yerine müzikte ifade zenginliğinin yer alması, çocuğun içinde
duygularını, müzik yolu ile dışarıya aktarabilmesi önemlidir. Bir öğretmen
en büyük zevk, çocuğun ruhundaki sanat alevi canlanışını ve müzik
unun uyandığını gözlemektir.

Çocuğun öğrenmesinde en iyi verim, bireysel farklılıkların ortaya
asıyla sağlanır. Çünkü her çocuğun birikimleri ve öğrenme düzeyi birbirinden
ır; Öğrenme durumları, farklı çocuklar için farklı sonuçlara sebep olabilir.
enler zayıf öğrenme tepkilerinin nedenlerini öğrenmek zorundadır. Bireysel
.tepkiler beslenmeli ve desteklenmelidir. Hatta bu iyi tepkiler bireyler
.~

farkı aşılmaz hale getirse bile müzik, birçok değişik etkinliğin değişik

e aşamalarına uyarlanabilmesinden dolayı bireysel farklılıkların ortaya
asına yatkındır. Müzik öğretmeni çocukların farklılıklarını ve müziğin çok
lanılmasım göz önünde tutarak plan yapmalıdır.

dersi müfredat programlarının en güçlü yanı, sosyal boyutunun
öğretmeninin amacı, çocuğun sosyal çevresi içinde kendini
111;:;;:;c;uuc;;:mıı

sağlamaktır.
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iyi

motive

edildiklerinde

en

iyi

öğrenirler.

Öğrenmede

anlamı öncelikle düşünülmesi gereken bir konudur. Belli durumlarda,
ulaşmak ve gerekli davranışların yapılabilmesi için organizmayı
geçiren, enerji veren, duyuşsal bir yükselime (coşku- istek) neden olan ve
şları yönlendiren bir "itici güç"tür. Güdülenme belli amaçlara ulaşmak için
kazanma halidir (Fidan, 1995 232). Müzik dersinde çocuk ne yaptığını ne
zihinsel ve fiziksel olarak katılımcı olduğunu ve ne zaman planlama
111.da yer aldığım anladığı zaman "motive" olur. Hangi konu olursa olsun,
H~rin niçin uğraşmak zorunda oldukları, bir tartışma ortamı açılarak öğretmen
ncilerle birlikte ortaya konulabilir (Sönmez, 1994 138). Çünkü çocuklar,
~ etkinliğin anlamım ve amacım anlarlarsa, etkinlik onlara ait olur. Çeşitlilik
ivasyonun doğal aracıdır. Müzik, değişik etkinlikler sağlamakla kalmaz aynı
bir planlama çeşitliliği sağlar. Ör: Sololar, küçük, büyük grup
katılma gibi. Müzik deneyimlerinden sağlanan doyum ve haz
motive eder. Başarı, motive edici bir faktördür ve iyi bir öğretim bunları

ocuklar neyi başarmaya çalıştıklarım anlarlarsa ve amaçlarıyla müzik
erindeki ilişkiyi kavrarlarsa en iyi şekilde öğrenirler. Öğrencilere zor gelen
erin çözümü söz konusu olduğunda müzik becerilerine önem verilmelidir.
ğJwak müzikal sorun çözmeye ilgi duyma motive eden bir faktördür. İyi bir
öğrencisini, sorunu nasıl farkedeceği konusunda desteklemeli, nasıl çözüm
konusunda kendisinin neler yapabileceğini anlamasını ve sorun çözmedeki
değerlendirmesini sağlamalıdır.

yapma, problem çözümünün diğer bir yoludur. Belli müzik
kazanılması için alıştırma yapma zorunluluğu vardır. Eğer alıştırma,
sürecinin değerli bir bölümü olacaksa, öğrenen bireyin, bu alıştırmaların
sorunun çözümünde kullanılacağım bilmesi gerekir. Problemi
çözümüne duyulan ihtiyacı hissetmeli ve çok tekrar yapmalıdır. Bu
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öğrenciyi

yaşamlarındaki

problemleri

çözme

konusunda

da etkili

Öğrenme, günden güne, aşamadan aşamaya, etkinlikten etkinliğe, süreklilik

.ğıı zaman gerçekleşir. İlköğretim okullarında müziğin planlanmasına ve üniteden
:ye dizimsel bir şekilde düzenlenmesiyle

e süreklilikle

gerçekleştirilmediğinde

öğretime gerek duyulur. Öğrenme, bir

öğrenilenlerin bir kısmı kaybolur. İyi bir

:;tıııen ve istekli bir öğrenciyle harcanan zaman eğer süreklilik olmazsa bir süre

fü( gelecek için kaybedilen bir aşama olabilir. Dengeli bir müzik programı
iyle ilişkili etkinlikleri

içerir ve bunların herbiri süreklilik ister. Çocuğun

eki yeteneğinin gelişimi, uzman öğretmenlere gereksinim duyar.

Öğrenme,

öğrencinin

performansı

değerlendirildiğinde

yararlıdır.

Öğrenci

arına ne kadar yaklaştığını bilirse o zaman öğrenmeyi anlar ve öğrenmeyi daha
ister.

Öğrenme

sürecinin

yapılmalıdır.

bir parçası

olarak

hem

Değerlendirmenin

Sorularla değerlendirme
fd.en ilerleme yaptık, yaptıklarımızdan

bireysel,

olumlu

yapılmalıdır.

hem

yönü

grup

İlkönce

Bugün neyi yaptık, hangi

neyi beğendik gibi. Daha sonra hangi

ilerleme yapılabilir, yarın daha iyi nasıl yapabiliriz, bunu nasıl planlarız gibi
sorulmalıdır. Bu çalışmalar da öğrencilerin

ileriki yaşamlarında

planlı ve

arını denetleyen değerlendiren gençler olarak yetişmelerinde etkili olacaktır.

Kısacası

çocuklarımız,

onların

müzikal

::rıdirmede aktif rol alan bir öğretmenle

deneyimlerini

sağlama

müzik eğitimi alabilmeli,

ve

çocuğun

zihinsel, fiziksel ve estetik gelişim özellikleri gözönünde bulundurulmalı,
yoluyla müzik öğretilmeli, müziğe öğretim programının bir parçası olarak
alı ve programın anlamlı bir bölümü haline gelmesi için üniteler gözönünde
urulmalı, hem yetenek ve hem de anlamayı sağlayacak davranış tarzında
öğretilmeye çalışılmalıdır.

71

Eğitimine Verilen Önem:

okullarında, diğer alanların eğitiminin yanı sıra müzik dersleri de
durulması gereken ve müfredatın

temel unsurlarından

birisidir.

e güzel sanatlar ve müzik eğitimi hak ettiği yere ulaşamamış olduğundan,
enel eğitim içindeki yeri zaman zaman göz ardı edilmektedir.

(Özsoy,

iplumun ayrılmaz bir parçası olduğu kuşku götürmeyen müzik, toplumu
bireylerin eğitiminde de yadsınamaz bir öneme sahiptir. Bu, bugün için
, bakanlar, bürokratlar, müfettişler, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler
er tarafından iyi algılanmamış

olabilir. Ama bilimsel veriler, gelişmiş

µıüzik ve eğitimine ayrılan bütçe ve mekanlara verilen öncelik, konunun
:qstermektedir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde

tüm eyaletlerde

imi kendisine ayrılan geniş mekanlarda -ki bu mekanlar okulun yaklaşık
kapsamaktadır-

gerek yerel gerekse evrensel çeşitlilikle

hazırlanmış

fa sürdürülmektedir. Hemen her öğrenci müziğin bir dalında
sını sergileyebilmektedir. Kuşkusuz ABD başkanlarının bir enstrümanı
çalarak müzik icra etmesi bir tesadüf olmasa gerek. Bunu sağlamak için
inç, en üst düzey yöneticilerden, öğretmen, veli ve öğrencilere kadar her
artışma götürmez bir şekilde oluşmuştur. Böyle bir inanç bu ülkede,
iddiye alınan ve buna bağlı olarak maddi kaynaklan yaratılmış, mekanları
· ş ve her öğrenciyi müziğe yönlendiren, onunla eğiten bir İlköğretim
beraberinde getirmiştir.

müzik eğitiminde bir yere gelinmiştir. Ancak diğer ülkelerle
bunun yetersiz olduğu görülür.
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Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar:

11<:öğretiın okullarında verilen müzik eğitiminde, okuldan okula, yöreden
.eğişen, çok çeşitli güçlükler bulunmaktadır. Bu bölümde herhangi bir müzik
· - in · karşılaştığı veya genç bir öğretmen adayının karşılaşabileceği genel
kısaca değinilecektir.

JI. 6.i. Müzik ve Resim Gibi Sanat Derslerinin Önemsenmeyişi:

ukarıda da bir parça değinildiği gibi, güzel sanatlara yönelik dersler ilk ve
eceli

okullarında fen,

matematik

gibi

dersler ile

aynı

önemde

ektedir. Bunun nedenleri çok çeşitlidir. Ancak, ilk ve orta okullarında başta
eticileri, diğer alan ve sınıf öğretmenleri ile öğrenci velilerinin bilinçsizliği
.edeni oluşturmaktadır. Özellikle ilkokullarda sınıf öğretmenleri müzik ve
nda yeterli olamadıklarından ilk beş senede öğrencilerini bu derslerde
bilgilendirip

etkili . uygulama

yaptıramamaktadırlar. Halbuki

eski

okullarında müzik, resim ve beden eğitimi dersleri oldukça önemli,
zor dersler arasında idi. Bugün çocuk psikologları ve eğitimciler ilk beş
eğitimde bu derslerin hakkıyla yapılmasının önemini sıklıkla
akta, çocuğun ruh ve beden sağlığına katkısını belirtmektedirler. Velilerin
ve davranışları sonucu öğrenciler bu dersleri ikinci plana atarak
memektedirler, Gerek idareci ve öğretmenlerin, gerekse veli ve öğrencilerin
an bir konu var ki burada mutlaka değinilmesi gereklidir. Sanat derslerinin
etenek dersi" olduğu inancı. Bu yanlış inançla çocuklar olumsuz yönde
ektedir. Buna dayanarak veliler çocuklarının yeteneksizliğini iddia
<lirler. Halbuki her çocukta yetenek vardır. Ancak Amerikalı psikolog ve
i Howard Gardner'in de belirttiği gibi farklı zeka alanlarından birkaçı baskın
Aslında, çocuğun müzik yeteneğinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi bu
amaçlarından sadece bir tanesidir. Öğrencinin topluma kazandırılması, estetik
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geliştirilmesi, nitelikli müzik dinleyicisi olması, nazik ve duyarlı
ı..uırıası. sanat ve sanatçıya saygılı, kültürel değerlere sahip çıkan ve geliştiren
oıarax yetiştirilmesi gibi müzik eğitimin çok çeşitli amaçları vardır.

.u.J..u.ıı. Okul

Yöneticilerinin İlgisizliği:

derslere oranla daha çok masraf gerektiren, daha fazla donanıma ihtiyaç
özel derslikler isteyen müzik eğitimi, bu anlamda ilk ve orta dereceli
n çoğunda bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde ihmal edilmektedir.
duymaz ve bilinçsiz yöneticileri bulunan okullarda, okulun gelirlerinden -ki
ğrencilerden toplanan kayıt paraları gelir- çok azı müzik eğitimine yönelik
ve etkinlikler için harcanır. Ne tuhaftır ki bir okulu özel günlerde en iyi
etkinliklerin başında ise bu "ıvır-zıvır dersler" denilen sanat dersleri gelir.
·,i özel okullar kendilerini tanıtan broşürlerine hep bu etkinliklerden söz eden
er ve onları gösteren fotoğraflar koyarlar. Bunun anlamı çağdaş eğitimde
dersinin ne derece önemli olduğunun vurgulanmasıdır. Okul yöneticileri
nı tanıtmak istiyorlarsa, genel eğitim kalitesini yükseltmek istiyorlarsa müzik
iae ve öğretmenlerine ciddi anlamda sahip çıkmalıdırlar.

UI.6.iii Ders Saatlerinin Yetersizliği ve Öğretim Programı:

Haftada 40 dakikalık bir derste çağdaş bir müzik eğitimi ne derecede verilir,
herkesin enine boyuna düşünmesi ve tartışması gerekir. Ardıllık gösteren
n her hafta sadece bir ders saatinde verilmesi mümkün değildir. Ortalama
a 20 saat derse giren bir müzik öğretmeni, aslında 20 sınıfa derse giriyor
:ktir. Kalabalık sınıflarda disiplin sorununun gittikçe arttığı eğitim sistemimizde,
40 dakikada öğretmen ve öğrenciler derse konsantre olamamaktadırlar. Öyle
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rsin ilk 7-1 O dakikası ya disiplini sağlayarak yeni konuyu tanıtmak, ya da geçen
a, . işleneni hatırlatmakla; . 20 dakikası konu işlenişiyle, son 1 O dakikası da
.lll.1

toparlanması, dersin değerlendirilmesi ve bir sonraki hafta ne yapılacağının

Here sıkı sıkı tembih edilmesiyle geçmektedir. Hele bir de müzik dersliği
an bir okul ise öğretmenin vhaline. Diğer bir konu ise ilkokulda 'müzik alan'
enlerinin derslere girememeleri sonucu, müfredat programının sınıf öğretmeni
yı:;tiştirilenöğretmenlerce gereği gibi uygulanmamasının yarattığı sorunlardır.
J:,pyle olunca, 3 ncü ya da 6 ncı sınıfa gelen öğrenciye, geldiği sınıfın ders
programı konularım işlemek mümkün olmamaktadır. Çünkü öğrenci düzey
oldukça düşük durumdadır. Müzik dersinin doğası gereği, bir alt sınıfın
iyi ve tam öğretilip bilgi ve deneyim oluşturulmadan yeni sınıfın konularım
mümkün değildir. Bu durumda öğretmen düzeyi aşağı çekmek zorunda

JII.6.iv. Fiziki Koşulların ve Alt Yapının Yetersizliği:

Ülkemizde ortaeğitim çağının sonuna kadar zorunlu eğitim yapılmaktadır.

if nedenlerle

giderilemeyen alt yapı sorunlarını artan nüfus sayısı dolayısıyle

enci sayısı bu sorunları daha da artırmıştır. Bunun en çok görüldüğü yerler
esim ve beden eğitimi derslerinin yapıldığı mekanlardır. Maalesef ilköğretim
n büyük bir kısmında, orta öğretimin okullarının ise bazılarında müzik
işlenebileceği özel sınıflar bulunmamaktadır. Bulunanlarda da altyapı ve
eksikliği vardır. Örneğin, müfredat gereği işlenecek konularda ağırlık
org ve ritim çalgılarına verilmiştir. Bunun anlamı her ilk ve ortaöğretim
bu çalgıların mutlaka bulunmasıdır. Ayrıca bir CD ve kasetçalar, törenlerde
ak üzere ses düzeni, sınıfta dizekli tahta gibi gerekli asgari malzemeler çok
bulunmaktadır.

IV - SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE

MÜZİK ÖGRETMENLERİNİN

YETİŞTİRİLMESİ:

Müzik

öğretmeni,

müzik

dalında

öğrenimi bitirerek ya da yeterlilikleri

öğretmenlik

mesleğinin

kazanarak, öğretmenlik

yapma

elde etmiş kimse demektir. (Uçan, 1987).

öncesi

eğitimden

Üniversitedeki

etkin bir şekilde yürütülmesi

eğitime

kadar

eğitim

öğretim

için en önemli görev öğretmenlere

Ne kadar iyi bir müfredat (öğretim) programı hazırlanırsa hazırlansın,
onu uygulayacak olan öğretmendir. Bu gerçeği gören çoğu ülkeler öğretmen

i geliştirmek için çalışmalar yürütmektedirler. Bu kapsamda 1980'lerin başında
akülteleri dekanlarının yaptıkları toplantılarda üç adet rapor hazırlayan ve 21.
öğretmenleri
rin

nasıl olmalı

performanslarını

sorusunu

yükseltmek

araştıran ABD'deki

için,

Kaliteli

Holmas

öğretmen

grubu,

yetiştirmenin

olduğunu ifade etmektedirler.(Altan, 1999: 34, Özgül 2001:134)

. yüzyıla

girdiğimiz

bu günlerde

Kıbrıs

Eğitim

Sisteminin

ilkokul

de hizmet verecek Öğretmen Akademisi öğrencilerinin öğrenim gördükleri
isinde iyi bir müzik eğitimi alarak, müzik derslerini daha iyi kavrayabilmeleri
ayatına atıldıklarında müzikdersleriyle

ilgili karşılaşacakları problemleri doğru

yaklaşımlarla çözme davranışları kazanmaları gerekmektedir.

rtaokul müzik öğretmenleri

müzik eğitimi vermek üzere eğitilmiş olmalarına

nlann da sürekli bilgilerinin tazelenmesi kendilerini geliştirmeleri konusunda
bulunduğu

ve kendilerini

geliştirme

davranışları

kazanmaları
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Müzik eğitiminde öğrencilere kazandırılması öngörülen davranışlar kendi içinde
eşitlilik göstermekle birlikte esas olarak bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olmak
(üç ana kümede toplanabilmektedir. Bilişsel davranışlar daha çok zihne ve onun
ôjik temeli olan beyin ve sinir sistemine, duyuşsal davranışlar daha çok hisse ve
biyolojik temelini oluşturan belirli iç salgı bezleri (endokrin) sistemine, devinişsel
ışlar ise daha çok harekete ve onun fizyo-biyolojik temeli olan kas ve iskelet
ine dayanmaktadır. İlk ve ortaokullarda görev yapacak müzik öğretmenlerinin bu
lü eğitimi öğrencilerine kazandıracak nitelikte olması gerekmektedir.

Macaristan Müzik Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi:

Macaristan'da müzik eğitiminde olduğu gibi öğretmen eğitimine de son derece

Öğretmenleri: Dört yıl müzik okullarından veya iki yıl müzik kolejlerinden.

if Öğretmenleri: İlkokullarda

ilk dört yıl çalışırlar. Özel müzik kurlarını bitirirler.

Öğretmenleri: 5-6-7-8. sınıfları için yetiştirirler Dört yıllık öğretmen
mezun olurlar . Branş olarak iki konu seçerler: Müzik-Tarih, Müzik(tı:aııc:ıul\. V.S

ıerrurnan

ve solfej öğretmenleri: üç yıllık müzik öğretmeni yetiştiren Kolejlerden

Listz Müzik Akademisi'nden diploma alırlar
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tiniversite derecesinde öğretmenlerin ve sahne sanatçılarının eğitimi Budapeşte
]ylüzik Akademisi'nde yapılır. 5 yıllık eğitim veren bu Akademi'nin kompozisyon,
müzikoloji,

enstrümantal

ve vokal bölümleri,

orta öğretim müzik öğretmeni

vensnren bölüm ve koro şefliği bölümleri vardır. (Kamacıoğlu, 1998)

IV 2. Türkiyede Müzik Öğretmenlerinin

"Türkiye' de l 830'lardan

Yetiştirilmesi:

itibaren sivil eğitim alanında rüştiyeler,

idadiler,

iler, darülmaarif gibi okulların devletin denetiminde açılması, eğitim hizmetlerinin
ınlaştırılmasını

sağlamış ve bu okullarda programlara

uygun eğitim yapma

luluğu getirilmiştir. Anılan sivil okullarda "Gına" "Musiki ve Gına" ve "Musiki"

1 altında

müzik derslerinin yer aldığı bu derslerin okutulmasının istenmesine karşın

cisinin

yetiştirilmemiş

olması,

o

zaman

amaçlanan

müzik

eğitiminin

kleşmesine olanak vermemiştir. (Ünal, 1988)

Osmanlı

döneminde

okul

müziklerinin

dışında

Askeri

Müzik

vardı.

lhanelerde yapılan tahıl müziğinin adı daha sonra Mevlevi müziğine dönüştürüldü.
ahmut 1834 yıllarında Mehteran'ın başına Donozetti Paşa'yı getirtti. Paşa Batı
iyle

müzik

yapmaya

başlamış

ve

Mehteran,

Askeri

Bando

haline

.türülmüştür.(Fedai, 1986) Bu tarihte ilk defa öğretmen okulları açılmıştır.

Cumhuriyet dönemine geçildiğinde Müzik Atatürk'ün görüşleriyle tam olarak ele
ve sanat haline dönüştürüldü.

"Cumhuriyet Yönetimi, Ulu Önder Atatürk'ün yönlendirmesiyle bireylerimizi ve
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ı,,;ı:ııaı.uaı:; yaşamın gerekleri doğrultusunda 'hızla

değiştirip geliştirme' ve 'ulu

çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma' hedefleri doğrultusundaki
'örgün genel müzik eğitimi'ne büyük önem vermiş, bunun temel
öğretmeni yetiştirme'

işini öncelik ve ivedilikle ele

uriyet'in hemen ilanından sonra 1924 yılında bir Müzik Muallim Mektebi
.Atatürk'ünilk ele aldığı bu yenilik 24 Kasım 1924yılında Ankara'da eski
ar binasında açılmıştır. Bu okulun iki amacı vardı: Birincisi eğitimci

iye dışından ilk defa Paul Hindemit getirtilmiş, ondan sonra gelen Edward
ise (1837-38 yıllarında) öğretmen yetiştiren kurumun ayrılması gerektiğini
bugün hala Gazi Üniversitesi'nde Zuckmayer Binası olarak anılan binaya
•. Gazi Enstitüdü'nde o zaman başka bölümler bulunmaktaydı. Gazi Terbiye
µmünün kurucusu Zuckmayer burada uzun yıllar hizmet vermiştir.
üniversiteye dönüştürülen okulun bugün bir çok benzerleri açılmıştır.

im Enstitüleri 3 yıl öğretim süreli bir yüksek okul olarak ortaokullara çeşitli
öğretmen yetiştiriyordu. Ancak Resim, Beden Eğitimi, Müzik bölümleri Lise
tmen yetiştiriyordu.Bu durum 1978-1979öğretim yılına kadar sürmüştür.Bu
ren, 18 Ekim 1978tarih 31305 sayılı Bakanlık onayı ile; dal öğretmeni yetiş
Enstitülerinin öğretim süresi 4 yıla çıkarılmış adları Yüksek Öğretmen
.fak değiştirilmiştir. Temel eğitim II. kademe ve Ortaöğretim Kurumlarına dal
Yetiştirecekşekilde yeniden düzenlenmiştir (Duman 1991).Yüksek Öğretmen
O Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Eğitim

ine dönüşerek Üniversitelere bağlanmıştır. Bu tarihe kadar Milli Eğitim
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aııı;;ı,.uı

ve kararları ile yürütülen öğretmen eğitimi görevi bu tarihten sonra
ve Müzik Öğretmeni artık üniversitelerdeyetişir olmuştur.

8 yıla çıkarılana kadar ilkokullardaki müzik eğitimini sınıf
1997 yılından itibaren ilkokulların 8 yıla çıkarılıp
sonra ilk 3 yılı sınıf öğretmenleri (ki özel bir eğitim
yıllarda ise Öğretmen yetiştiren Akademilerden yetişen
ıaraı.ıuuau

verilmektedir.

öğretmeni dışındaki öğretmenler 1980'kadar Öğretmen Enstitüsü daha
Yüksek Okulu adı altında 3 yıllık eğitim veren Lise-üstü okullardan,
ise 4 yıllık üniversitelere bağlı Müzik Eğitimi Bölümlerinde

ôğretime müzik öğretmeni yetiştiren bu kurumların yanında, ilki 1953'te

pa'da, ikincisi 1963 yılında Ankara'da açılan ve ilgili çevrelerce 'Müzik
diye de bilinen İlköğretmen Okulları 'Özel Müzik Bölümleri'nde açıkça
iş olmakla birlikte bir tür "ilkokul müzik öğretmeni" yetiştirme düzenleme
tkinliklerinde bulunmuşlardır. Ayrıca 1974 yılına değin İlköğretmen
ı::ı, 1974'ten sonra iki yıllık Eğitim Enstitülerinde 1982 den sonra da Eğitim

laıllannda uygulanagelen "sınıf öğretmenliği" eğitimini de bazı yönleriyle

Id Müzik Öğretmeni yetiştirme çabalarının bir başka boyutu olarak görmek
:." Sınıf Öğretmenliği" eğitimi 1991 yılından itibaren dört yıllık bir eğitim
apsamaktadır. Bunun yanında yine Milli Eğitim Bakanlığının 1989, 1990,
, 1997 yıllarında "İlkokul Öğretmenlerine Müzik Formasyonu Kazandırma"
altında ilköğretime müzik öğretmeni yetiştirme çabalarını da görmekteyiz.
Ortaöğretime Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardan sadece M.M.M. bir
kurumudur. Diğerleri ise birer 'yükseköğretim' kurumudur. Bu durum

80

müzik öğretmeninin

1937 yılına kadar 'ortaöğretim",

1937 yılından

kadar da 'yüksek eğitim' düzeyinde yetiştirildiğini göstermektedir." Müzik
¥¥tiştirmede

köklü bir değişiklik Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun

ı-ih, 97.392761 sayılı kararı ile olmuştur. Musiki Muallimden bu yana Müzik
,Yetiştirme, Bağımsız bir kurum ya da bölüm olarak sürdürülegelmiştir. Fakat
Müzik Öğretmeni yetiştirme 1998-1999 Eğitim Öğretim Yılından itibaren
µltelerinin yeniden düzenleme çalışmaları sonucuna göre bu fakültelerin
tlar' Eğitimi Bölümünün Müzik Öğretmenliği Programı Anabilim Dalı olarak
ktedir .

. l. Cumhuriyet

Döneminde Müzik Öğretmeni. Yetiştiren Kurumlar

İlköğretime
Yeti_ş_tiren Kurumlar.

Öğretime. Müzik Öğretmeni
Yetiştiren Kurumlar.
Musiki Muallim Mektebi
Musiki Muallim ve Temsil Akadem
Ankara Devlet. Konservatuarı.
Gazi Musiki Muallim veTerbiye
Enstitüsü MüzikBölümü
Hasanoğlııı:ı_ Köy Enstitüsü
Yüksek Öğretmen Okulları M. B.
Eğitim Fak. M.B.
Devlet Kon. Öğr. Hakkı
Eğitim Fak. G.S.E. Böl. Müzik
Öğretmenli g i Ana Bilim Dalı·

İst. Çapa Müzik Semineri
Ankara Müzik Semineri
M.E.B. Müzik Öğr. Kurs.
(Şentürk 2001 : 13 7)
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Müzik Öğretmeni Yetiştiren Eğitim Fakülteleri

Kurumlar
Musiki Muallim Mektebi - Gazi Ünv. · Gazi E g t.Fak. M.E.B
I. stanbul Atatürk E g itim Enst. M.B. - M.Ü. At. E g t. Fak. M.E.B.
I zmir Buca E g t. Enst. M.B. Dokuz Eylül Ünv. Buca E g t. Fak.M.E.B.
Nazilli E g itim Enstitüsü M.B.
Bursa Y.0.0. M.B. -Uluda g Ünv. E g t. Fak. M.E B.
Konya Selçuk Ünv. E g t. Fak. M.E.B.
Trabzon K.T.Ün. Fatih E-g t. Fak. M.E.B.
Malatya I nönü Ünv. E g t. Fak. M.E.B.
Erzurum Atatürk Ünv.Kazım Karabekir E g t. Fak. M.E.B.
Isparta Sülevman Demirel Ünv. Burdur E g t. Fak. M.E.B.
Van 100. Yıl Ünv. E g t. Fak. M.E.B.
Bolu Abant I zzet Baysal Ünv. E g t. Fak. M.E.B.
Ni g de Ünv. E g t. Fak. M.E.B.
Denizli Pamukkale Ünv. E g t. Fak. M.E.B.
Diyarbakır Dicle Ünv. Adıyaman E g t. Fak. M.E.B.
ş_ anlıurfa Harran Ünv. Fen.Ed.Fak. M.E.B.
Çanakkale 18 Mart Ünv. E t. Fak. M.E.B.
Sivas Cumhuriyet Ünv. E g t. Fak. G.S.E. M.Ö.P.
Samsun 19 Mayıs Ünv. E g t. Fak. G.S.E. M.Ö.P.
Tokat Gazi Osman Pa ş_aQnv. E g t. Fak. G.S.E. M.Ö.P.
Mug la Ünv. E g t. Fak. G.S.E. M.Ö.P.

s

(Şentürk 2001: 140)

"

yılında açılan Nazilli Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü

1979 yılında

1996 yılında açılan Dicle Üniversitesi Adıyaman Eğitim Fakültesi Müzik
de öğrenci almadan 1997 yılında kapanmıştır.
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IV 3. Kıbrıs'ta Müzik Öğretmeni Yetiştirilmesi

Kıbrıs'ta · ilkokul

müzik

eğitimi

.~nleri tarafından verilmektedir.

Öğretmen

günümüzde

yetişen

sınıf

Ancak 1940'1ı yıllarda Öğretmen Koleji'nde

:Fiönem verildiği ve sınıf öğretmenlerinin
~kle beraber,

Akademisi'nde

bu alanda da iyi yetiştirildiğini

sınıf öğretmenlerinin

bu alanda yeterli eğitimi

kalan müfredatlarından anlaşılmaktadır.

Orta ve Liselerde görev yapan müzik öğretmenleri ise genellikle Türkiye' deki
sitelere bağlı Müzik Eğitimi bölümlerinden, az da olsa, denkliği sağlanan üçüncü
de müzik

öğretmeni

yetiştiren

okullardan

mezun

olan kişiler tarafından

;ktedir.

Kıbrıs'ta

görev

yapan

müzik

öğretmenleri

ortaokul

ve

liseler

için

ilmektedir ve ilkokullardaki müzik eğitimi için yetiştirilecek öğretmenler genelde
edilmiştir. Durum, Türkiye diğer ülkelerde de bundan pek farklı değildir.

Iarda müzik dersini genellikle sınıf öğretmeni dışında özel müzik öğretmenleri

redir,

Özel müzik öğretmenleri yüksek müzik bilgisine sahip, alanında

aşmış kişilerdir ve genelde amaçlar nota öğretmek ve enstrüman çaldırmaktır
1989). Her ne kadar bu öğretmenler yeterli müzik bilgisine sahip olsalar da,

çalgı çalıp, şarkı söyleyerek, müzik dersinin ve müfredat programının amaçlarını

rak yerine getiriyor sayılmazlar OFSTED (1993/1994). Bunun yanı sıra, haftada

itlik müzik dersine giren özel müzik öğretmeni, öğrencileri tam olarak

ıadığı gibi, onların müziksel gelişmelerini de izleyemez ve ihtiyaçlarını yerine
ez. (Barışeri 2003)

Yapılan başka tartışma da, özel müzik öğretmeninin çocuğun müzik hakkında

ıir tutum kazanmasına sebep olmasıdır. Şöyle ki; ilkokulda bütün derslerin
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sınıf öğretmeni sorumludur. Bu durumda çocuk sadece müzik veya bazen
özel öğretmenlerle karşılaşmaktadır. Sınıf öğretmeni, müzik
çocukta otomatik olarak gelişen düşünce 'müzik dersini herkes
dersi sadece yetenekliler içindir' olacaktır. Eğer bir de özel müzik
koro kurmak için yetenekli ve sesi güzel olan öğrencileri seçiyorsa, büyük
diğer öğrencilerin müzik yapmaya ve müzikten hoşlanmaya hiç fırsatları

çan'ın (1993) belirttiği gibi, ilkokullardaki müzik eğitimi ve öğretiminin bu iş
ştirilmiş yeterli öğretmenlerle gerçekleştirilmesi gerekir. Buradaki 'yeterli'
üzik bilgisinden çok, müzik öğretme bilgisi olarak algılanmıştır. Bu durumda

tmenlerinin müzik öğretiminde en büyük rolü taşıyan kişilerden biri olduğu
Sınıf öğretmeninin amacı, çocuğa nota okutmak, enstrüman
ki bunlar öğretmen merkezcil aktivitelerdir. Dolayısiyle, çocuğun
·atıcılığınıortaya çıkartacak besteleme çalışmaları yaptırmak, çocuğa müzik
ışkanlığını kazandırmak, olmalıdır. İlkokullardaki besteleme çalışması çocuğa
üçük ve basit bir uyarıcı fikirle çocuğun basit aletlerle yapmış olduğu

'dır (Dawson 1996). Müzik eğitiminde sınıf öğretmenlerinin diğer bir avantajı
günlük bir aktivite ve diğer dersler için de bir malzeme olarak

ıf öğretmeninin müzik öğretmesindeki asıl avantaj, çocuklara müziği yabancı
bir ders olarak değil de, müziğin okul programının bir parçası olarak
ma yardımcı olması ve sınıfta daha fazla müziğin yer almasına sebep

öğretmenleri müzik öğreniminde bu kadar çok pozitif yönler olduğu halde,
kaçınmaktadırlar. Bu konuda Avustralya, İngiltere, Kanada ve
araştırmalar, sınıf öğretmenlerinin müzik öğretiminde kendilerinde olan
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az olduğunu ortaya çıkartmıştır. (Bresler, 1993; Gifford, 1991; Mills,
bir sebep ise, sınıf öğretmenlerinin müzik eğitimine karşı olan tutumlarının
asından ve müzik dersinin insan hayatındaki önemli fonksiyonlarını tam
avrayamadıklarından,

müzik öğretiminde

başarılı

olamadıkları

sonucuyla

ır. Birçok müzik eğitimcisi, sınıf öğretmeni müzik öğretmese bile, pozitif bir
hip olması sayesinde, mutlaka öğrencilerine müziğe karşı pozitif bir tutum

ı:ırtuğ Barişerinin yaptığı araştırmanın (Barışeri; 2003) sonucunda ortaya çıkan

if

öğretmeni adaylarımızın müzik öğretiminde kendilerine olan güvenlerini

flve tutumlarını pozitif yönde geliştirmenin, ilkokullardaki müzik eğitiminin
de yardımcı olacağını göstermiştir.

etmen adaylarının müzik öğretiminde kendilerine olan güvenlerinin ve
şı olan tutumlarının geliştirilmesinde, okul uygulamalarının büyük bir önem
işiinülmektedir.Gibson'un (1976) yaptığı araştırmaya göre, okul uygulamaları
enin gelişmesindebüyük bir rol oynadığını belirtmiştir.

·· 1eceği üzere ilkokul sınıf öğretmenlerinin müzik eğitimi verebilmesi için
itimden geçirilmeleri ilkokullardaki müzik eğitiminin gelişmesinde önemli rol
ır. Ancak bunun sağalanmasına kader ortaöğretim müzik öğretmenlerinin
müzik eğitimi vermesi en kolay çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.
et-içi eğitimden geçirilecek İlkokul aday öğretmenlerinde müziğe karşı olan
ıuuLıl\.

öğretmede kendilerine olan güvenlerini geliştirmede etkili olacağından

müzik eğitiminin geliştirilmesinde etken olacağı düşünülmektedir.

ÖGRETMEN

lrt<ıınorı>tim

ve ÖGRENCİLERE

UYGULANAN ANKETLER

Kurumlarında Müzik Dersi Genel Amaçları:

bilgilerine sahip olabilme
temek özellikleriyle tanıyabilme
arasındaki temel ilişkileri kavrayabilme
oluştuan temel öğeleri kavrayabilme
Yapma ve dinleme araçlarını tanıyabilme
tanıyabilme
,ıc:ııc:K:sc:1 ve

çağdaş, yöresel, ulusal ve evrensel müzikleri tanıyabilme

iğin kaynağının, oluşum ve gelişimini kavrayabilme
iğin insan yaşamındaki yerini ve önemini kavrayabilme
eyine uygun müzikleri çözümleyebilme
eyine uygun müzikleri yazabilme
iğin her türdeki nitelikli olanı niteliksizden ayırdedebilme
resi ile müziksel iletişim ve etkileşimde bulunabilme
.1:iirk'ün müzikle ilgili temel görüşlerini doğru anlayabilme
ini doğru ve etkili kullanabilme
lediği müziklere uygun ritimik devinimlerle eşlik edebilme
gısını temiz ve düzenli kullanabilme
k yapma, dinleme araç ve gereçlerini kurallarına uygun kullanabilme
müziklerde Türkçeyi doğru ve anlamlı kullanabilme
uygun tekerleme, sayışma, ninni, şarkı, türkü, marşları doğru temiz ve
söyleyebilme

-
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müzikleri çalgısıyla doğru temiz ve anlamlı çalabilme
müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerle sergiliyebilme
aL.ı.)1111

doğru okuyabilme

yazısını doğru yazabilme
+İstiklal Marşı olmak üzere, başlıca ulusal marş ve şarkılarımızı özüne
söyleyebilme
ibaşka anlatım biçimlerine dönüştürebilme
ine uygun müziksel araçve gereç yapabilme

çı müziksel çalışmalar yapabilme
!<:sel bir çevre içinde yaşadığının farkında olabilme
]{/yapmaya istekli oolabilme
yapmaktan hoşlanabilme
dinlemekten hoşlanabilme
i.türdeki müziklerden hoşlanabilme
indeki müzik etkinliklerine katılabilme
srzamanını müzikle geçirebilme
ında müzikten yararlanabilme
müzik yoluyle ifade edebilme
sevgi, paylaşma ve sorumluluk duygusunu geliştirebilme
müziksel çevre konusunda bilinçli ve duyarlı olabilme
ve hoşgörülü bir müzik anlayışı kazanabilme
özgü bir müziksel kişlik geliştirebilme
müzik dinleyicisi olabilme
; •.n-n

genel kültürün ayrılmaz bir öğesi olduğunu görebilme

birliğimizi, bütünlüğümüzü
'rn;:;un:ı.u

pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi

bir şarkı dağarcığına saip olabilme.

87

(4.5.sınıt) Müzik Dersi Genel Amaçları

bölgesinde özel gün ve haftalardaki müzik etkinliklerini farkedebilme
iğin hayatındaki yerini ve önemini kavrayabilme
:yresindeki müzik kurum ve kuruluşları ile başlıkca müzikçilerin etkinliklerini
kedebilme
ziğim çevre sağlığındaki önemini kavrayabilme
şin oluşumunu ve tema! özelliklerini anlayabilme
an ve çalgı ses toplulujlaını tanıyabilme
im Kalıplarındaki çeşitli düzenimleri ses sürelerine göre ayırdedebilme
.µzik yazısının temel işiaret ve yazılışlarını anlayabilme
lJ9iği şarkılardaki ölçü türlerini tanıyabilme
kılarda ve oyun müziklerindeki hız basamaklarını ve çeşitlerini ayırdedebilme
oyun

müziklerindeki

gürlük basamaklarını

ve çeşitlerini

kı ve oyun müziklerinin biçimsel yapısını tanıyabilme
dumuzdaki başlıca müzik türlerini ayırdedebilme
eşitli müziklerin insan hayatındaki yeri ve önemini kavrayabilme
tatürk'ün sanata bakışını ve Türk Müziğine ilişkin görüşlerini anlayabilme
müzik sanatçılarına ve müzik kurumlarına verdiği önemi

lkemiz müziği ile diğer Türk devlet, toplum ve topluluklarının

müzikleri

rasmdaki ilişkileri anlayabilme
eşitli ülke müziklerinden uygun örnekleri tanıyabilme
ildiği öğrendiği müzik hayatında yer alan, şarkı türkü marş vb.uygun örnekleri
oğru söyleyebilme ve çalabilme
üzik hayatında yer alan şarkı,türkü, marş vb. Çeşitli müziklerden uygun
lanları uygun ortamlarda dinleyebilme
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Marşı ve toplumsal hayatımızda yer alan düzeyine uyguın başlıca milli
doğru söyleyebilme
ik yaparken ve dinlerken müziksel çevre sağlığına ilişkin kurallara uyabilme
resindeki düzeyine uygun müzik etkinliklerine katılabilme
endiği müziksel sesleri, sesler, çalgıyla doğru verebilme
~ik seslerini (nota) dizekteki yerlerine doğru yazabilme
iyle, çalgısıyla düzeyine uygun ses düzenlemeleri yapabilme
zeyine uygun ses ve söz kümelerindeki

ritimik

düzenlemeleri

doğru

.yabilme, söyleyebilme ve çalabilme
zeyine uygun ezgi kalıblarını doğru yazabilme, okuyabilme ve çalabilme
endiği şarkılardaki birim vuruşları doğru, düzenli vurabilme
kı, marş ve oyun müziklerini hız ve gürlük terimlerine uygun söyleyebilme ve
abilme
müzik

cümlelerine

dikkat

ederek

müzikleri tür özelliklerine

söyleyebilme,

çalabilme

ve

göre söyleyebilme, çalabilme ve

t'atür'ü anlatan şarkı ve marşları anlamlarına uygun söyleyebilme, çalabilme ve

toplum ve topluluklarının müziklerinden uygun örnekleri
öyleyebilme ve çalabilme
eşitki ülke müziklerinden uygun örnekleri sözyliyebilme ve çalabilme
:I-J:ayatında müziğin önemli bir yeri olduğunun farkında olabilme
üzik yaparken ve dinlerken müziksel çevre sağlığına ilişkin kurallara uymaya
en gösterebilme
üzeyine uygun şarkıları notalarıyla okuyup çalmaktan zevk alabilme
üzik seslerinin temel özelliklerine duyarlı olabilme
esini konuşurken

ve şarkı söylerken

doğru kullanmayı

alışkanlık

haline
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İIIl

ve ezgi kalıplarıyla ezgi oluşturmaktan hoşlanabilme

giği şarkı ve oyun müziklerinin ölçü özelliklerine dikkat edebilme
eyine uygun ritim düzenlemeleri yapmaya istekli olabilme
:eyine uygun ezgi düzenlemeleri yapmaya istekli olabilme
çlfcığındaki müziklerin hız özelliklerine duyarlı olabilme
çlfcığındaki müziklerin gürlük özelliklerine duyarlı olabilme
·çlfcığındakimüziklerin biçimsel yapısına dikkat edebilme
·c.f.umuzdaki ana müzik türlerinden uygun örnekleri söylemeye, çalmaya ve
meye istekli olabilme
çlfcığındaki farklı tür müziklere yer vermekten hoşlanabilme
tli tür müzikleri dinlemekten hoşlanabilme
iir'ün müzik sanatına katkılarını anlamaya duyarlı olabilme
itli ülke müziklerinden uygun örnekleri söylemeye, çalmaya ve dinlemeye

Ii.olabilme
toplum ve toplulujlarının müziklerinden uygun örnekleri
çalmaya ve dinlemeye istekli olabilme
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Devre (6.7.8.smıf) Müzik Dersi Genel Amaçları

sanat ve müziğin insan ve toplum hayatındaki önemini kavrayabilme
oluşturan temel öğeleri kavrayabilme
sesleriyle

ve çalgılarla

yapılan

müzikleri

ve müzik topluluklarını

müziklerin hız ve gürlük özelliklerini ayırdedebilme
zeyine uygun müziklerin biçimsel yapısını çözümleyebilme
eyine uygun müzikleri tonal veya makamsal yapılarıyla çözümleyebilme
eserlerini örgü-doku ve uslup özellikleriyle ayırdedebilme
müziğinin genel yapısını ve tarihsel gelişimini anlayabilme
k devlet topluluklarının müziklerinden belli başlı örnekleri tanıyabilme
pa ve dünya müziklerinden belli başlı örnekleri tanıyabilme
11i başlı müzik kurumları ve müzik mesleklerini tanıyabilme
tür'ün sanat ve müzik hakkındaki görüşlerini anlayabilme
üzik ile teknoloji arasındaki temel ilişkiyi kavrayabilme

s değişim ve gelişim döneminde

sesi bilinçli ve sağlıklı kullanabilme

ızik yaparken sesini doğru, temiz ve etkili kullanabilme
izeyine uygun şarkıları doğru, temiz ve anlamlı söyleyebilme
eyine uygun müzikleri çalgısıyla doğru temiz ve anlamlı çalabilme
siyle ve çalgısıyla uygun müzik topluluklarına katılabilme
eşitli müzikleri hız ve gürlük özelliklerine göre söyleyebilme veya çalabilme
üzik eserlerini biçimsel yapısına uygun söyleyebilme veya çalabilme
üzeyine uygun müzikleri tonal ve makamsal özelliklerine dikkat ederek
yleyebilme veya çalabilme
üzik eserlerini müziksel örgü, doku ve uslup farklarını gözeterek dinleyebilme
eşitli müzik yapma araçlarını doğru kullanabilme
evresindeki uygun müzik etkinliklerine katılabilme
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çeşitli yaratıcı çalışmalar yapabilme
müzikleri başka anlatım biçimleriyle ifade edebilme
ve çağdaş müziklerimizle,

uluslararası ve evrensel müziklerden

uygun bir çşarkı dağarcığına sahip olabilme
toplum hayatında kültür, sanat ve müziği önemseyebilme
yaparken ve dinlerken müziği oluşturan temel öğelere özen gösterebilme
ve çalgılarıyla yapılan müziklerden hoşlanabilme
e müzik yapmaya istekli olabilme
t~/ve çalgısıyla çeşitli yaratıcı çalışmalar istekli olabilme
müzikleri

tonal ve makamsal

yapılarını

çözümlemekten

.tında çeşitli müzikleri dinlemeye istekli olabilme
müziğinin genel yapısını ve tarihsel gelişimini anlamaya istekli olabilme
aşlı mzüik kurumları ve müzik mesleklerini tanımaya ihtiyaç duyabilme
devlet toplulukları ile çeşitkli ülkelerden belli başlı örnekleri öğrenmeye

'ün sanat ve müzik hakkındaki görüşlerini benimseyebilme
teknolojisinin günümüzdeki uygulamalarına ilgi duyabilme
yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirebilme
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Uygulanan Seviye Tesbit Anketi:

eğitiminin genel amaçları ve ilkokul 4-5 sınıfları ile orta öğretim 1-2:enel amaçları ayrıca Müzik eğitim ve öğretim programlarında her ünitenin
riliş amaçları ve bu amaçların ardından öğrencide gerçekleştirilmesi
anışlar araştırılmıştır bulunmaktadır. Aşağıda İlkokul 4.-5. sınıfları ile
. ve orta 2. sınıf müzik müfredatında ünitelerin amaçları ve her amaçın
öğrenciden beklenen davranışlar açıklanarak öğrencilerin bu amaçları
ilmesi oranı ortaya konacaktır. Buna bağlı olarak da 4., 5. sınıfları ile orta 1.
ın genel amaçlarının ve müzik eğitiminin genel amaçlarının ne derecede
irdelenecektir.

mıf konuları toplam 9 Üniteden oluşmaktadır. Ancak anketi uyguladığımız
pn iki müfredat henüz işlenmemiş olacağı düşüncesiyle sadece 7 ünite baz
ışına yapılmıştır.

ınıf müfredatı 9 ünite, orta 1 müfredatı 8 ünite ve orta 2 müfredatı 8 üniteden
r. Ve çalışmalar bu ünitelerin tümü üzerinde ayrıca nota dilini tanımaya

encilere uygulanan seviye tesbit anketlerinde ilkokul 4. sınıf öğrencilerine 40
meli ve 4 kısa cevaplı toplam 44 soru sorulurken Orta 1 .2.ve 3. sınıf
e ise 80 çoktan seçmeli ve 4 kısa cevaplı olmak üzere toplam 84 soru
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Uygulanan

bölgesi

Anket Değerlendirmesi:

ilkokullarında

müzik öğretmeni

olarak görev yapan

17

tane kapalı uçlu 7 tane de açık uçlu soru sorulurken, Lefkoşa bölgesi
nda görev yapan 9 müzik öğretmenine 57 tane kapalı uçlu 21 tane de açık
sorulmuş ve onların müzik eğitimine bakış açıları aldıkları ve verdikleri
Hannın ve öğrencilerinin durumları, onlara göre müzik eğitiminin geldiği
çalışılmıştır.

ı."mııı;u

ve Öğrencilere Uygulanan Anketlerin Karşılaştırılması:

enci ve öğretmenlere uygulanan anketler analiz edilerek karşılaştırılmış ve
;ıuumuu

KKTC'de bulunduğu aşama saptanmıştır.
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i İlkokul 4. Sınıfı Bitiren Öğrencilerin

Anket Analizi

evremiz:

atımızda Müzik
İlimizde müzik hayatı
Bölgemizde müzik hayatı
Hayatımızda müziğin yeri

fk Çevremıs
Çevremizdeki başlıca müzik kurum ve kuruluşları
Çevremizdeki başlıca müzikçiler
Çevremizdeki başlıca müzik etkinlikleri,
Çevre sağlığımız ve müzik

Hindeki özel gün ve haftalardaki müzik etkinliklerinin farkında olabilme
:Bölgesindeki özel gün ve haftalardaki müzik etkinliklerinin farkında
Müziğin hayatımızdaki yerini anlatabilme
Çevresindeki başlıca müzik kurum ve kuruluşlarında yapılan müzik

Çevresindeki başlıca müzikçileri tanıyabilme
üzik ve çevre sağlığı ilişkisini anlayabilme
İlinde ve bölgesindeki özel gün ve haftalarda yapılan müzik etkinliklerine
katılabilme
: İstiklal Marşı ve toplumsal hayatımızda yer alan diğer milli marşlarımızı
doğru söyleyebilme
: Çevresindeki müzik kurum ve kuruluşlarının belli başlı etlkinliklerine
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Çevresindeki müzikle uğraşan kişilerin düzenledikleri etkinliklere

Müzik yaparken ve dinlerken çevre sağlığı açısından kurallara uyabilme
:Jlinde ve bölgesindeki özel gün ve haftalardaki müzik etkinliklerine karşı
duyarlı olabilme
Çevresindeki müzik kurum, kuruluş ve müzikçileri tarafından düzenlenen
bellibaşlı müzik etkinliklerine duyarlı olabilme
Müzik yaparken ve dinlerken çevre sağlığı açısından gereken kurallara
ebilme

itenin amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 9 değişik soru
. Bulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

)eye toplam 6912 cevap verilmiş ve bunun 4884'ü doğru cevap olarak
iştir, Bu durumda toplam başarı yüzdesi %70 olur

yukarıda belirtildiği gibi 14 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

İlindeki özel gün ve haftalardaki müzik etkinliklerinin farkında olabilme
tmcide geliştirilmesi gereken davranışlar
eki özel eğlence günleri, müzik festivali ve şölen düzenlenip
ediğini söyleme
eki özel gün ve haftalarda ne tür müzik etkinlikleri olduğunu söyleme

:13ölgesindeki özel gün ve haftalardaki müzik etkinliklerinin farkında

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
:esinde özel eğlence günleri düzenlenip düzenlenmediğini söyleme
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gesinde özel giln ve haftalardaki etkinliklerde ne tür müzik etkinlikleri
.uğunusöyleme

Müziğin hayatımızdaki yerini anlatabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
· ğin ayni bölge veya yurtta yaşayan insanlar arasında birleştirici ve
tirici etkisinin olduğunu söyleme
· ğin kültürel açıdan ortak bir dil olduğunu söyleme

Çevresindeki başlıca müzik kurum ve kuruluşlarında yapılan müzik
etkinliklerini farkında olabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar:
'esindekimüzik kurum ve kuruluşlarının adlarım söyleme
esindeki kurum ve kuruluşlardaki müzik etkinliklerinin çeşitlerini ve

Çevresindeki başlıca müzikçileri tanıyabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar:
'esindeki başlıca müzikçilerin adlarım söyleme
esindeki başlıca yorumcuların (söyleyen/çalan) adlarını söyleme

Müzik ve çevre sağlığı ilişkisini anlayabilme

" encide geliştirilmesi gereken davranışlar:
tünün çevre sağlığındaki etkisini söyleme
rahatsız etmeden müzik yapma ve dinlemenin gerekliliğini farketme

İlinde ve bölgesindeki özel giln ve haftalarda yapılan müzik etkinliklerine
katılabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar:
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bölgesindeki özel gün ve haftalarda yapılan müzik etkinliklerini

bölgesindeki özel gün ve haftalarda yapılan müzik etkinliklerinden

Marşı ve toplumsal hayatımızda yer alan diğer milli marşlarımızı
söyleyebilme

ide geliştirilmesi gereken davranışlar
liMarşı ve diğer milli marşlarımızın sözlerini doğru telafuz etme
Marşı ve diğer milli marşlarımızı ezgisine uygun söyleme

evresindeki müzik kurum ve kuruluşlarının belli başlı etlkinliklerine
katılabilme

çide geliştirilmesi gereken davranışlar
sindeki müzik kurum ve kuruluşlarının belli başlı etlkinliklerini izleme
sindeki müzik kurum ve kuruluşlarının belli başlı etlkinliklerde bulunma

Çevresindeki müzikle uğraşan kişilerin düzenledikleri etkinliklere

cide geliştirilmesi gereken davranışlar
sindeki müzikle uğraşan kişilerin düzenledikleri seviyelerine uygun
i göstlerileri izleme
verdikleri konserlerden seviyelerine uygun

üzik yaparken ve dinlerken çevre sağlığı açısından kurallara uyabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
söylerken sesini çevreyi rahatsız etmiyecek şekilde kullanma
çevreyi rahatsız etmiyecek şekilde kullanma
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<le ve bölgesindeki özel gün ve haftalardaki müzik etkinliklerine karşı
.e

'Cide geliştirilmesi gereken davranışlar
ve bölgesindeki özel gün ve haftalardaki müzik etkinliklerinden

v İlinde ve bölgesindeki özel gün ve haftalardaki müzik etkinliklerini
duyurma

:vresindekimüzik kurum, kuruluş ve müzikçileri tarafından düzenlenen
.~lli başlı müzik etkinliklerine duyarlı olabilme

ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
sindeki müzik kurum, kuruluş ve müzikçileri tarafından düzenlenen belli
müzik etkinliklerinden haberdar olma
kurum, kuruluş ve müzikçileri tarafından düzenlenen belli başlı müzik
iklerini çevresine duyurma

Müzik yaparken ve dinlerken çevre sağlığı açısından gereken kurallara

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
ıüzik yaparken ve dinlerken çevre sağlığı açısından uyulması gereken
dikkat etme.
dinlerken çevre sağlığı açısından uyulması gereken
allara uymayanları uyarma

rüleeeği üzere Ünite 1 de 14 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta

esi gereken 28 davranış bulunmaktadır. Ancak yapılan çalışmada
gerçekleştirme davranışa dönüştürülme başarısı toplam o/o 70
dır. Bu durumda öğrenciler 2. üniteye konuyu tam olarak
dan ve beklenendavranışlarıtam olarak kazanmadangeçmişoluyor
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4. sınıf Ünite 1. "Hayatımızda müzik ve müzikal çevremiz"
konularının okul bazında başarısı (%)
,t.TUNCER iLKOKULU-

SINIF.ŞUBE

YOZDE

4-ABCDE

74,1

4

70,7

4-ABC

74,1

4-AB

72,7

4-AB

56

4

65,6

4-ABCDE

79,4

4-ABC

68,1

4-ABCD

70

4

69,3

4-ABC

54,4

Ünite 1- Hayatımızda Müzik ve Müziksel Çevre

· Okullar

Grafik 1-4. sınıfÜnite 1 konularının okul bazında başarısı(%)
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üzik Seslerinin Temel Özellikleri
1. Süre, uzunluk ve kısalık
2. Yükseklik, incelik ve kalınlık
3. Gürlük, hafiflik ve kuvvetlilik
r~ıu..an.ı.~
kullandığımız

1.

İnsan Sesleri

2.

Çalgı Sesleri

Sesler

3. Doğal Sesler
4.

Yapay Sesler

üziğimizde Kullandığımız Seslerin Yüksekliklerine Göre Adlandırma
1. Re-mi-fa-sol-la
2. Do. Si 2 (ince) ve Do2 (ince)
slerı Düzenleyelim ve Müzik Yapalım
1 ...Sesleri süre, yükseklik ve gürlüklerine göre düzenleyelim
2. Düzenlediğimiz seslerle müzik yapalım

: Sesleri nasıl duyduğumuzu anlayabilme
: Müzik seslerinin temel özelliklerini kavrayabilme
: Müzikte kullandığımız sesleri kaynaklarına göre sınıflandırabilme
: Re-mi-fa-sol-la seslerinin dizekteki yerlerini tanıyabilme
: Do1 si2· Do2 seslerinin dize.ktekiyerlerini tanıyabilme
: Seslerin temel özelliklerine dikkat ederek şarkı söyleyebilme
:Çalgısıyla seslerin temel özelliklerine dikkat ederek düzenlemeler yapabilme

8 : Re-mi-fa-sol-la seslerini doğru söyleyip çalabilme
: Re-mi-fa-sol-la seslerini dizek üzerindeki yerlerine yazabilme
10: Do1-Si2-do2 seslerini doğru söyleyip çalabilme
1-Si2-do2
1: Do
seslerini dizek üzerindeki yerlerine yazabilme

12: Re-mi-fa-sol-la sesleriyle ezgi denemeleri yapabilme
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l;Yaptığı

ezgi denemelerini söyleyip çalabilme

4: Sesini, konuşurken ve şarkı söylerken kuralına uygun ve doğru kullanma
Müzik seslerinin temel özelliklerine duyarlı olabilme
Re-mi-fa-sol-la sesleriyle temel özelliklerine göre çeşitli düzenlemeler
yapmaktan zevk alabilme
j: Bildiği seslerden oluşan ezgileri notaları ile okumaktan hoşlanabilme

: Sesini konuşurken, şarkı söylerken kurallarına uygun ve doğru kullanmayı
alışkanlık haline getirebilme

Ünite amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 11 değişik soru
olup bulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

iteye toplam 8448 cevap verilmiş ve bunun 4534 'ü doğru cevap olarak
Bu durumda toplam başarı yüzdesi %53.67 dir

ite 2 'nin yukarıda belirtildiği gibi tam 18 amaçı bulunmaktadır Bu
tek tek ele aldığımızda;

: . Sesleri nasıl duyduğumuzu anlayabilme
>ğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
çş kaynaklarının adlarını söyleme
sin iletildiği ortamı.söyleme
çsi algılama organlarını söyleme

Müzik seslerinin temel özelliklerini kavrayabilme
?ğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
üzik sesinin süre, uzunluk ve kısalık özelliğini söyleme
üzik sesinin yükseklik, incelik ve kalınlık özelliğini söyleme
.üzik sesinin gürlük, hafiflik ve kuvvetlilik özelliğini söyleme
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ıv1uaK

sesinin tım özelliğini söyleme

i: Müzikte kullandığımız.sesleri kaynaklarına göre sımflandırabilme

Jğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
İıısan seslerini diğer seslerden ayırma
algı seslerini diğer seslerden ayırma
oğa seslerini diğer seslerden ayırma

"X"ııpay sesleri diğer seslerden ayırma

: Re-mi-fa-sol-la seslerinin dizideki yerlerini tanıyabilme

ığrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
e-mi-fa-sol-la seslerinin dizekteki yerlerini söyleme
e-mi-fa-sol-la seslerini gösterme

: Do1 Si2• Do2 seslerinin dizekteki yerlerini tanıyabilme

ığrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
o 1, Si2, Do2, seslerinin dizekteki yerlerini söyleme
, Sı2, D02, seslerinin dizekteki yerlerini gösterme

Seslerin temel özelliklerine dikkat ederek şarkı söyleyebilme

Qğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
Şarkı söylerken seslerin süre özelliklerine dikkat etme
arkı söylerken seslerin yükseklik özelliklerine dikkat etme
Şarkı söylerken seslerin gürlük özelliklerine dikkat etme

Çalgısıyla seslerin temel özelliklerine dikkat ederek düzenlemeler

Öğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
Seslerin süre, uzunluk ve kısalık özelliklerine göre ritim çalgılarıyla ritimik
·• .düzenlme
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Seslerin yükseklik, incelik ve kalınlık özelliklerine göre ezgi çalgılarıyla ezgi
yaratma
Seslerin, gürlük, hafiflik ve kuvvetlilik özelliklerine göre ritim ve ezgı
Igılarını kullanma
. Ezgi denemeleri. yaparken seslerin tını özelliklerine dikkat etme

8 · : Re-mi-fa-sol-la seslerini doğru söyleyip çalabilme

Öğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
Re-mi-fa-sol-la seslerini sesiyle doğru çıkarma
Re-mi-fa-sol-la seslerini çalgısıyla doğru çıkarma

9 · : Re-mi-fa-sol-la seslerini dizek üzerindeki yerlerine yazabilme

Öğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
Verilen sesi dizekte doğru yere işaretleme
Notaları dizekteki yerlerine yazarken nota yuvarlaklığının ve nota sapının

10: Do1-Si2-do2 seslerini doğru söyleyip çalabilme

Öğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
Do1, Si2, Do2 seslerini doğru çıkarma
Do1, Si2, Do2 seslerini çalgıyla doğru çıkarma

1: Do1 -Si2 -do2 seslerini dizek üzerindeki yerlerine yazabilme

Öğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
Do1, Si2, Do2 seslerini dizekte doğru yerlere işaretleme
Do1, Si2, Do2 seslerini dizekteki yerlerine yazarken, nota yuvarlaklarının ve
saplarının doğru olmasına dikkat etme

12: Re-mi-fa-sol-la sesleriyle ezgi denemeleri yapabilme

Öğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
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sesleri arasındaki seslerle ezgi düzenleme
seslerine çeşitli ritimik yapı kazandırma

; Yaptığı ezgi denemelerini söyleyip çalabilme

)ğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
luşturduğu ezgileri sesiyle tekrarlama
luşturduğu ezgileri çalgısıyla tekrarlama

:Sesini,·konuşurken ve şarkı söylerken kuralına uygun ve doğru kullanma

,ğrencidegeliştirilmesi gereken davranışlar
.Qnuşurkenve şarkı söylerken sözcükleri doğru çıkarma
pnuşurken ve şarkı sçylerken sözlerin anlamına uygun vurgu ve tonlamaları
·fJ.pına
ginin seslerini temiz ve doğru çıkarma

;>>Müzik seslerinin temel özelliklerine duyarlı olabilme

'ğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
üzik seslerinin yüksekliğine dikkat etme
üzik seslerinin gürlüğüne dikkat etme
.üzikseslerinin süresine dikkat etme

: Re-mi-fa-sol-la sesleriyle temel özelliklerine göre çeşitli düzenlemeler
yapmaktan zevk alabilme

ğrenctde geliştirilmesi gereken davranışlar
esleri süre, uzunluk ve kısalık özelliğine göre bir bütün oluşturacak şekilde
.üzenlemektenhoşlanma
esleri yükseklik, incelik ve kalınlık özelliğine göre bir bütün oluşturacak
ekilde düzenlemekten hoşlanma
sleri gürlük, hafiflik ve kuvvetlilik özelliğine göre bir bütün oluşturacak
ekilde düzenlemekten hoşlanma
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Bildiği seslerden oluşan ezgileri notaları ile okumaktan hoşlanabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
, liği ezgilerin notalarım tanıyıp. çözümlemekten zevk alma
<iiği ezgilerin notalarım doğru söylemeye özen gösterme

Sesini konuşurken, şarkı söylerken kurallarına uygun ve doğru kullanmayı
aline. getirebilme

neide geliştirilmesi gereken davranışlar
·, konuşurken kurallara uygun ve doğru kullanmaya özen gösterme
,.ini şarkı söylerken kurallara uygun ve doğru kullanmaya özen gösterme

l"üleceği üzere Ünite 2'de 18 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
esi gereken 47 davranış bulunmaktadır. Ancak yapılan çalışmada
gerçekleştirilme, davranışa dönüştürülme başarısı toplam %53.65
durumda öğrenciler 3. üniteye konuyu
olarak kazanmadan geçmiş oluyor

kavramadan ve
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4- 4. sınıf Ünite II" Müziğimizde Ses" konularının okul
bazında başarısı (%)
YOZDE

SINIF-ŞUBE
4-ABCDE

59

4

63

4-ABC

52

4-AB

57

4-AB

42

4

45

4-ABCDE

62

4-ABC

51

4-ABCD

52

4

52

4-ABC

35

Ünite 2- Müziğimizde Ses
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2-4. sınıf Ünite 2 konularının okul bazında başarısı (%)

107

M0ZİGİMİZDE. RİTM VE EZGİ

Suslann sürelerine Göre çeşitli Düzenlenimi·
1. Tam nota()) vetam sus (t) ile düzenlemeler
Tam-yarım notalar ~JJ) ve tam sus(}) ile düzenlemeler
Tam Yarım çeyrek 01,ft) notalar ve tam ;us ~·ile düzenlemeler
Uzatma bağı ile düzenlemeler
Ritim Kalıplan ve Yazılımı
1. Yalın konuşma kalıplarından ritimik kalıpları oluşturma
Yalın konuşma kalıplarının ritimik yazılımı
Re-la aralığı içindeki seslerden oluşturulan ezgi kalıbı
Do..sol aralığında oluşturulan ezgi kalıpları
Do sesinin kullanıldığı ezgi kalıbı
Do1-do2 aralığında oluşturulan ezgi kalıbı
[alıplannın yalın Düzenlenimi
. Verilen ritim kalıbına göre sesleri düzenleyiş
2. Ezgi kalıbına uygun ritimlerle sesleri düzenleyiş

erilen ritim kalıbındaki süre değerlerini tanıyabilme
pnuışma kalıplarının ritimik yapısını ayırdedebilme
erilen ezgi kalıplarım tanıyabilme
erilen ritim kalıbındaki süre değerlerini ritim aracıyle vurabilme
erilen Nota ve sus değerlerini doğru yazabilme
erilen konuşma kalıplarının ritmik yapısını doğru söyleme
erilen ezgi kalıbım doğru söyleyebilme ve çalabilme
erilen ezgi kalıbından ezgiler oluşturabilme
esleri sürelerine göre düzenlemeye istekli olabilme
alın ritim düzenlemelerini ritim çalgılarıyla çalmaya istekli olabilme
esleri yüksekliklerine göre düzenlemeye ilgi duyabilme
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ezgi kalıbı içindeki seslerden ezgi oluşturmaya istekli olabilme
,zgi' ve ritim kalıplarından oluşturulan ezgileri söylemeye ve çalmaya

iterıin amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 8 değişik
Bulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

:eye toplam 6144 cevap verilmiş ve bunun 4106'ü doğru cevap olarak
Iştir. Bu durumda toplam başarı yüzdesi %66.83 olur.

yukarıda belirtildiği gibi 14 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

ritim kalıbındaki süre değerlerini tanıyabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
j}çn ritim kalıbının tam nota ve tam sus değerlerinden oluştuğunu söyleme
:ı'ilen ritim kalımının tam nota, yarım nota ve tam sus değerlerinden

rilen ritim kalıbının tam-yarım-çeyrek notalar ve tam sus değerlerinden

:.. Konuşma kalıplarının ritimik yapısını ayırdedebilme

ğrenctde geliştirilmesi gereken davranışlar
erilen konuşma kalıbının tam nota ve tam sus değerlerinden oluştuğunu

konuşma kalıbının tam yarım nota ve tam sus değerlerinden

rlen konuşma kalıbının tam-yarım-çeyrek notalar ve tam sus değerlerinden
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;<Verilen ezgi kalıplarım tanıyabilme

"ıencide geliştirilmesi gereken davranışlar
e do-sol ile do1-do2 aralıkları içindeki seslerle yapılan ezgi kalıplarında
ıbındaki başlangıç bitiş sesini söyleme
· kalıbının inici yada çıkıcı özellikte olduğunu söyleme

i kalıbı içindeki durucu sesleri söyleme
· kalıbı içindeki yürüyücüsesleri söyleme

:i!Veilenritim kalıbındaki süre değerlerini ritim aracıyle vurabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
nota ve tam sus değerlerindeki ritim kalıbım doğru verme
, yanın nota ve tam sus değerlerindeki ritim kalıbım doğru verme
, yarım, çeyrek nota ve tam sus değerlerindeki ritim kalıbım doğru verme

Verilen Nota ve sus değerlerini doğru yazabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
nota ve tam sus,<ieğerl~rinidoğru işaretleme
nota değerlerini doğru işaretleme
ek nota değerlerini doğru işaretleme

Verilen konuşma kalıplarının ritimik yapısını doğru söyleme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
'len konuşma kalıbındaki tam nota ve tam sus değerlerini doğru verme
ilen . konuşma kalıbındaki tam, yarım nota ve tam sus değerini doğru

erilen konuşma kalıbındaki tam, yarım, çeyrek nota ve tam sus değerlerini

: Verilen ezgi kalıbım doğru söyleyebilme ve çalabilme

' "rencide geliştirilmesi gereken davranışlar

110

aralıkları içindeki seslerle yapılan ezgi kalıbında
gıç bitiş sesini söyleme
,<la çıkıcı özellikteki ezgi kalıbının gidişini doğru verme
.çµ.sesleri doğru verme
•-'@cü sesleri doğru verme

çıilen ezgi kalıbından ezgiler oluşturabilme

rıcide geliştirilmesi gereken davranışlar
en ritim kalıbına göre ezgi kalıbım düzenleme
en ezgi kalıbına uygun ritimlerle sesleri düzenleme

slerisürelerine göre düzenlemeye istekli olabilme

rıcide•geliştirilmesi gereken davranışlar
4uğu ritimkalıbını yazmayı isteme
ilen konuşma kalıbındaki seslerin sürelerini belirlemekten hoşlanma

Yalın ritim düzenlemelerini ritim çalgılarıyla çalmaya istekli olabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
im çalgılarının ritim düzenlemelerindeki çalınışlarını izleme
·

çalgılarını kullanmaya yönelme

yüksekliklerine göre düzenlemeye ilgi duyabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
.yduğu seslerin yüksekliklerine dikkat etıne
rilen ezgi kalıbındaki seslerin yüksekliklerini belirlemekten hoşlanma

: Verilen ezgi kalıbı içindeki seslerden ezgi oluşturmaya istekli olabilme

lğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
erilen ezgi ve ritim kalıblarının uygun olanlarını yeni ezgiler oluşturmak
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ezgi kalıbına uygun ritimle düzenleme çalışmalarına katılma

: Ezgi ve ritim kalıplarından oluşturulan ezgileri söylemeye ve çalmaya
··•·olabilme

'm-.e.ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
~gi ve ritiın kalıblarından oluşturulan ezgileri tek başına söylemeye ve
maya yönelme
:gi.ve ritiın kalıblarından oluşturulan ezgileri grupla söylemeye ve çalmaya

ı-ül~ceği .~ere Unite 3'de. 13 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
esi gereken 35 davranış bulunmaktadır. Ancak yapılan çalışmada
gerçekleştirilme,davranışa dönüştüriilme başarısı toplam %66.83
Bu durumda öğrenciler 4. üniteye konuyu tam olarak
ve beklenendavranışları tam olarak kazanmadangeçmişoluyor
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III "Müziğimizde Ritim ve Ezgi" konularının
bazında başarısı (%)
SIN IF-ŞUBE

YOZDE

4-ABCDE

77

4

65

4-ABC

77

4-AB

73

4-AB

54

4

52

4-ABCDE

71

4-ABC

61

4-ABCD

64

4

70

4-ABC

43

Ünite 3- Müziğimizde Ritm ve Ezgi
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3- 4. sınıf Ünite III konularının okul bazında başarısı(%)
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Ü
.ı.ınmızda, Oyun Müziklerimizde Vuruş

rımızda Oyıın l\ıftb:iklerimizde Vuruş Kümeleri
şlu kümeler (

r)

şlu kümeler (

r)

vuruşlu kümeler (r)
ınızda, Oyun l\ıftb:iklerimizde Vuruş Kümelerini. Belirleyebilme
l~ınızda vuruş kümeleri
müziklerim.izdevuruş kümeleri

ağarcığındaki şarkı ve oyun müziklerinden kuvvetli ve zayıf vuruşların
lduğunu farkedebilme
}:3ildiği şarkılarda ve oyun müziklerinde vuruş kümelerini farkedebilme
13ildiği şarkılarda ve oyun müziklerindeki çeşitli vuruş kümelerini

Şarkılarda ve oyun müziklerindeki vuruş kümelerinidoğru vurabilme

?/ erilen şarkı ve oyun müziğinin vuruş kümelerini belirleyebilme.
~ğrendiği şarkıları ve oyun müziklerim vuruşlarıyla söylemeye özen

Verilen şarkı ve oyun müziğinin vuruş kümeleriıii belirlemeye istekli
olabilme

Ünitenirı amaçlarının kavranıp kavranmadığı araştırmak için 12 değişik
.uştur.Bulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

toplam 9216 cevap verilmiş ve bunun 4997'ü doğru cevap olarak
Bu durumda toplam başarı yüzdesi %54.22 olur
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µı.yukarıda belirtildiği gibi 7 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

: Dağarcığındaki şarkı ve oyun müziklerinden kuvvetli ve zayıf vuruşların
/ olduğunu farkedebilme
~encide geliştirilmesi gereken davranışlar

larda,ve oyun müziklerinde hem kuvvetli hem zayıf vuruşların olduğını
kılarda ve oyun müziklerindeki kuvvetli vuruşların geldiği yerleri söyleme
kılarda ve oyun müziklerindeki zayıf vuruşların geldiği yerleri söyleme

:Bildiği şarkılarda ve oyun müziklerinde vuruş kümelerini farkedebilme
" ·encide geliştirilmesi gereken davranışlar

yıf vuruşların kuvvetli vuruşlara bağımlı olduğunu söyleme
.µmeleri kuvvetli vuruşların belirlediğini söyleme

Bildiği şarkılarda ve oyun müziklerindeki çeşitli vuruş kümelerini
tanıyabilme
"rencide geliştirilmesi gereken davranışlar

kılarda ve oyun müziklerindeki iki vuruşlu kümeleri söyleme
kılarda ve oyun müziklerindeki üç vuruşlu kümeleri söyleme
·kılarda ve oyun müziklerindeki zayıf vuruşları yapma

i Şarkılarda ve oyun müziklerindeki vuruş kümelerini doğru vurabilme
·encidegeliştirilmesi gereken davranışlar

kılarda ve oyun müziklerindeki birim vuruşları yapma
arkılarda ve oyun müziklerindeki kuvvetli vuruşları yapma·
,ıırkılarda ve oyun müziklerindeki zayıf vuruşları yapma
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şarkı. ve oyun müziğinin vuruş kümelerini belirleyebilme.

·~ııcide geliştirilmesi gereken davranışlar
vvetli vuruşlara göre iki vuruşlu kümeye ayırma
/

etli vuruşlara göre üç vuruşlu kümeye ayırma
etli vuruşlara göre dört vuruşlu kümeye ayırma

Qğrendiği şarkıları ve oyun müziklerini vuruşlarıyla söylemeye özen
;östert::bilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
·endiği şarkılarda ve oyun müziklerindeki birim vuruş, kuvvetli ve zayıf
Iara dikkat etme
endiği şarkı ve oyun müziklerini vuruşlarıyla söylerken kuvvetli ve zayıf

: Verilen şarkı ve oyun müziğinin vuruş kümelerini belirlemeye istekli
olabilme

ığrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
uyduğu şarkı ve oyun müziğinin kuvvetli ve zayıf vuruşlarını belirlemekten
ve oyun müziğinin

vuruş kümelerindeki

vuruş

sayılarını

elirlemekten hoşlanma

örüleceğiüzere Ünite 4'de 7 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
.mesi gereken 18 davranış bulunmaktadır. Ancak yapılan çalışmada
n gerçekleştirilme,davranışa dönüştürülme başarısı toplam %54.22.
adır. Bu durumda öğrenciler 5. üniteye 4. ünite konularının yansını
adan ve beklenendavranışları tam olarak kazanmadangeçmişoluyor.
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IV "Müziğimizde Vuruş-Ölçü" konularının okul
v""'u.ıu"

başarısı (%)
SINIF-ŞUBE
4ABCDE

Yüzde
65,3

4

51,7

4ABC

64,1

4AB

50,4

4AB

46,5

4

44,4

4ABCDE

62,8

4ABC

51,4

4ABCD

45,6

4

50,8

4ABC

31,8

Ünite 4- Müziğimizde Vuruş-Ölçü
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fik 4- 4. sınıf Ünite IV konularının okul bazında başarısı(%)
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İJZİGİMİZDE mz
Oyun

Müziklerimizde

Temel

Hız

Özelliklerinin

hız (ç), yavaş hız (y)
hız (o)

nıızda , Oyun.MüzilderimizdeBaşlıca·Hız Basamaktan
(ç), çok çabuk (çç)
(y),,çok yavaş (çy)

mızda, Oyun MüziklerimizdeHız DeğişikliklerininAdlandırımı
:k yavaşlama (gid.yav.)
çabuklaşma (gid çab.)

Terimlerinin YazıldığıYerler
;.ıibaşlarındayazılan hız terimleri

Terimlerinin Kullanımı
müziklerindeuygulanışı

arkılarda, oyun müziklerinde temel hız basamaklarım ayırdedebilme
arkılarda, oyun müziklerinde başlıca hız basamaklarını ayırdedebilme
arkılarda, oyun müziklerinde hız değişikliklerini ayırdedebilme
Ji)ağarcığındakimüzikleri temel hız özelliklerine uygun söyleyebilme
Dağarcığındaki müzikleri başlıca hız basamaklarına uygun söyleyebilme
Dağarcığındaki müzikleri başlıca hız basamaklarına uygun söyleyebilme
aşarcığındaki müziklerdeki hız değişikliklerini yapabilme
erilen parçadaki hız terimlerini yazdığı yere göre uygulayabilme
ağarcığındaki müzikleri hız özelliklerine uygun söylemeye özen
gösterebilme
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müzikleri

hız

özelliklerine

Llnitenin amaçlarının kavranıp kavranmadığını

uygun

çalmaya

özen

araştırmak için 5 değişik

Bulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

toplam 3840 cevap verilmiş ve bunun 2643'ü doğru cevap olarak
Bu durumda toplam başarı yüzdesi %68.83 olur.

da belirtildiği gibi 1 O amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

Şarkılarda, oyun müziklerinde temel hız basamaklarını ayırdedebilme

·encide geliştirilmesi gereken davranışlar

duğu şarkının veya oyun müziğinin çabuk hızda olduğunu söyleme
duğu şarkının veya oyun müziğinin yavaş hızda olduğun söyleme
duğu şarkının veya oyun müziğinin orta hızda olduğunu söyleme

Şarkılarda, oyun müziklerinde başlıca hız basamaklarını ayırdedebilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
duğu şarkının, oyun müziğinin hızının çok çabuk olduğunu sçyleme
ydtiğu şarkının oyun müziğinin hızının çok yavaş olduğunu söyleme

Şarkılarda, oyun müziklerinde hız değişikliklerini ayırdedebilme

encide gelişttrilmesigereken davranışlar
şarkıda veya oyun müziklerinde hızın giderek yavaşladığını

şarkıda veya oyun müziklerinde hızın giderek çabuklaştığını
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l)ağarcığındaki müzikleri temel hız özelliklerine uygun söyleyebilme

·~ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
(terimlerininşarkının sol üst tarafına yazıldığım söyleme
değişiklikleri olan şarkıda, hız terimlerinin ilgili bölüme yazıldığım

ağarcığındaki müzikleri başlıca hız basamaklarına uygun söyleyebilme

imcide geliştirilmesi gereken davranışlar
:arcığındakimüzikleri anlamlarına uygun çabuk hızda tekrarlama
arcığındaki müzikleri anlamlarına uygun yavaş hızda tekrarlama
arcığındaki müzikleri anlamlarına uygun orta hızda tekrarlama

Dağarcığındaki müzikleri başlıca hız basamaklarına uygun söyleyebilme

'incide geliştirilmesi gereken davranışlar
müzikleri anlamlarına uygun çabuk-çok çabuk hızda

müzikleri anlamlarına uygun yavaş-çok yavaş hızda

(Dağarcığındaki müziklerdeki hız değişikliklerini yapabilme

· encide geliştirilmesi gereken davranışlar
ğarcığındaki müzikleri anlamlarına uygun gittikçe çabuklaşarak söyleme
ğarcığındaki müzikleri anlamlarına uygun gittikçe yavaşlayarak söyleme

Verilen parçadaki hız terimlerini yazdığı yere göre uygulayabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
erilen şarkıyı başında yazılan hız terimine uygun söyleme
şarkıyı içinde yazılan hız terimlerine uygun söyleme
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Dağarcığındaki müzikleri hız özelliklerine uygunsöylemeye öz~n
gösterebilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
~a,rcığındaki müzikleri anlamlarına uygun "orta hız" da söylemeye dikkat
müzikleri anlamlarına uygun "çabuk hız" da söylemeye

müzikleri anlamlarına uygun ''yavaş hız" da söylemeye
t etme

Dağarcığındaki müzikleri hız özelliklerine uygun çalmaya özen

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
ğarcığındaki müzikleri anlamlarına uygun "orta hız" da çalmaya dikkat

arcığındaki müzikleri anlamlarına uygun "çabuk hız"da çalmaya dikkat

ğarcığındaki müzikleri anlamlarına uygun "yavaş hız" da çalmaya dikkat

ôrüleceğLüzere ..Ünite. 5'de 10 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta

eşL gereken 24·• davranış bulunmaktadır. Ancak yapılan çalışmada

.n/ gerçekleştirilme,

davranışa dönüştürülme başarısı toplam %54.22.

dır. Bu durumda öğrenciler 6. üniteye 5. ünite konularının yansını
«ıan ve beklenen davranışları tam olarak kazanmadan geçmiş oluyor.
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V "Müziğimizde Hız" konularının okul bazında

••

SINIF-ŞUBE

YUZDE

4ABCDE

75,03

4

56,8

4ABC

68,18

4AB

76,95

4AB

53,19

4

55,24

4ABCDE

73,33

4ABC

67.41

4ABCD

69,39

4

72,67

4ABC

57.43

Ünite 5- Müziğimizde Hız

Okullar

5- 4. sınıf Ünite V konularının okul bazında başarısı(%)
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fÜZİGİMİZDEGÜRLÜK
nmızda, Oyun Müziklerimizde Temel Gürlük Özelliklerinin
ınmı
f(h), kuvvetli (k)
(o)

Janmızda, Oyun Müziklerimizde BaşlıcaGürlük Basamaktan
.vvetli(k), Çok kuvvetli (çk)

nmızda,

Oyun

Müziklerimizde Gürlük

l)eğişikliklerini

·q.erekkuvvetlenme (gid-kuv.)
.q.~rek hafifleme (gid. Haf.)

t;AGfirlükTerimlerinin YazıldığıYer
ea Gürlük Terimlerinin Kullanımı

arkılarımızda, oyun müziklerimizde temel gürlük basamaklarını
yırdedebilme
arkılanmızda, oyun müziklerimizde başlıca gürlük basamaklarını
.yırdedebilme
arkılanmızda, oyun müziklerimizde gürlük değişikliklerini ayırdedebilme

Başlıca gürlük terimlerinin yazıldığı yerleri ayırdedebilme
Dağarcığındaki müzikleri temel gürlüközelliklerine uygun söyleyebilme
ağarcığındaki müzikleri başlıca gürlük basamaklarına uygun söyleyebilme
Daşarcığındaki müziklerde gürlük değişiklikleri yapabilme
:.Verilen parçadaki gürlük terimlerini yazdığı yere göre uygulayabilme
: Dağarcığındaki müzikleri gürlük özelliklerine uygun söylemeye özen
gösterebilme
Dağarcığındaki müzikleri anlamlarına uygun "orta gürlükte" çalmaya
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Ifiltenin amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 3 değişik
Bulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

toplam 2304 cevap verilmiş ve bunun 1599'ü doğru cevap olarak
Bu durumda toplam başarı yüzdesi %69.4. olur.

da belirtildiği gibi 1 O amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

~kılarınuzda, oyun müziklerimizde temel gürlük basamaklarını

ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
duğu şarkının, oyun müziğinin kuvvetli gürlükte olduğunu söyleme
duğu şarkının, oyun müziğinin hafif gürlükte olduğunu söyleme
duğu şarkının, oyun müziğinin orta gürlükte olduğunu söyleme

~kılarınuzda, oyun müziklerimizde başlıca gürlük basamaklarını
~yU'dedebilme

rğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
şarkıda, oyun müziklerinde güdüğün çok kuvvetli olduğunu

yduğu şarkıda, oyun müziklerinde gürlüğün çok hafif olduğunu söyleme

Şarkılarımızda,

oyun müziklerimizde

gürlük

değişikliklerini

"'-·encide geliştirilmesi gereken davranışlar
şarkıda, oyun müziklerinde gürlüğün giderek kuvvetlendiğini
',yleme
uyduğu şarkıda, oyun müziklerinde gürlüğün giderek hafiflediğini söyleme
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lıca gürlük terimlerinin yazıldığı yerleri ayırdedebilme

ide geliştirilmesi gereken davranışlar
ı;µnnızda ve oyun müzikleriınizde gürlük işaretlerinin ilgili bölümün

mızda ve oyun müzikleriınizde gürlük değişiklikleri işaretlerinin
,ğlijmünaltına belirtildiğini söyleme

.ğarcığındakimüzikleri temel gürlük özelliklerine uygun söyleyebilme

cide geliştirilmesi gereken davranışlar
:cığındakimüzikleri, anlamına uygun kuvvetli gürlükte tekrarlama
·cığındakimüzikleri, anlamına uygun hafif gürlükte tekrarlama
·çığındakimüzikleri, anlamına uygun orta gürlükte tekrarlama

Dağarcığındaki müzikleri başlıca gürlük basamaklarına uygun

cide geliştirilmesigereken davranışlar
arcığındaki müzikleri, anlamına uygun kuvvetli-çok kuvvetli gürlükte

müzikleri, anlamına uygun hafif-çok hafif gürlükte

ağarcığındaki müziklerde gürlük değişiklikleri yapabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
arcığındaki müzikleri, anlamına uygun gittikçe kuvvetlenerek söyleme
":arcığındakimüzikleri, anlamına uygun gittikçe hafıfliyerek söyleme

Verilen parçadaki gürlük terimlerini yazdığı yere göre uygulayabilme

irenctde geliştirilmesi gereken davranışlar
rilen şarkıyı, başına yazılan gürlük terimlerine uygun söyleme
erilen şarkıyı, içinde yazılan gürlük terimlerine uygun söyleme
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fl:ğarcığındakimüzikleri gürlük özelliklerine uygun söylemeye özen
:österebilme

:~ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
·çığındaki müzikleri anlamına uygun "orta gürlük"te söylemeye dikkat

çiğındaki müzikleri anlamına uygun "kuvvetli gürlük"te söylemeye

·cığındakimüzikleri anlamına uygun "hafif gürlük"te söylemeye dikkat

Dağarcığındaki müzikleri anlamlarına uygun "orta gürlükte" çalmaya

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
arcığındaki müzikleri anlamına uygun "orta gürlük"te çalmaya dikkat

pığırığElki ınü.zjklerianla.rnınauygun "kuvvetli gürlük"te çalmaya dikkat

cığındaki müzikleri anlamına uygun "hafif gürlük"te çalmaya dikkat

ö:riileçeğLiizere.Ünite ~'de 10 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
çsf. gereken. 24 davranış bulunmaktadır Ancak yapılan çalışmada
9/gerçekleştirilıne, . .davranışa dönüştürülme başarısı toplam %69.4.

adır.: Bu>duru.ında öğrenciler 7. üniteye konuyu kavramadan ve
davranışları tam olarak kazanmadan geçmişoluyor.
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4. sınıf Ünite VI "Müziğimizde Gürlük" konularının okul
oazınaa başarısı (%)
SINIF-ŞUBE
UNCER iLKOKULU

YÜZDE

4-ABCDE

77,7

4

62,67

4-ABC

76,77

4-AB

70,62

4-AB

48,94

4

58,73

4-ABCDE

73;42

4-ABC

63,58

4-ABCD

71,43

4

83,33

4-ABC

50,48

Ünite 6-Müziğimizde Gürlük

Okullar

Grafik 6- 4. sınıf Ünite VI konularının okul bazında başarısı(%)

127

İİZİGİMİZDE BİCİM

.gııuşma Cümleleri, Şür Dizeleri, Müzik Cümleleri
Konuşma cümleleri ile müzik cümleleri arasındaki benzerlikleri
. Şiirdeki mısra ile müzik cümleleri arasındaki benzerlikler
Arkılanmızdaki Müzik (Ezgi) Cümleleri
. Bir müzik cümleli şarkılarımız
İki müzik cümleli şarkılarımız
üzik Cümlelerinin Yapısı
Müzik cümlesinin bütünlüğü
. Müzik cümlelerimizde ezgi kümeleri

3.

Ezgi kümelerinin müzik dilinde adlandınlığı (motif)

Müzik Cümlelerinin Yerlerine Göre Motifleri
1. Ezginin ilk (başlangıç) motifi
2. Ezginin son (bitiş) motifi
3. Ezginin ara motifleri
Şarkılarımızda Çeşitli Müzik Cümleleri
1. Soru cümleleri
2. Cevap cümleleri
Şarkılanmızı Biçimsel Yapısına Uygun Söyleyiş, Çalış ve Dinleyiş

: Konuşma cümleleri ve şiir dizeleri ile müzik cümleleri arasındaki
benzerlikleri farkedebilme ·
: Dağarcığındaki ezgi cümlelerini farkedebilme
: Düzeyine uygun ezgi cümlelerinin yapısını anlayabilme
: Motifleri, müzik cümlelerindeki yerlerine göre ayırdedebilme
: Şarkılarımızdaki çeşitli müzik cümlelerini farkedebilme
: Dağarcığındaki şarkıları ezgi cümlelerine dikkat ederek söyleyebilme
: Bildiği ezgi cümlelerini motiflerine dikkat ederek söyleyebilme
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motiflerden ezgi cümleleri yaratabilme
endine özgü ezgi cümleleri yaratabilme
J}ildiği şarkıları, biçimsel yapısına uygun söyleyebilme
Bildiği şarkıları biçimsel yapısına uygun çalabilme
iJdiği şarkıları biçimsel yapısına dikkat ederek dinleyebilme
ild.Jği şarkıların biçimsel yapısını çözümleyerek söylemeye özen

Bildiği

"Jy

şarkıların

biçimsel

yapısını

çözümleyerek

çalmaya

özen

erilen motiflerden müzik cümleleri oluşturmaktan hoşlanabilme

Xıµtenin amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 2 değişik
uştur, Bulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

)eye toplam 1536 cevap verilmiş ve bunun l 1232'ü doğru cevap olarak
iştir, Bu durumda toplam başarı yüzdesi %73.11 olur.

yukarıda belirtildiği gibi 15 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

Konuşma cümleleri ve şiir dizeleri ile müzik cümleleri arasındaki
benzerlikleri farkedebilme

rğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
ı:gi cümlelerinin konuşma cümlelerine benzediğini söyleme
iir dizelerinin müzik cümlelerine benzediğini söyleme

:Dağarcığındaki ezgi cümlelerini farkedebilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
arkıların ezgi cümlelerinden oluştuğunu söyleme
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iği şarkılardan tek ezgi cümleli şarkıların adlarını söyleme
eliği şarkılardan iki ezgi cümleli şarkıların adlarını söyleme

Düzeyine uygun ezgi cümlelerinin yapısını anlayabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
'>. cümlelerinin, konuşma cümlelerinde olduğu gibi bütünlük özelliğinin

''tjk cümlelerinin ezgi cümlelerinden oluştuğunu söyleme
:gi. kümelerine "motif' adı verildiğini söyleme

:Motifleri, müzik.cümlelerindeki yerlerine göre ayırdedebilme

""encide geliştirilmesi gereken davranışlar
erilen ezgi. cümlesinde ilk (başlangıç) motifini söyleme
erilen.ezgi cümlesinin son (bitiş) motifini söyleme
~rilen ezgi. cümlesindeki "ara motifi" söyleme

: Şarkılarımızdaki çeşitli müzik cümlelerini farkedebilme

'grencide geliştirilmesi gereken davranışlar
arkılarıınızdaki soru cümlelerini söyleme
arkılarımızdaki cevap cümlelerini söyleme

: Dağarcığındaki şarkıları ezgi cümlelerine dikkat ederek söyleyebilme

Öğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
Verilen iki ezgi cümleli şarkılarda birinci cümleyi tekrarlama
"\'erilen iki ezgi cümleli şarkılarda ikinci cümleyi tekrarlama

7 : Bildiği ezgi cümlelerini motiflerine dikkat ederek söyleyebilme

Öğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
Verilen ezgi cümlelerinin başlangıç motifini tekrarlama
Verilen ezgi cümlelerinin bitiş motifini tekrarlama
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'len ezgi cümlelerinin ara motifini tekrarlama

erilen motiflerden ezgi cümleleri yaratabilme

't!_,ıcide geliştirilmesi gereken davranışlar
'len başlangıç motifine bitiş motifi ekleme
len bitiş motifme başlangıç motifi ekleme

Kendine özgü ezgi cümleleri yaratabilme

·~ncide geliştirilmesi gereken davranışlar

f cümlesi

yaratmak için başlangıç motifi oluşturma

'_cümlesi yaratmak için bitiş motifi oluşturma

angıç ve bitiş motiflerinden ezgi cümlesi oluşturma

Bildiği şarkıları, biçimsel yapısına uygun söyleyebilme

'encide geliştirilmesi gereken davranışlar
yı ezgi cümlelerine dikkat ederek tekrarlama
·kıyı motiflerine dikkat ederek tekrarlama

Bildiği şarkıları biçimsel yapısına uygun çalabilme

tq,encide geliştirilmesi gereken davranışlar
kıyı çalgısıyla ezgi cümlelerine dikkat ederek tekrarlama
kıyı çalgısıyla motiflerine dikkat ederek tekrarlama

: Bildiğişarkıları biçimsel yapısına dikkat ederek dinleyebilme

~'ğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
arkıyı ezgi cümlelerine dikkat ederek izleme
arkıyı motiflerine dikkat ederek izleme

Bildiği şarkıların biçimsel yapısını çözümleyerek söylemeye özen
gösterebilme
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neide geliştirilmesi gereken davranışlar
~d.iği şarkının "Ezgi cümlelerine" dikkat etme
eliği şarkının "motiflerine" dikkat etme

~Hdiği şarkıların biçimsel yapısını çözümleyerek çalmaya özen

>rıpide geliştirilmesi gereken davranışlar
ığı şarkının "ezgi cümlelerine" dikkat etme
ığı şarkının "motiflerine" dikkat etme

¥e.rilen motiflerden müzik cümleleri oluşturmaktan hoşlanabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
rilen "giriş motifine", "bitiş motifi" oluşturmayı isteme
rilen "bitiş motifine", "giriş motifi" oluşturmayı isteme
uşturduğu müzik cümlesini söyleyip çalmayı isteme

i:irüleceğiüzere Ünite 7'de 15 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
esi gereken 36 davranış bulunmaktadır. Ancak yapılan çalışmada

,1.1/ gerçekleştirilme,

davranışa dönüştürülme başarısı toplam %69.4.

j(l.ır. Bu) durumda , öğrenciler 7. üniteyi konuyu . kavramadan ve
d.ayranışbırıt;ıın olarak kazanmadan geçmiş ()luyor•·
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sınıf Ünite VII "Müziğimizde Biçim" konularının okul
bazında başarısı (%)
OKUL ADI

----------mzoe

SINIF ŞUBE

Şht. TUNCER iLKOKULU

4ABCDE

86,2

4

78

4ABC

78,0

4AB

74,5

4AB

55,3

4

76,1

4ABCDE

77,4

4ABC

58,3

4ABCD

81,6

4

60

4ABC

45

Ünite 7- Müziğimizde Biçim

ÇC

9E

NT

AR

AT

Okullar

7- 4. sınıfÜnite VII konularının okul bazında başarısı(%)
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p Ritimleriyle Porteye Yazabilme,

ğrencileri· Notaları ritimleriyle (tartımlanyla) porteye yazabilme başarısını
iz zaman ise karşımıza aşağıdaki sonuç çıkmaktadır.

sınıf bitiminde öğrencilerin notaları yazabilme başarısı (%)
OKUL ADI

Başarı Yüzdesi

Şht.TUNCER iLKOKULU

44,4

Ç. CUMMHURIYET iLKOKULU

24

9 EYLUL iLKOKULU

46,1

, Şht.DOGAN AHMET iLKOKULU

59,7

GELiBOLU iLKOKULU

39,1

Şht. YALÇIN iLKOKULU

41,9

Şht ERTUGRUL iLKOKULU

56,6

NACATI TAŞKIN iLKOKULU

32,6

GONYELI iLKOKULU

40

ARABAHMET iLKOKULU

36

ATATURK iLKOKULU

6,29

GenelBaşan

38,8

',rüldüğµ • gibi . genel durum ortalamasına baktığımızda İlkokul Dördüncü
yan öğrencilerin ancak% 38.8 Porteye nota yazma becerisini kazanmıştır.

Notalan isimleriyle Porteye Yazabilme
70

ŞT

Ç

9E

DA

G

y

E

N

GÖ

AR

AT

Okullar

4. sınıf bitiminde öğrencilerin notaları yazabilme başarısı(%)
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encilerin Parça analizi.yani ölçü, nota isimleri, nota değerleri, başlangıç ve bitiş
başarısını irdelediğimiz zaman ise karşımıza aşağıdaki sonuç

sınıf bitiminde öğrencilerin Parça Analizi yapabilme başarısı
(%)
Parça

Analizi

OKUL ADI

Başarı Yüzdesi

Şht.TUNCl:RlLKOKULU

47

Ç. ÇUMMHÜRIYET iLKOKULU

35.2

9 EYLÜL iLKOKULU

44.2

Şht.DOGAN AHMET.iLKOKULU

36.9
31,9
22,9
41,4
34,1
34.1
47.3

ATATO~K iLKOKULU

4.57

Genel Başarı

34.5

,Jiildüğü gibi genel durum ortalamasına baktığımızda İlkokul Dördüncü
yan öğrencilerin · ancak % .34.5 Parça Analizi yapabilme becerisini

Parça Analizi
50
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1i
:ğ

35
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!
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ı!I

20
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i
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5
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GÖ

AR

AT

Okullar

-4. sınıf Parça Analizi yapabilmenin okul bazında başarısı (%)

135

encilerin Nota isimlerini tanıma başarısını irdelediğimiz zaman ıse
ğıdaki sonuç çıkmaktadır.

I 2 4. sınıfı bitiren öğrencilerin Notaları Tanıyabilmelerinin
okul bazında başarısı·(%)
OKUL ADI

Başarı Yüzdesi

Şht.TUNCER lL~OKULU

75.3

Ç. CUMMHURIYET iLKOKULU

69.6

9 EYLÜL iLKOKULU

75.2

Şht.DOGAN AHMET iLKOKULU

60
56,2
47.6·
75.7
61.9
67.3

ARABAHMET iLKOKULU

64

ATATÜRK iLKOKULU

7.14

Genel Başarı

60

rilldüğü gibi genel durum. ortalamasına baktığımızda İlkokul Dördüncü

1

yan öğrencilerin ancak % 60 Notaların isimlerini tanıyabilme becerisini

Nota lstmlerlnl Tanıyabilme
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10. 4.sınıfbitiminde öğrencilerin notaları tanıyabilme başarısı
(%)
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·encilerin Nota değerlerini tanıma başarısını irdelediğimiz zaman ise
ğıdaki sonuç çıkmaktadır.

Tablo 13. 4 sınıf bitiminde öğrencilerin Nota Değerlerini
Tanıyabilmelerinin okul bazında başarısı (%)
OKUL ADI

Başarı Yüzdesi

Şht:TUNCER iLKOKULU

61.9

Ç. CUMMHUR1YETILKOKULU

52

9 EYLUL iLKOKULU

53.6

Şht.DOGANAHMET iLKOKULU

67.1

GELiBOLUlLKOKULU

42.1

Şht. YALÇINlLKOKULU

40 ·

ŞhtERTUGRUL1LKOKULU

52.4

NACATI TAŞKINILKOKULU

29.6

GONYELI iLKOKULU

22.4

ARABAHMET iLKOKULU

36.7

ATATURK iLKOKULU

4.86

Gemıl Başarı

42.1

ıldüğü gibi genel durum ortalamasına baktığımızda İlkokul Dördüncü
yan öğrencilerin ancak % 42.1 Notaların değerlerini tanıyabilme becerisini

Nota Değerlerini Tanıma
80
70
;

:ğ

i

60
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11 4. sınıf bitiminde öğrencilerin nota değerlerini tanıyabilme
başarısı(%)
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'bırak Nota Yazma ve Tanıma Kuralları

el olarak Nota yazına ve tanıma kurallarına baktığımız zaman karşımıza
nuç çıkmaktadır.

,~4 4. sınıf bitiminde öğrencilerin genel olarak nota yazına ve
tanıma başarısı (%)
OKUL ADI

Başarı Yüzdesi

Şht.TUNCERiLKOKULU

57.2

Ç. CUMMHURIYETiLKOKULU

45.2

9 EYLÜL iLKOKULU

54.8

Şht.DOGANAHMET IJ,.KOKULU

55.9

GELiBOLU iLKOKULU

42.3

Şht. YALÇIN iLKOKULU

38.1

Şht ERTUGRULiL.KOKULU

56.5

NACATITAŞKIN iLKOKULU

39.5

GÖNYELi iLKOKULU

41

ARABAHMET iLKOKULU

46

ATATÜRK iLKOKULU

5.71

Gımeı Başı.ın

43.8

daki tablo verilerine baktığımız zaman Öğrencilerin sadece % 43.8 i
öğrenme.başarısını gösterdiğini görmekteyiz
Genel Olarak Nota Yazma Ve Tanıma Kuralları

Okullar

12 4. sınıf bitiminde öğrencilerin genel olarak nota yazına ve
tanıma başarısı (%)
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Anket sonucuna bakıldığı zaman ise karşımıza çıkan tabloda müzik
larınını davranışa dönüşme başarısının düşük olduğu görülmektedir.
blo ve grafikten de anlaşılacağı üzere Müzik Eğitiminin Genel Amaçlan,
.üzik eğitiminin genel amaçları ve 4. sınıf müzik müfredatı amaçlarının
.§nüştürülme başarısı ancak % 53.3 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
öğrencilerin ancak yarısının bir üst sınıfa geçerken beklenen
geliştirdiği gözlemlenmiştir

sınıfı bitiminde öğrencilerin okul bazında Genel Başarısı (%)
OKUL ADI

Başarı

Şht.TUNCERiLKOKULU

65.5

Ç. CUMMHURIYETiLKOKULU

54.2

9 EYLUL iLKOKULU

62.4

Şht.DOGANAHMET iLKOKULU

61.9

GELiBOLU iLKOKULU

46.7

Şht. YALÇIN iLKOKULU

47.5

Şht ERTUGRULiLKOKULU

64.3

NACATITAŞKIN iLKOKULU

50.1

GONYELI iLKOKULU

53.3

ARABAHMETiLKOKULU

55.7

ATATURK iLKOKULU

25.7

Genel Başarı

53.4

Tüm Genel Başan
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13 4 sınıfı bitiminde öğrencilerin okul bazında Genel Başarısı

(%)
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ii · İlkokul 5. Sınıfı Bttiren Öğrencilerin Anket Analizi

tamızda Müzik ve Müzikal Çevremiz:
:yıttımızdaMüzik
Müziğin hayatımızdaki önemi
Günlük hayatımızda müzik
Dinlencemizde, eğlencemizde müzik
Toplum hayatımızda müzik
İnsan sağlığında müzik

.iizik Çevremizdeki Başlıca Kurum, Kuruluş, Kişi ve Etkinlikler
Yurdumuzdabaşlıca

müzik kurum ve kuruluşları

Yurdumuzda tanınmış müzikçiler
Yurdumuzda önemli müzik etkinlikleri,

zik Hayatımızda Başka Ülkelerin Müzikleri.
Müzik hayatımızda komşu ülke müzikleri
Yurdumuzdaki

müzik hayatında

Türk devletleri

ve topluluklarının

müzikleri
Müzik hayatımızda Avrupa vediğer belli başlı ülkelerin müzikleri

:Müziğin hayatımızdaki önemini söyleme
:Müzik çevremizdeki başlıca kurum, kuruluş, kişi ve etkinlikleri tanıyabilme
: Diğer 'l'iirk devlet ve toplulukarının müzik hayatımızdaki yerini anlayabilme
: Başka ülke müziklerinin müzik hayatımızdaki yerini anlayabilme
: Ülkemiz müziklerinden
söyleyebilme

düzeyine uygun örnekleri hayatınızda uygun
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lkemiz müziklerinden uygun örnekleri hayatındaki uygun ortamlarda doğru

Ülkemiz müziklerinden uygun örnekleri hayatındaki uygun ortamlarda

üz.ık .hayatınnza giren Türk ·devlet ve toplulukları müziklerinden uygun
söyleme.
ıvı~u,. hayatımıza giren Türk devlet ve toplulukları müziklerinden uygun

çalabilme.
üzik hayatımıza giren Türk devlet ve toplulukları müziklerinden uygun
lemek.
üzik hayatımıza giren başka ülkelerden uygun şarkıları sözlerini doğru

I\ılüzik hayatımıza giren başka ülke müziklerinden uygun şarkıları doğru

üzik hayatımızda yer alan başka ülke müziklerinden uygun örnekleri

.ayatımızda müziğin önemli bir yeri olduğunun farkında olabilme
urdumuzdaki

başlıca müzik kurum, kuruluş ve etkinliklerinin farfında

ağarcığını başka ülkelerin müzikleriyle zenginleştirmekten hoşlanabilme
devlet ve topluluklarının

müziklerinden

uygun

.tenin amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 9 değişik soru
. Bulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

toplam 11124 cevap verilmiş ve bunun 5489'u doğru cevap olarak kabul
durumda toplam başarı yüzdesi o/o49,34olur
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'in yukarıda belirtildiği gibi 14 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek

üziğin hayatımızdaki önemini söyleme
fğrencide geliştirilmesi.gereken davranışlar
ziğin hayatımızdaki önemini söyleme
lük hatatımızda müziğin yeri ve önemini söyleme
inlence ve eğlencelerimizde müziğin yerini söyleme
·gplum hayatımızda müziğin yeri ve önemini söyleme
sağlığında müziğin yeri ve önemini söyleme

:Müzik çevremizdeki başlıca. kurum, kuruluş, kişi ve etkinlikleri tanıyabilme
iğrenctde geliştirilmesi gereken davranışlar
urdumuzdaki başlıca müzik kurum ve kuruluşlarının adlarını söyleme
Yurdumuzdaki tanınmış müzikçilerin adlarını söyleme
urdumuzdaki önemli müzik etkinliklerini söyleme

u: Diğer Türk devlet ve toplulukarının müzik hayatımızdaki yerini anlayabilme
'>ğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
urdumuz müzikleriyle, diğer Türk devlet ve toplulukları müzikleri arasındaki
Iişkiyi söyleme
Diğer Türk devlet toplulukları müziklerinin, müzik hayatımızdaki yerini söyleme

: Başka ülke müziklerinin müzik hayatımızdaki yerini anlayabilme
Öğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar:
.Komşu ülkelerinin belli başlı müziklerinin, müzik kayatımızdaki yerini söyleme
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pa ve diğer belli başlı ülkelerin müziklerinin müzik hayatımızdaki yerini

: Ülkemiz müziklerinden düzeyine uygun örnekleri hayatınızda uygun
neide geliştirilmesi gereken davranışlar:
miz müziklerindenuygun örnekleri söylemek için uygun·ortamyaratma
iz müziklerindenuygun örnekleri söylerken şarkının sözlerine ve ezgisine

lkemiz müziklerindenuygun örnekleri hayatındaki uygun ortamlarda doğru
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar:
ilkemiz müziklerindenuygun örnekleri çalmak için uygun ortam yaratma
İlkemiz müziklerinden uygun örnekleri çalarken temiz ses çıkarmaya dikkat
e

Ülkemiz müziklerinden uygun örnekleri hayatındaki uygun ortamlarda
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar:
miz müziklerindenuygun örnekleri dinlemek için araç ve gereç bulma
miz müziklerindenuygun örnekleri dinlemek için ortam hazırlama

Müzik hayatımıza giren Türk devlet ve toplulukları müziklerinden uygun
söyleme.
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
devlet ve toplulukları müziklerinden söylemek için uygun örnekleri seçme
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ve toplulukları müziklerinden uygun örnekleri söylerken, sözlerine
dikkat etme.

hayatımıza giren Türk devlet ve toplulukları müziklerinden uygun
ru çalabilme.

'ncide geliştirilmesi

gereken davranışlar

devlet ve toplulukları müziklerinden uygun şarkıların notalarını doğru
Ianni okuduğu şarkıdaki sesleri çalgısıyla.doğu seslendirme

üzik hayatımıza giren Türk devlet ve toplulukları müziklerinden uygun
lemek.
ncid« geliştirilmesi gereken davranışlar

devlet ve toplulukları müziklerindenuygun örnekleri dinlemek için araç ve
devlet ve toplulukları müziklerinden uygun örnekleri dinlemek için ortam

fama

'Müzik hayatımıza giren başka ülkelerden uygun şarkıları sözlerini doğru
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar

ik hayatımıza giren başka ülke müziklerinden uygun şarkıların sözlerini
çıkarma
ik hayatımıza giren başka ülke müziklerinden uygun şarkıların ezgilerini

,>,mu.Gu,.

hayatımıza giren başka ülke müziklerinden uygun şarkıları doğru
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iencide geliştirilmesi gereken davranışlar
hayatındaki başka ülke müziklerinden uygun şarkıların notalarını doğru

okuduğu şarkılardaki sesleri çalgıyla doğru seslendirme

üzik hayatımızda yer alan başka ülke müziklerinden uygun örnekleri

ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
ülke müziklerinden

uygun örnekleri dinlemek

için araç ve gereç

ülke müziklerinden uygun örnekleri dinlemek için ortam hazırlama

ayatımızda müziğin önemli bir yeri olduğunun farkında olabilme

'encide geliştirilmesi gereken davranışlar
iksiz yaşanmadığını sezme
iğin temel ihtiyaç olduğunu görme
dini ifade etmede müziğin önemli bir araç olduğun görme

Yurdumuzdaki

başlıca müzik kurum, kuruluş ve etkinliklerinin farfında

"rencide geliştirilmesi gereken davranışlar
dumuzdaki müzik kurum, kuruluş ve etkinliklerden haberdar olma
rdumuzdaki müzik kurum, kuruluş ve etkinliklerini izlemeye özen gösterme

ağarcığını başka ülkelerin müzikleriyle zenginleştirmekten hoşlanabilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar

şka ülkelerin şarkılarını öğrenmeye istekli olma
ka ülkelerin şarkılarını söylemeye ve çalmaya istekli olma
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~şka ülkelerin şarkılarını dinlemeye istekli olma

devlet ve topluluklarının

müziklerinden

uygun

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
!rkdevlet ve topluluklarının müziklerinden uygun örnekleri istekle söyleme ve

kdevlet ve topluluklarının müziklerinden uygun örnekleri istekle dinleme

üzere Ünite 1 de 17 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
esi gereken 40 davranış bulunmaktadır.
gerçekleştirme

davranışa

dönüştürülme

Ancak yapılan çalışmada
başansı

toplam

%49,34

ır. Bu durumda öğrenciler 2. üniteye konuyu tam olarak kavramadan ve
tam olarak kazanmadan geçmiş oluyor
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. sınıf Ünite 1. "Hayatımızda müzik ve müzikal çevremiz"
konulanmn okul bazında başarısı (%)
SINIF-ŞUBE

TLEKS SANVERLER ORTAOKULU

1

I

YÜZDE

Orta 1

61,34

Orta 1

I 39,87

0rta

ı

I

40,8

Orta 1

I 45,29

Orta 1

I 49,72

ONITE-1
HAYATIMIZDA MÜziK VE MOziKSEL ÇEVREMiz

BTMK

OOO

ASOO

ŞHRO

OKULLAR

14- 5. sınıf Ünite 1 Konularının Okul Bazında Başarısı(%)
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,ES
OJuşumu ve Özellikleri
Sesin kaynağı
Sesin iletildiği ortam
Sesi algılama organları
. Çalgı sesinin oluşumu ve özellikleri
Sesimizin oluşumu ve özellikeleri
Sesin tını özellikleri
seslerde temizlik ve güzellik
kte Ses Toplulukları
.

İnsan sesi toplulukları
Çalgı toplulukları
İnsan sesi , çalgı toplulukları
larımızda Kullandığımız Seslerin Adlandırma ve Yazılımı
Do1 in alt komuşusu: Si(kalın)
Do2 in üst komşusu : Re (ince)
gularımızı, Devinimlerimizi Anlatan Ses Düzenlemeleri ve Müzikler
Oluşturduğumuz konulu müzikleri söyleyelim ve çalalım

$esin oluşum sürecini anlayabilme
!psan sesi topluluklarını tanıyabilme
Çalgı toplulujlarını tanıyabilme
alin "Si" ve ince "Re" seslerinin dizekteki yerlerini tanıyabilme
esiyle, çalgısıyla kalın si ve ince "Re" seslerini doğru verebilme
alın "Si" ve ince "Re" seslerini dizekteki yerlerine doğru yazabilme
uygularım anlatan ses düzenlemeleri yapabilme
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·~µ.diği sesleri kapsayan şarkıları notalarıyla okumaktan hoşlanabilme
endiği sesleri kapsayan ezgilerin notalarını yazmaktan hoşlanabilme
gulannı anlatan düzeyine uygun müzik yapmaktan hoşlanabilme

jte amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 24 değişik soru
bulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

e toplam . 22248 cevap verilmiş ve bunun 10627 'ü doğru cevap olarak
ir. Bu durumda toplam başarı yüzdesi o/o47.77 dir

2 'nin yukarıda belirtildiği gibi tam 1 O amaçı bulunmaktadır Bu amaçlan

in oluşum sürecini anlayabilme
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
uğu ses kaynağını söyleme
kaynağının nasıl etkilendiğini söyleme
ynağında, dış etkilerle titreşimler oluşturduğunu söyleme
ynağında oluşan titreşimlerin havayı etkilediğini söyleme
a ulaşan titreşimelrin beyin tarafından ses olarak algılandığını söyleme

san sesi topluluklarını tanıyabilme
·encide geliştirilmesi gereken davranışlar
müziğinin tek veya topluluklar halinde yapıldığını söyleme
ikte şarkı söylerken sınıfın bir ses topluluğu olduğunu söyleme
n sesi topluluklarına "koro" adı verildiğini söyleme

-:
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algı toplulujlarını

tanıyabilme

eneide geliştirilmesi gereken davranışlar
ıı.müziğinin tek veya topluluklar halinde yapıldığını söyleme
ikte çalarken sınıfın bir çalgı topluluğu olduğunu söyleme

Kalin Si ve ince re seslerinin dizekteki yerlerini tanıyabilme
neide geliştirilmesi gereken.davramşlar
jııSisesinin dizekteki yerini söyleme
~e sesinin dizekteki yerini söyleme

esiyle, çalgısıyla kalın si ve ince re seslerini doğru verebilme
·encide geliştirilmesi gereken davranışlar
$de kalın do sesinin alt komuşusu si sesini doğru çıkarma
• · 'le ince do sesinin üst komuşusu re sesini doğru çıkarma
sıyla kalın do sesinin alt komuşusu si sesini doğru çıkarma
ısıyla ince do sesinin üst komuşusu re sesini doğru çıkarma

alın si ve ince re seslerini dizekteki yerlerine doğru yazabilme
'nclde geliştirilmesi gereken davranışlar
n do sesinin alt komuşusu si sesinin dizekteki yerini belirleme
do sesinin üst komşusu re sesinin dizekteki yerini belirleme

uygularım anlatan ses düzenlemeleri yapabilme
enctde geliştirilmesi gereken davranışlar
len konuya uygun söz oluşturma
len konuya uygun ezgi oluşturma
şturduğu şarkıyı söyleme

'.'Ç
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endiği sesleri kapsayan şarkıları notalarıyla okumaktan hoşlanabilme
rıpide geliştirilmesi gereken davranışlar
,pdiği seslerden oluşan ezgilerin hangi notalardan oluşturğunu merak etme
.<fiği seslerden oluşan ezgilerin notalarını tanımaktan zevk alma
aiği seslerden oluşanezgilerin notalarını doğru söylemeye özen gösterme

ğrendiği sesleri kapsayan ezgilerin notalarını yazmaktan hoşlanabilme
ı.cide geliştirilmesi gereken davranışlar
ğrendiği seslerden oluşan ezgilerin notalarının dizekte nasıl gösterileceğini
ğrendiği seslerden oluşan ezgilerin

notalarını dizekteki yerlerine doğru

ğrendiği seslerden oluşan değişik ezgilerin notalarını dizekteki yerlerine

~ygularını anlatan düzeyine uygun müzik yapmaktan hoşlanabilme
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
işik duyguların seslerle nasıl ifade edildiğine dikkat etme.
i duygularını seslerle anlatmaya.istekli olma.

üzere>Ünite l'de 10 amaç
i gereken//30 . davranış

ve

bunlara bağlı olarak. çocukta

bulunmıılı.tadır. Ancıık yapılan >Çalışmada

gerçekleştirilme, davranışa

dönüştürülme

başarısı toplam %47.77 ,

Bu durumda öğrenciler 3. üniteye konuyu kavramadan ve beklenen
tam olarak kazanmadan geçmiş oluyor
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17- 5. sınıf Ünite II 'Müziğimizde Ses" konularının okul
bazında başarısı (%)
OKUL ADI

SINIF-ŞUBE

YÜZDE

BAYRAKTAR TORK MAARİF KOLEn

Orta I

60,54

DEMOKRASİ ORTAOKULU

Orta I

40,6

ATLEKSSANVERLERORTAOKULU

Orta I

34,37

BAYRAKTAR ORTAOKULU

Orta I

44,87

ŞEHİT HüSE"YİN RUSO ORTAOKULU

Ortal

48,52

ÜNiTE-ii
MÜziGIMizDE SES
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afik 15- 5. sınıf Ünite IT Konularının Okul Bazında Başarısı(%)
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ÜZİGİMİZDERİTMVE

EZGİ

Sosların sürelerine Göre çeşitli Düzenlenimi

J ),

(d)

Tam
yarım (ı~ve iki tam
notalarla ve tam sus {l) ile düzenlemeler
Noktayla uzatılmış notalar ~.
Tam, yarım, çeyrek, iki tam, üç tam ve noktayla uzatmalı notalara
düzenlemeler

,J:, J.)

itim Kalıpları ve Yazılımı
Sözden hareketle oluşturulan ritim kalıpları
Çeşitli ritim kalıplarının notayla yazımı

Yüksekliklerine Göre Oluşturulan Ezgi Kalıpları
Kalın Si sesinin kullanıldığı ezgi kalıpları
İnce Re sesinin kullanıldığı ezgi kalıpları

Yüksekliklerine Göre Çeşitli Düzenlenimi

1.

Verilen ritim kalıbına göre sesleri düzenleyiş

2. Ezgi kalıbına uygun ritimlerle sesleri düzenleyiş

Verilen ritim kalıbındaki süre değerlerini tanıyabilme
Söz kümelerinin ritim yapısını ayırdedebilme
yerilen ezgi kalıplarını tanıyabilme
Yerilen ritim kalıbındaki süre değerlerini ritim aracıyle doğru vurabilme

Söz kümelerinin ritim yapısını doğru söyleyebilme
Verilen ezgi kalıbını doğru söyleyebilme ve çalabilme
Kalın si,ince re seslerinin kullanıldığı esgi kalıplarından ezgiler oluşturabilme
Sesleri sürelerine göre çeşitli düzenlemeler yapmaktan hoşlanabilme
Çeşitli ritim düzenlemelerini ritim çalgılarıyla çalmaktan hoşlanabilme
:>Sesleri yüksekliklerine göre çeşitli düzenlemeler yapmaktan hşlanabilme
:Kalın si, ince re aralığı içinceki seslerle ezgi oluşturmaktan hoşlanabilme
: Ezgi ve ritim kalıplarından oluşturulan ezgileri söylemekten hoşlanabilme
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itenin amaçlarının kavranıp kavranmadığınıaraştırmak için 22 değişik soru
l~uğumuzsonuç aşağıdaki gibidir:

e toplam20394 cevap verilmiş ve bunun 9438'i doğru cevap olarak kabul
durumdatoplam başarı yüzdesi o/o46.28 olur.

karıda belirtildiği gibi 12 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

rilen ritim kalıbındaki süre değerlerinitanıyabilme
'cide geliştirilmesi gereken davranışlar
kalıbının tam nota ve tam sus değerlerinden oluştuğunu
erilen ritim kalıbının noktayla uzatılmış nota değerlerinden oluştuğunu
erilen ritim kalıbının çeşitli nota değerlerindenoluştuğunu söyleme

öz kümelerininritim yapısını ayırdedebilme
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
erilen söz kümesinin çeşitli nota değerlerindenoluştuğunu söyleme
erilen söz kümesinde çeşitli noktalı nota değerlerinin olduğunu söyleme

erilen ezgi kalıplarını tanıyabilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
e re seslerininkullanıldığı ezgi kalıplarındaki
Ezgi kalıbındakibitiş sesini söyleme
Ezgi kalıbının inici yada çıkıcı özellikte olduğunu söyleme
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içindeki durucu sesleri söyleme
içindeki yürüyücü sesleri söyleme

· ritim kalıbındaki süre değerlerini ritim aracıyle doğru vurabilme
geliştirilmesi gereken davranışlar
tam sus ve iki tam nota değerlerindeki ritim kalıbını doğru verme
değerlerindeki ritim kalıbını doğru verme
ota değerlerindeki ritim kalıbını doğru verme

kümelerinin ritim yapısını doğru söyleyebilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
'le söz kümesindeki tam, yarım, çeyrek ve iki tam nota değerlerini değru
söz kümesindeki noktalı ve çeşitlik değerlerini değru verme

ezgi kalıbını doğru söyleyebilme ve çalabilme
eide geliştirilmesi gereken davranışlar
ce re seslerinin kullanıldığı ezgi kalıplarındaki
sini doğru verme
ada çıkıcı özellikteki ezgi kalıbının gidişini doğru verme
:u sesleri doğru verme
ıcü sesleri doğru verme

lın si.ince re seslerinin kullanıldığı esgi kalıplarından ezgiler oluşturabilme
cide geliştirilmesi gereken davranışlar
alıbındaki seslerden çıkıcı veya inici ezgi düzenleme
kalıbındaki durucu ve yürüyücü seslere dikkat ederek ezgi düzenleme
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lerisürelerine göre çeşitli düzenlemeler yapmaktan hoşlanabilme
,çitle geliştirilmesi gereken davranışlar
itli ritim çalışmalarına istekle katılma
söz kümesi seçerek seslerin sürelerini belirlemeye istekli olma

itli ritim düzenlemelerini ritim çalgılarıyla çalmaktan hoşlanabilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
itim çalışmasıyla çeşitli ritim düzenlemelerini çalmada istekli olma
şitli ritim düzenlemelerini değişik ritim araçlarıyla çalmaya istekli olam

leri yüksekliklerine göre çeşitli düzenlemeler yapmaktan hşlanabilme
'Cide geliştirilmesi gereken davranışlar
slerin yüksekliklerini belirleme çalışmalarınından zevk alma, katılma
erilen ezgi kalıbındaki sesleri yüksekliklerine göre düzenleme yapmaya
ekli olma

Im si, ince re aralığı içinceki seslerle ezgi oluşturmaktan hoşlanabilme
'Cide geliştirilmesi gereken davranışlar
ezgi ve ritim kalıbındaki

sesleri yüksekliklerine

göre düzenleme

en ezgi kalıbına uygun ritimlerle düzeenleme yapmaya istekli olma

zgi ve ritim kalıplarından oluşturulan ezgileri söylemekten hoşlanabilme
geliştirilmesi gereken davranışlar
tek başına söylemeye istekli olma
grupla söylemeye istekli olma
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12 amaç ve bunlara bağlı ,olarak çocukta
gereken 30·,davranış

bulunmaktadır.

rçekleştirilme, davranışa

Ancak yapılan çalışmada

döniiştftrtilme başarısı toplam %46.28

B.u durumda öğrenciler 4. üniteye konuyu tam olarak kavramadan ve
l'Jı.nışları tam olarak kazanmadan geçmiş oluyor
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5. sınıf Ünite ill "Müziğimizde Ritm ve Ezgi" konularının
okul·bazında başarısı (%)

EKSSANVERLERORTAOKULU

SINIF-ŞUBE

YUZDE

Orta l

56,48

Orta l

I 34,22

I Orta 1

I

35,35

Orta 1

I

36,96

Orta l

I 38,42

ÜNiTE-111
MÜZİGIMİZDE RITIMVE.EZGİ

OKULLAR

k I 6- 5. sınıf Ünite Ill Konularının Okul Bazında Başarısı (%)
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Ü
da, Oyun Müziklerimizde Vuruş-Zaman
ş-birim zaman
Jyuruş-kuvvetli zaman
ş-zayıf zaman
',nımı ve Kullandığımız Çeşitli Ölçüler
lçüler
lçüler

{r '( ' ()

<t' ()

ızda Oyun Miiziklerimizde Bitiş Çizgisi, Tekrar, Dolap
ınızda, Oyun Müziklerimizde Vuruş ve Zamanlan

Belirleyerek

irkılarda ve oyun müziklerindeki vuruş ile zaman arasındaki ilişkiyi

ıği şarkılardaki ölçü türlerini tanıyabilme
larımızda ve oyun müziklerindeki tekrar ve dolap işaretlerini tanıyabilme
'ği şarkılar ve oyun müziklerindeki ölçü yazısının öğelerini tanıyabilme.
iği şarkı ve oyun müziklerinin vuruş ve zamanlarını doğru vurabilme
iği şarkı ve oyun müziklerindeki ölçülerin öğelerini doğru vurabilme
iği şarkılar ve oyun müziklerinin ölçü öğelerini doğru yazabilme
'l<liği şarkılar ve oyun müziklerindeki tekrar ve dolap işaretlerini doğru
çü sayısı verilen şarkı ve oyun müziklerini ölçüleyebilme
Dağarcığındaki
çalabilme

şarkılar ve oyun müziklerini ölçü yapısına uygun
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ildiği ölçü çeşitleriyle ezgi yaratabilme
ildiği şarkı ve oyun müzikelrinin ölçü özelliklerine dikkat edebilme
ğrendiği ölçü çeşitleriyle ezgi yaratmaya istekli olabilme

ııitenin amaçlarının kavranıp kavranmadığı araştırmak için 25 değişik soru
}Bulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

:ye toplam 23175 cevap verilmiş ve bunun 10642'i doğru cevap olarak
iştir. Bu durumda toplam başarı yüzdesi %45.92 olur

yukarıda belirtildiği gibi 14 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

: Şarkılarda ve oyun müziklerindeki vuruş ile zaman arasındaki ilişkiyi
encide geliştirilmesi gereken davranışlar

im vuruşun birim zaman olduğunu söyleme
yvetli vuruşun kuvvetli zaman olduğunu söyleme
:yıfvuruşunzayıf zaman olduğunu söyleme

• Ölçüyütanıyabilme
"--·encide geliştirilmesi gereken davranışlar
kılarda ve oyun müziklerinde vuruş kümelerinin birbirine eşit sayıdaki
ruşlardanoluşturğunu sçyleme
ir ölçününen az bir vuruş kümesinden olduğunu söyleme
arkılardave oyun müziklerindeki eşit bölöelere ölçü denildiğini söyleme
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ldiği şarkılardaki ölçü türlerini tanıyabilme
eide geliştirilmesi gereken davranışlar
ölçülerin ikişerli ölçü olduğunu söyleme
iilçülerin üçerli ölçü olduğunu söyleme

kılarımızda ve oyun müziklerindeki tekrar ve dolap işaretlerini tanıyabilme
r,cide geliştirilmesi gereken davranış/ar
ün birimini söyleme
ünbirim sayısını söyleme

belirtecini söyleme
izgilerini söyleme

iği şarkılar ve oyun müziklerindeki ölçü yazısının öğelerini tanıyabilme.
eide geliştirilmesi gereken davranışlar
erilen işaretin tekrar işareti olduğunu söyleme
:rilen işaretin dolap işaeti olduğunu söyleme

ildiği şarkı.ve oyun müziklerinin vuruş ve zamanlarını doğru vurabilme
-gncide geliştirilmesi gereken davranışlar
im vuruş, birim zamanı doğru söyleme
retli vuruş, kuvvetli zaman doğru söyleme
if vuruş ve zayıs zamanı doğru söyleme

ildiği şarkı ve oyun müziklerindeki ölçülerin öğelerini doğru vurabilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
erli ölçülerin vuruşlarını doğru yapma
ölçülerin vuruşlarını doğru yapma
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şitlolar ve oyun müziklerinin ölçü öğelerini doğru yazabilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
Dizekteki ölçü belirtecini doğru yere koyma
Qlçil çizgiilerinl doğru çizme
llitiş. çizgisini doğru çizme

ildiği şarkılar ve oyun müziklerindeki tekrar ve dolap işaretlerini doğru
ıç.fde geliştirilmesi gereken. davranışlar
:)mır işaretini doğru yerde gösterme
işaretini doğüru yerel" gösterme

lçü sayısı verilen şarkı ve oyun müziklerini ölçüleyebilme
'rıpide geliştirilmesi gereken davranışlar
ruş .k:Uınelerini belirleme
Jçii sayısıııa göre ölçü çizgisini çizme

: Dağarcığındaki

şarkılar ve oyun müziklerini

ölçü yapısına

uygun

ölçü kümelerine

uygun

ölçü öğelerine

uygun

ve çalabilme
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
Dağarcığındaki

şarkılar ve oyun müziklerini

Dağarcığındaki

şarkılar ve oyun müziklerini

: Bildiği ölçü çeşitleriyle ezgi yaratabilme
rrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
Bildiği ölçü çeşitlerinden yeni ezgiler oluşturma
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ezgi kalıbına bildiği ölçü çeşitleriyle düzenlemeler yapma

şarkı ve oyun müzikelrinin ölçü özelliklerine dikkat edebilme
geliştirilmesi gereken davranışlar

iğişarkı ve oyunmüziklerini

.ölçü türlerine uygun olarak söylemeye ve

iği şarkı ve oyun müziklerinin ölçü öğelerinin yazımında kurallara uyma

:endiği ölçü çeşitleriyle ezgi yaratmaya istekli olabilme
'ncide geliştirilmesi gereken davranışlar

(.fiği ölçü çeşitlerinden yeni ezgiler oluşturmaktan hoşlanma
rilen ezgi kalıbını ölçü çeşitlerine uygun olarak düzenlemekten hoşlanma

üzere Ünite 4'de 14 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
i gereken 32 davranış

bulunmaktadır.

ı-~ekleştirUme, davranışa . dönüştürülme

Ancak yapılan çalışmada
başarısı toplam %45.92.

• Bu durumda öğrenciler. 5... üniteye 4. ünite konularının yansını
ve beklenen davranışları tam olarak kazanmadan geçmiş oluyor.
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5. sınıf Ünite IV "Müziğimizde Vuruş-Ölçü" konularının
okul bazında başarısı (%)

MÖK.RASİ

ORTAOKULU

LEKS SANVERLER ORTAOKULU

I
SEYİN RUSO ORTAOKULU

SINIF-ŞUBE

YÜZDE

Orta 1

61,72

Orta 1

37,14

Orta 1

39,92

Orta 1

140,34

ı

41,56

orta

ÜNiTE -4
MÜlİGIMiZDE VURUŞ-ÖLÇÜ

OKULLAR

17- 5. sınıf Ünite V Konularının Okul Bazında Başarısı (%)
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ÜZİGİMİZDE HIZ
ürkü, Marş Oyun Müziklerimizde Orta Hızın Çeşitleri

firkü, Marş Oyun Müziklerimizde Hız Terimlerinin Yazılımı
yazılış
ltılış
firkü, Marş Oyun Müziklerimi Hızlarına Göre Kümeleme
firkü, Marş Oyun Müziklerimizde Hız Terimlerinin Kullanımı

arkı, Türkü, Marş Oyun Müziklerindeorta hızın çeşitlerini ayırdedebilme
Şarkı, Türkü, Marş Oyun Müziklerinde hız terimlerinin yazılışı ve
mı tanıyabilme
Dağarcığındaki şarkı, Türkü, Marş Oyun Müziklerini hızlarına göre
Dağarcığındakimüzikleri anlamlarına uygun orta yavaşlıkta söyleyebilme
Dağarcığındakimüzikleri anlamlarına uygun orta hızlıkta söyleyebilme
Şarkı

Dağarcığındaki müzikleri başlıca hız basamaklarına uygun

: Daşarcığındaki müziklerin hız terimlerini doğru okuyup yazmaya özen
: Dağarcığındaki müzikleri "Orta hız" çeşitlerine uygun söylemeye duyarlı
: Dağarcığındaki müzikleri "Orta hız" çeşitlerine uygun çalmaya duyarlı
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amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 6 değişik soru
sonuç aşağıdaki gibidir:

puıuu~umuL

~v..,,- •• 5562 cevap verilmiş ve bunun 2720'i doğru cevap olarak kabul
toplam başarı yüzdesi %48.9 olur.

,..ı....•• rufo belirtildiği gibi 9 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçlan •tek· tek ele

marş oyun müziklerinde orta hızın çeşitlerini ayırdedebilme

ide geliştirilmesi gereken davranışlar
ırkü, marş oyun müziklerinde orta yavaşlığı söyleme
türkü, marş oyun müziklerinde orta hızlılığı söyleme

ğu şarkının

veya oyun müziğinin orta hızda olduğunu söyleme

kı, türkü, marş ve oyun müziklerinde orta hızın çeşitlerini ayırdedebilme

'Cide geliştirilmesi gereken davranışlar
türkü, marş ve oyun müziklerinin hızlarını belirten kelimleri gösterme
türkü, marş ve oyun müziklerinin hızlarını belirten terimlerin kısaltarak
azıldıklannı söyleme

şarkı, Türkü, Marş

Oyun Müziklerini

'Cide geliştirilmesi gereken davranışlar
ği.şarkıları hızçeşitlerine göre gruplama

ği türküleri hız çeşitlerine göre ayırma
iği marşların yürüyüş hızında olduğunu söyleme

hızlarına

göre
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iği oyun müziklerini hız çeşitlerine göre gruplama

ağarcığındaki müzikleri anlamlarına uygun orta yavaşlıkta söyleyebilme
'ncide geliştirilmesı gereken davranışlar
ığındaki müziklerin sözlerinianlamına uygun orta yavaşlıkta tekrarlama
cığındaki müziklerin ezgilerini anlamına uygun orta yavaşlıkta tekrarlama

ağarcığındaki müzikleri anlamlarına uygun orta hızlık.ta söyleyebilme
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
cığındaki müziklerin sözlerini anlamına uygun orta hızlık.ta tekrarlama
·cığındaki müziklerin ezgilerini anlamına uygun orta hızlık.ta tekrarlama

kı Dağarcığındaki müzikleri başlıca hız basamaklarına uygun söyleyebilme
'Cide geliştirilmesi gereken davranışlar
atkıları, belirten hız terimlerine uygun tekrarlama
'.rkülerimizi belirten hız terimlerine uygun söyleme
.arşları, belirten hız terimlerine uygun tekrarlama
:yun müziklerini, belirten hız terimlerine uygun söyleme

aşarcığındaki müziklerin hız terimlerini doğru okuyup yazmaya özen
rJçide geliştirilmesi gereken davranışlar
:~ğarcığındaki müziklerde hız terimlerinin okunuşlarına dikkat etme
ğarcığmdaki müziklerde hız terimlerinin yazılışlarına dikkar etme

ağarcığındaki müzikleri "Orta hız" çeşitlerine uygun söylemeye duyarlı
cide geliştirilmesi gereken davranışlar
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cığındaki müzikleri söylerken anlamlarına uygun "orta yavaş" hız
liğine dikkat etme
cığındaki müzikleri söylerken anlamlarına uygun "orta çabuk" hız
liğine dikkat etme

Dağarcığındaki müzikleri "Orta hız" çeşitlerine uygun çalmaya duyarlı

eneide geliştirilmesi gereken davranışlar
cığındaki müzikleri çalarken anlamlarına uygun "orta yavaş" hız
cığındaki müzikleri çalarken anlamlarına uygun "orta çabuk" hız

üzere Unite 5'de 9 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
esi gereken

22

davranış bulunmaktadır. Ancak yapılan çalışmada

gerçekleştirilme, davranışa dönüştürülme başarısı toplam %48.9
ır. Bu durumda öğrenciler 6. üniteye 5. ünite konularının yarısını
ve beklenen davranışları tam olarak kazanmadan geçmişoluyor.
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5. sınıf Ünite V "Müziğimizde Hız" konularının okul
bazında başarısı (%)
OKUL ADI

SINIF-ŞUBE

YÜZDE

BAYRAKTAR TÜRK MAARİF KOLEJİ

Orta I

64,98

DEMOKRASİ ORTAOKULU

Orta I

44,28

ATLEKS SANVERLERORTAOKULU

Orta I

38,56

BA YRı\KTAR ORTAOKULU

Orta I

41,1

ŞElilT HÜSEYİN RUSO ORTAOKULU

Orta I

47,08

ÜNİTE -5
MÜZİGiMlzDE HIZ
70

20
10

o
BTMK

OOO

ASOO

BOO

ŞHRO

OKULLAR

18- s.•sınıfÜnite V Konularının Okul Bazında Başarısı(%)
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MtİZİGİMİZDE GtİRLtİK
la, Türkü, Marş ve Oyun Müziklerimizde Orta Gürlüğün Çeşitleri
Qrta hafif (oh)
kuvvetli (ok)
kı, Türkü, Marş ve Oyun Miiziklerimizde Temel Giirlük Terimlerinin
ılışı ve Kısaltılışı
Marş ve Oyun Miiziklerimizi Gürlük Özelliklerine Göre
Marş ve Oyun Müziklerimizde Gürlük

Terimlerinin

:(Şarkı, Türkü, Marş ve Oyun Müziklerimizde ''orta gürlüğün" çeşitlerini
tdedebilme
arkı, Türkü, Marş ve Oyun Müziklerimizde gürlük terimlerinin yazılışı ve
tılışlarmı söyleme
Dağarcığındaki şarkı, türkü, marş ve oyun müziklerini gürlüklerine göre
ime
: Dağarcığındaki müzikleri anlamalarına uygun orta ve hafif gürlükte
Dağarcığındaki müzikleri anlamalarına uygun orta ve kuvvetli gürlükte
Şarkı, türkü, marş ve oyun müziklerini gürlük terimlerine uygun
Daşarcığındaki müziklerin gürlük terimlerini doğru okuyup, yazmaya özen
Dağarcığındaki müzikleri "orta gürlük" çeşitlerine uygun söylemeye duyarlı
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J.)ağarcığındaki müzikleri "orta gürlük" çeşitlerine uygun çalmaya duyarlı

J;lltenın amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 4 değişik soru
ulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

toplam 3708 cevap verilmiş ve bunun 1440'ü doğru cevap olarak kabul
toplam başarı yüzdc.=ısi%38.83 olur .

••1r,••,ır1<ıı

belirtildiği gibi 8 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

Türkü, Marş ve Oyun Müziklerimizde "orta gürlüğün" çeşitlerini
cide geliştirilmesi gereken davranışlar

1

Türkü, Marş ve Oyun Müziklerimizdeorta hafifliği söyleme
ürkü, Marş ve Oyun Müziklerimizdeorta kuvvetliliği söyleme

kı, Türkü, Marş ve Oyun Müziklerimizde gürlük terimlerinin yazılışı ve
ışlarını söyleme
'Cide geliştirilmesi gereken davranışlar

Marş ve Oyun Müziklerinin gürlüklerini belirten kelimeleri
Türkü, Marş ve Oyun Müziklerin gürlüklerini belirten terimlerin
nasıl yazıldıklarınısöyleme.
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ağarcığmdaki · şarkı, türkü, marş ve oyun müziklerini

gilrlüklerine göre

·çide geliştirilmesi gereken davranışlar
· şarkıları gürlük çeşitlerine göre gruplandırma
\türküleri: gürlük çeşitlerine göre ayırma
fnıarşların kııvvetli, çok kııevvetli olduğunu söyleme
· oyun müziklerini gürlük çeşitlerine göre gruplama
Dağarcığındaki müzikleri anlamalarına uygun orta ve hafif gürlükte
çide geliştirilmesi gereken davranışlar
eığmdak! müziklerin sözlerini anlamalrına uygun orta ve hafif gürlükte
ma
cığındakimüziklerin ezgilerini anlamalnna uygun orta ve kııvvetli gürlükte

ağarcığındaki müzikleri anlamalarına uygun orta ve kuvvetli gürlükte

heide geliştirilmesi gereken davranışlar
cığındaki müziklerin.sözlerini anlamına uygun orta ve kuvvetli gürlüklerde
müziklerin,

ezgilerini

anlamına

uygun

orta ve kuvvetli

arkı, türkü, marş ve oyun müziklerini gürlük terimlerine uygun söyleyebilme
cide geliştirilmesi gereken davranışlar
'1.cılan, belirten gürlük terimlerine uygun tekrarlama
killeri, belirten gürlük terimlerine uygun tekrarlama
'Şian, belirten gürlük terimlerine uygun tekrarlama
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ıuuzucıerını,

belirten gürlük terimlerine uygun tekrarlama

aşarcığındaki müziklerin gürlük terimlerini doğru okuyup, yazmaya özen
·,jcide geliştirilmesi gereken davranışlar
.rçığındakimüziklerde gürlükterimlerinin okunuş/yazılışlarınadikkat etme
·çığındakimüziklerde gürlük terimlerinin kısaltılışlarına dikkat etme

a.ğarcığındakimüzikleri "orta gürlük" çeşitlerine uygun söylemeye duyarlı
'ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
cığındaki müzikleri söylerken anlamlarına uygun "orta hafif' gürlük
iğine dikkat etme
cığındaki müzikleri söylerken anlamlarına uygun "orta kuvvetli" gürlük
iğine dikkat etme

· Dağarcığındaki müzikleri "orta gürlük" çeşitlerine uygun çalmaya duyarlı
ncide geliştirilmesi.gereken. davranışlar
cığındaki müzikleri çalarken anlamlarına uygun "orta hafif' gürlük
ğinediklca.t etme
cığındaki: müzikleri çalarken anlamlarına uygun "orta kuvvetli" gürlük
liğine.d.iklcatetme

üleceği • üzere Ünite 6 da 4 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
,si gereken 23 davranış

bulunmaktadır

gerçekleştirilme, davranışa

dönüştürülme

Ancak yapılan çalışmada
başarısı toplam %38.83

ır. Bu durumda öğrenciler 7. üniteye konuyu kavramadan ve beklenen

rı tam olarak

kazanmadan geçmiş oluyor.
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5. sınıfÜnite VI "Müziğimizde Gürlük" konularının okul
bazında başarısı (%)
SINIF-ŞUBE

I YÜZDE

BAYRAKTAR TÜRK MAARİF KOLEJİ

Orta l

52,23

:ÖEMÖKAASİ ORTAOKULU

Orta l

31,37

ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU

Orta I

26,31

Orta l

35,86

Orta l

38,57

'

BAYRAKTAR ORTAOKULU

ÜNİTE-VI
MÜZIGIMİZDE GÜRLÜK

OKULLAR

9- 5. sınıf Ünite VI Konularının Okul Bazında Başarısı(%)
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şma paragrafları,

Şiir Bentleri (kıtaları),

Müzik Dönmeleri

onuşma paragrafları ile müzik döenmleri arasındaki benzerlikleri
\\''

iirdeki dörtlüklerle ile müzik dönemleri arasındaki benzerlikler
Jı.ırımızdakiMüz.ik.Dönemleri ve Kuruluş Kalıplan
ir.dön.emH şarkılarımız, türkülerimiz A-A
ir dönemli şarkılarımız, türkülerimiz A-B
dönemli şarkılarımız, türkülerimiz ABA-ABC

Umleler arası ilişkiler
önemin bütünlüğü
kılanmızı, Biçimsel Yapısına Uygun Söyleyiş, Çalış ve Dinleyiş

nuşma paragrafları ve şiir bentleri (kıta) ile müzik dönemleri (periyod)
zerlikleri farkedebilme
ılardaki müzik dönemlerini farkedebilme
üzik dönemlerinin yapısını anlayabilme
ğarcığındaki şarkıları dönemlerine dikkat ederek söyleyebilme
diği şarkıların müzik dönemlerini, çümlelerine dikkat ederek söyleyebilme
Hdiği şarkıların müzik dönemlerini, çümlelerine dikkat ederek çalabilme
rilen müzik cümlelerinden dönem yaratabilme
endine özgü müzik dönemleri yaratabilme
ağarcığındaki

şarkıların

dönemlerine

dikkat ederek

söylemeye

özen
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müzik döçnemlerini cümlelerine dikkat ederek söylemeye özen

itenin amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 3 değişik soru
Bulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

:ye toplam 2781 cevap verilmiş ve bunun I 199'ü doğru cevap olarak kabul
u durumda toplam başarı yüzdesi o/o43. I I olur.

karıda belirtildiği gibi 10 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

Konuşma paragrafları ve şiir bentleri (kıta) ile müzik dönemleri (periyod)
erızerlikleri farkedebilme

ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
ik dönemlerinin, konuşmaparagraflarına benzediğini söyleme
llendlerininmüzik.dönemlerinebenzediğini söyleme

Şarkılardakimüzik dönemlerini farkedebilme
'ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
tarın müzik dönemlerinden oluştuğunu söyleme
iği şarkı ve türkülerden tek dönemliolanlarınadlarını söyleme
piği şarkı ve türkülerden iki dönemli olanların adlarını söyleme
ijiği şarkı, türkü ve marşlardanüç dönemli olanların adlarını söyleme

üzik dönemlerinin yapısını anlayabilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
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dönemlerinin cümlelerden oluştuğunu söyleme
dônemlerini oluşturan cümleler arasındaki ilişkileri söyleme
<iönemlerinde, konuşma paragraflarında olduğu gibi bütünlük özelliğinin

.rcığındaki şarkıları dönemlerine dikkat ederek söyleyebilme
·çide geliştirilmesi gereken davranışlar
:ııbir dönemli şarkıyı dönemine dikkat ederek tekrarlama. (A-A)
iki dönemli şarkıyı dönemlerine ayırarak tekrarlama. (A-B)
üç dönemli şarkıyı dönemine ayırarak tekrarlama. (A-B-A, A-B-C)

iği şarkıların müzik dönemlerini, çümlelerine dikkat ederek söyleyebilme
'ide geliştirilmesi gereken davranışlar
bir dönemin birinci cümlesini tekrarlama
n bir dönemin ikinci cümlesini tekrarlama

n bir dönem bir bütün olarak tekrarlama

ildiği şarkıların müzik dönemlerini, çümlelerine dikkat ederek çalabilme
eide geliştirilmesi gereken davranışlar
Verilen bir dönemin birinci cümlesini tekrarlama
Verilen bir dönemin ikinci cümlesini tekrarlama
ell bir dönem bir bütün olarak tekrarlama

erilen müzik cümlelerinden dönem yaratabilme
'ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
en başlangıç cümlesine bitiş cümlesi ekleme
ten bitiş cümlesine başlangıç cümlesi ekleme
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özgü müzik dönemleri yaratabilme

geliştirilmesi gereken davranışlar
yaratmak için birinci cümleyi oluşturma
için ikinci cümleyi oluşturma.
e.ikinci cümlelerden dönem oluşturma

:I.:>ağarcığındaki .. şarkıların dönemlerine dikkat ederek söylemeye özen

t<le geliştirilmesi gereken davranışlar
iği şarkının kaç dönemli olduğuna dikkat etme
·ği şarkının dönemlerine ayn ayn dikkat etme

erilen müzik dönemlerini cümlelerine dikkat ederek söylemeye özen

tde geliştirilmesi gereken davranışlar
müzik döneminin başlangıç cümlesine dikkat etme
müzik döneminin "bitiş cümlesine" dikkat etme.

eği üzere Ünite 7'de 10 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
27 davranış .: bulunmaktadır. Ancak yapılan çalışmada
rçekleştirilme, davranışa dönüştürülme başansı toplam %43.11
u durıımda ~ğr~nciler{'70.üniteyi
"onuyu.kavramadan ve beklenen
'I.Im olı.ıra,k kaza.ıınıadangeçınişoluy()r•
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5. sınıf Ünite VII "Müziğimizde Biçim" konularının okul
bazında başarısı (%)
B

I SINIF-ŞUBE I YÜZDE
Orta 1

62,08

Orta 1

33,33

Orta 1

36,82

Orta 1

32,81

1 Orta l

39,89

I
HÜSEYİNRUSO ORTAOKULU

ÜNiTE-Vii
MO:Z:i()IPAizDE. BiÇ İM

!•Series71

BTMK

OOO

ASOO

BOO

ŞHRO

OKULLAR

20.. s. sınıf Ünite VII Konularının Okul Bazında Başarısı(%)

179

MÜZİGİMİZDE TÜR
'ıtğarcığımızdaki Okul Müzik Türlerinin Çeşitleri
Şarkı çeşitleri
. Türkü çeşitleri
Marş çeşitleri
rdumuzda Yaşayan Ana Miizik Türleri
GelenekselTürk Halk Müziği
GelenekselTürk Sanat Müziği
/Geleneksel Popüler Müzik
.• Uluslararası(Evrensel) Müzik
Diğer Müzik Türleri
UzikHayatımızda Çeşitli Miiziklerin yeri ve Önemi
fizikleri Tür Özelliklerine Göre Sçyleyiş, Çalış, Dinleyiş
şlıca Marşlanmız ve Türkülerimiz

ağarcığımızdakiokul müziklerini türlerine göre ayırdedebilme
rdumuzdayaşayan başlıca müzik türlerini ayırdedebilme

urdumuzda yaşayan başlıca ülkelerin müzikleriniayırdedebilme
üzik hayatında çeşitli tür müziklerin önemini kavrayabilme.
aşlıca marş ve türkülerimizi tanıyabilme
Dağarcığındaki okul müziklerini tür özelliklerine göre söyleyebilme ve
urdumuzda yaşayan ana müzik türlerinden başlıca örnekleri tür özelliklerine
~yebilme,çalabilme
: Çeşitli ülke müziklerinden başlıca örnekleri tür özelliklerine uygun
çalabilme
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; :J Dağarcığındaki

okul müziklerinin özelliklerine uygun söylemekten,

zevk-alabilme
: Yurdumuzda yaşayan ana müzik tUrlerinden başlıca örnekleri tür
ç uygun söylemekten, çalmaktan zevk alabilme

:11in

amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 5 değişik soru

,..;Bulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

toplam 4681 cevap verilmiş ve bunun 1798'i doğru cevap olarak kabul
urumda toplam başarı yüzdesi %38.79 olur.

ıda belirtildiği gibi 12 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

foığımızdaki. okul müziklerini türlerine göre ayırdedebilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar

,]ful müziği şarkılarının adlarını söyleme
kul müziği tilrkillerinin adlarını söyleme
arşların adlarını söyleme

iimuzda yaşayan başlıca müzik tUrlerini ayırdedebilme
iqe geliştirilmesi gereken davranışlar

iği müziklerden Geleneksel Türk Halk Müziği türkülerinin adlarını
Geleneksel Türk Sanat Müziği şarkılarının adlarını
iği müziklerden popüler müzik şarkılarının adlarını söyleme
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!ldiğiuluslararası (evrensel) müziklerin adlarını söyleme
ldiği diğer müziktürlerinden örneklerin adlarını söyleme

dumuzda yaşayan başlıca ülkelerin müziklerini ayırdedebilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar

iğimiz müziklerden kendi müziğimiz olmayanları söyleme
uzda yaşayan, başka ülkelerin müziklerinden başlıca örneklerin hangi
ait olduğunu söyleme

il,( h~yatında çeşitli tür müziklerin önemini kavrayabilme.
ide geliştirilmesi gereken davranışlar

tür müziğin müzik ihtiyacımızı karşılamadığını söyleme
Ik ihtiyacımızın çeşitli olduğunu

!Ça marş ve türkülerimizi tanıyabilme
i4.~geliştirilmesi gereken davranışlar

şlıça marşlarımızın adlarını söyleme

b~ .türkülerimizin adlarını

söyleme

ağarcığındaki okul müziklerini tür özelliklerine göre söyleyebilme ve

ide geliştirilmesi gereken davranışlar

iği okul müziklerinden şarkıları sesiyle, çalgısıyla tür özelliklerine göre
· okul müziklerinden türküleri sesiyle, çalgısıyla tür özelliklerine göre

i okul müziklerinden marşları sesiyle, çalgısıyla tür özelliklerine göre
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qıtıuzdayaşayan ana müzik türlerinden başlıca örnekleri tür özelliklerine
~.geliştirilmesi gereken davranışlar

ksel Türk Halk Müziğinden uygun örnekleri sesiyle, çalgısıyla tür
.ferine göre tekrarlama
eksel Türk Sanat Müziğinden uygun örnekleri sesiyle, çalgısıyla tür
lerine göre tekrarlama

ıt Müzikten uygun örnekleri sesiyle, çalgısıyla tür özelliklerine uygun
müzik türlerinden uygun örnekleri sesiyle, çalgısıyla tür özelliklerine

müziklerinden başlıca örnekleri tür özelliklerine uygun
geliştirilmesi gereken davranışlar

i ülkelerin müziklerinden uygun örnekleri tür özelliklerine göre sesiyle
ülkelerin müziklerinden uygun örnekleri tür özelliklerine göre
yaratmak için ikinci cümleyi oluşturma.
ikinci cümlelerden dönem oluşturma

:~uıuul\.ı

okul müziklerinin özelliklerineuygun söylemekten, çalmaktan

geliştirilmesi gereken davranışlar

ği okul müziği şarkılarını söyleyip çalarken tür özelliklerine dikkat etme
iği okul müziği türkülerini söyleyip, çalarken tür özelliklerine dikkat
iği okul müziği şarkılarını söyleyip çalarken tür özelliklerine dikkat etme
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yaşayan ana müzik türlerinden başlıca örnekleri tür
~,uygun söylemekten,çalmaktan zevk alabilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
eneksel Türk Halk Müziğinden uygun:. örnelğeri söyleyip, çalarken tür
liklerine dikkat etme
enekseI Türk Sanat Müziğinden uygun örnekleri söyleyip, çalarken . tür
iliklerine dikkat etme
ıpi.iler Müzikten uygun örnekleri söyleyip, çalarken tür özelliklerine dikkat
:~r müzik türlerinden uygun örnekleri söyleyip, çalarken tür özelliklerine
un çalmaya dikkat etme

: Çeşitli ülkelerin müziklerinden başlıca örnekleri tür özelliklerine uygun
; çalmaya özen gösterebilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
şitli ülkelerin müziklerinden uygun örnekleri tür özelliklerine uygun
lemeye, dikkat etme
itli ülkelerin müziklerinden başlıca örnekleri tür özelliklerine uygun
maya dikkat etme

arklı tür müzikleri dinlemekten hoşlanabilme
cide geliştirilmesi gereken davranışlar
müzik dinlemenin, müzik dinleme ihtiyacımızı karşılamadığını
üzik dinleme ihtiyacının, farklı tür müziklerle karşılanacağınıhissetme
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Ünite 8'de 12 amaç ve bunlara bağlı. olarak çocukta
davranış bulunmaktadır.
davranışa

Ancak yapılan çalışmada

dönüşfflrülme başarısı toplam %38.79

prumda öğrenciler 8. üniteyi konuyu kavramadan ve beklenen
kazanmadan. geçmiş oluyor •
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"Müziğimizde Tür" konularının okul
v«L<muu

başarısı {%)
SINIF-ŞUBE

YÜZDE

Orta 1

39,27

Orta 1

138,43

Orta 1

31,9

Orta 1

142,62

Orta 1

I 39,83

ÜNİTE-VIII
MÜziGiMIZDE TÜR

OKULLAR

5. sınıf Ünite VIII Konularının Okul Bazında Başarısı {%)
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.TÜRK SANAT VE MÜZİK
tü.rkün Sanata Verdiği Önem
:tatürk'ün sanatla ilgili düşünceleri
.tatürk'ün sanatla ilgili özdeyişleri
lirk'iin Müzik Sanatçılarına ve Miizik Kurumlarına,¥erdiği Önem
üzik Sanatçılarınınyetiştirilmelerindeki düşünceleri
üzik kurum ve kuruluşlarının açılmasında sağladığıkatkılar
rk'ün Sevdiği Türküler, Şarkılar
irk'ün dinlediğitürküler, şarkılar
rk'ün söylediğitürküler

irk'ün sanata verdiği önemi
k'ün müzik sanatçılarına ve müzik kurumlarına verdiği önemi
ijl'k'ün sevdiğitürkü ve şarkıları tanıyabilme
.türk'ün sevdiği şarkı ve türkülerden uygun örnekleri anlamlarına uygun
:türk'ün sevdiği şarkı.ve türkülerden uygun örnekleri anlamlarına uygun
k'ün sevdiği şarkı ve türküleri anlayarak dinleyebilme
ijrk'ün sanata verdiği önemi anlatan kaynaklara istekle başvurabilme
ürk'ünmüzik sanatçılarına ve müzik kurumlarına verdiği önemi anlamak
apmaktan zevk alabilme
tilrk'iln sevdiği şarkı ve türkülerden başlıca örnekleri söylemekten,
alabilme
Jatilrk'ün sevdiğişarkı ve türküleri dinlemekten zevk alabilme
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amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 6 değişik soru
cJ.µğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

fam 5562 cevapverilmiş

ve bunun 1612'i doğru cevap olarak kabul

toolam başarı yüzdesi %28.98 olur.

belirtildiği gibi 10 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

sanata verdiği önemi anlayabilme
geliştirilmesi gereken davranışlar
'Un sanata verdiği değeri söyleme
'ün sanatı geliştirme çabalarını söyleme

.müzik sanatçılarına

ve müzik kurumlarına

verdiği

önemi

'e geliştirilmesi gereken davranışlar
'ün müzik sanatçılarına verdiği önemi söyleyebilme
sanat kurum ve kuruluşlarını açma ve geliştirme çabalarını söyleme

rk'ün sevdiği türkü ve şarkıları tanıyabilme
fc/e geliştirilmesi gereken davranışlar
'Un sevdiği türkülerin adlarını söyleme
ürk'ün sevdiği şarkıların adlarını söyleme
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""'-'ün sevdiği şarkı ve türkülerden uygun örnekleri anlamlarına uygun
'e geliştirilmesi gereken davranışlar
'ün sevdiği şarkı ve türkülerden uygun örneklerin sözlerini
lanna uygun tekrarlama
sevdiği şarkı ve türkülerden uygun örneklerin ezgisini
ml1'1nn1'1 uygun tekrarlama

sevdiği şarkı ve türkülerden uygun örnekleri anlamlarına uygun
'e geliştirilmesi gereken davranışlar
rk'ün sevdiği şarkı ve türkülerden uygun örnekleri çalarken çalgısından
ses çıkarına
)rk'ün sevdiği şarkı ve türkülerden uygun örnekleri çalgısıyle
farına uygun tekrarlama

tün sevdiği şarkı ve türküleri anlayarak dinleyebilme
'egeliştirilmesi gereken davranışlar
iirk'ün sevdiği şarkı ve türküleri dinlemek için uygun ortam yaratma
;iµ'k'ün sevdiği şarkı ve türküleri dinlemek için uygun araş ve gereç

·lç'ün sanata verdiği önemi anlatan kaynaklara istekle başvurabilme
'rje geliştirilmesi gereken davranışlar
lrk'ün sanata verdiği önemi anlatan kaynakları araştırmaya ilgi duyma
rk'ün sanata verdiği önemi anlatan kaynaklan araştırmaya yönelme
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müzik sanatçılarına ve müzik kurumlarına verdiği önemi anlamak
aktan zevk alabilme

geliştirilmesi gereken davranışlar
tUn müzik sanatçılarına ve müzik kurumlarına verdiği önemi anlatan
j.araştırmaya .ilgi duyma
~ün müzik sanatçılarına ve müzik kurumlarına verdiği önemi anlatan
eki bilgileri başkalarıyla paylaşmayı isteme

k'ün sevdiği şarkı ve türkülerden başlıca örnekleri söylemekten,

geliştirilmesi gereken davranışlar
sevdiği şarkı ve türkülerden

başlıca örriekelri söylemekten

'ün sevdiği şarkı ve türkülerden başlıca ömekelri çalmaktan hoşlanma

sevdiği şarkı ve türküleri dinlemekten zevk alabilme

geliştirilmesi gereken davramşlar
şarkı ve türküleri özel gün ve haftalarda dinlemeye

'ün sevdiği şarkı ve türküleri uygun ortamlarda. dinlemeye istekli

i ü:ıel'~ Ünite(9'da

10 anıa.ç ve bunlara bağlı /.olarak çocukta

20 davranış bulunmaktadır.
:ekleştirilme, davranışa dönüştürülme

Ancak .yapılan çalışmada
başarısı toplam %28.98

durumda öğrenciler 9. üniteyi konuyu kavramadan ve bel(Jenen
olarak kamnmadan geçmiş oluyor •
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5. sınıf Ünite IX "Atatürk Sanat ve Müzik" konularının
bazında başarısı (%)
SINIF-ŞUBE
TAR TÜRK MAARİFKOLEJİ

SEYİNRUSO ORTAOKULU

I YÜZDE

Orta 1

72,15

Orta 1

57,94

Orta 1

54,ll

Orta 1

53,72

Orta 1

56,5

IX
ATATÜRK SANATVE MÜZİK

OKULLAR

5. sınıf Ünite IX Konularının Okul Bazında Başarısı(%)
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.•ı...mrı•• Porteye Yazabilme
Notaları ritimleriyle (tartımlanyla) porteye yazabilme başarısını
ise karşımıza aşağıdaki sonuç çıkmaktadır.

öğrencilerin Nota.Dili 'ni yazına başarısı (%)
OKUL ADI

26, 1
6,13

BAYRAKTARTÜRK MAARiF KOLEJi
DEMOKRASiORTAOKULU

4,41
4197

ATLEKS SANVERLERORTAOKULU

8,12
9.95

gibi genel durum ortalamasına baktığımızda İlkokul 5. sınıfı bitirmiş
okuyan öğrencilerin ancak % 9.95 Porteye nota yazma becerisini

NOTALARI RiTiM VE iSiMLERiYLE PORTEYE
YAZABiLME

OOO

ASO

BOO

ŞHRO

OKULLAR

sınıfı bitiren öğrencilerin Notaları yazabilme başarısı (%)
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Parça analizi yani ölçü, nota isimleri, nota değerleri, başlangıç ve bitiş
başarısını irdelediğimiz zaman ise karşımıza aşağıdaki sonuç

sınıf bitiminde öğrencilerin Parça Analizi yapabilme başarısı

(%)
Basarı Yüzdesi

OKUL ADI
BAYRAKTAR TÜRK MAARiF KOLEJi

45,9
15,5
17,5
12,5
14,3

DEMOKRASiORTAOKULU
ATLEKS SANVERLERORTAOKULU
BAYRAKTAR ORTAOKULU
SEHIT HÜSEYiNRUSO ORTAOKULU

21.1

.i.iğü gibi genel durum ortalamasına baktığımızda İlkokul 5. sınıfı bitirmiş
ınıfta okuyan öğrencilerin ancak % 2 I. I parça analizi yapma becerisini

PARÇA ANALizi
50

10

o
BTMK

OOO

ASO

BOO

ŞHRO

OKULLAR

5. sınıf Parça.Analizi yapabilmenin okul bazında başarısı(%)
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isimlerini tanıma başarısını irdelediğimiz zaman ise karşımıza

27 5. sınıfı bitiren öğrencilerin Notaları Tanıyabilmelerinin
okul bazında başarısı (%)
Başım Yüzdesi

OKUL ADI
BAYRAKTAR TORK MAARiF KOLEJi
ATLEKS SANVERLERORTAOKULU

45
19
24

DEMOKRASiORTAOKULU
BAYRAKTAR ORTAOKULU

17

_iEHIT HÜSEYiN RUSO ORTAOKULU

16

GENEL BASARi

24

gibi genel durum ortalamasına baktığımızda İlkokul 5. sınıfı bitirmiş
ıfla okuyan öğrencilerin ancak % 24 notaların isimlerini tanına becerisini

NOTALARIN iSiMLERiNi TANIMA
50

10

o
BTMK

OOO

ASO

BOO

ŞHRO

OKULLAR

sınıf bitiminde öğrencilerin notaları tanıyabilme başarısı (%)
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J(;}rin :Nota değerlerini tanıma başarısını irdelediğimiz zaman ise karşımıza
çıkmaktadır.

r.f'ablo 28 5. sınıfı bitiminde öğrencilerin Nota Değerlerini
Tanıyabilmelerinin okul bazında başarısı (%)
OKUL ADI

Basara Yüzdesi

BAYRAKTARTÜRK MAARiF KOLEJi

71, 1
27,5

DEMOKRASiORTAOKULU
ATLEKS SANVERLERORTAOKULU
BAYRAKTARORTAOKULU

375
38

ŞEHiT HÜSEYiN RUSOORTAOKULU

24,4

GENEL BASARi

39,7

ğü. gibi genel durum ortalamasına baktığımızda İlkokul 5. sınıfı bitirmiş

öğrencilerin ancak % 38.7 si Nota değerlerini tanıma

NOTALARIN DEGERLERiNI TANIMA

OKULLAR

sınıf bitiminde öğrencilerin nota değerlerini tanıyabilme
başarısı (%)
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·akNota Yazma ve Tanıma Kuralları
ve tanıma kurallarına baktığımız zaman karşımıza

5. sınıf bitiminde öğrencilerin genel olarak nota yazma ve
tanıma başarısı (%)
OKUL ADI

Başarı Yüzdesi

47,1

BAYRAKTAR TÜRK MAARiF KOLEJi

16,9
20,8

18
15,6
23,7

~bloyerilerine baktığımız zaman Öğrencilerin sadece% 23.7 iNota
a.ıısınıgösterdiğinigörmekteyiz

GENEL OLARAK NOTATANIMA
BAŞAaısı
50

40
30

20
10

o
BTMK

OOO

ASO

BOO

ŞHRO

OKULLAR
bitiminde öğrencilerin genel olarak nota yazma ve tanıma
başarısı (%)
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bakıldığı zaman ise karşımıza çıkan tabloda müzik
nını davranışa dönüşme başarısının ilkokul 4 sınıfı bitiren ve yeterli
ayan öğrencilerin ilkokulun 5. sınıfını bitiriklerinde daha da aşağılara
ektedir. Aşağıdaki tablo ve grafikten de anlaşılacağı üzere Müzik
IAmaçları, 4-5 Sınıf Müzik eğitiminin genel amaçları ve 5. sınıf müzik
farının davranışı dönüştürülme başarısı ancak % 32.4 olarak karşımıza
romda tüm öğrencilerin ancak. 1/3 ünün bir üst sınıfa geçerken beklenen
ştirdiği gözlemlenmiştir

f bitiminde öğrencilerin okul bazında Genel Başarısı (%)
Başarı -Yüzdesi

I
I
I
I

BAYRAKTAR TÜRK MAARiF KOLEJi
DEMOKRASi ORTAOKULU
ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU
BAYRAKTAR ORTAOKULU

5018
2616
27,5
28,4
28!6
32,4

TÜM GENEL BAŞAR.I
60
50
u:;
~ 40
~ 30
·~ 20

10

o
BTMK

OOO

ASO

BOO

ŞHRO

OKULLAR

28 5. sınıfı bitiminde öğrencilerin okul bazında Genel Başarısı
(%)
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ii Orta 1. Sınıfı Bitiren Öğrencilerin Anket Analizi

natveMüzik

ayatında Müzik
Müzik İhtiyacı
Hyatımızda Müzik
ayat ve Müziği Konu Alan Müzik Dağarcığı
İnsan hayatve-müziği konu alan müzik dağarcığını söyleyiş
san hayat ve müziği konu alan müzik dağarcığını dinleyiş

yat ve Müziği Konu Alan Şarkılar Yaratış

atında insan ile müzik ilişkisini kavrayabilme
ın müziğe olan. ihtiyacım kavrayabilme
an hayat ve müzik ilişkilerini konu alan şarkıları söyleyebilme
hayat ve müzik ilişkilerini konu alan eserleri çalabilme
zikeserlerini, insan, hayat ve müzikle ilişki kurarak dinleyebilme
, hayat ve müziği konu alan düzeyine uygun şarkıları yaratabilme
hayat ve . müzik ilişkisini konu alan şarkıları söyleyip, çalmaktan

ve müzik ilişkisini konu alan müzik eserlerini dinlemekten zevk

hayat ve müzik konulu düzeyine uygun şarkı yaratmaktan
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kavranmadığını araştırmak için 5 değişik soru
ulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

,ye toplam 5005 cevap verilmiş ve bunun 2837'i doğru cevap olarak kabul
durumda toplam başarı yüzdesi %58,09 olur

ıda belirtildiği gibi 9 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

ııyııtnıda insan ile müzik ilişkisini kavrayabilme

'ide geliştirilmesi gereken davranışlar
müzik arasındaki ilişkiyi söyleme
müzik arasındaki ilişkiyi söylem

nın müziğe oları ihtiyacınıkavrayabilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
da müziğe ihtiyacı olduğunu söyleme
hayatında müziğe yer vermenin önemini söyleme

.ıı hııyatve müzik ilişkilerini konu alan şarkıları söyleyebilme
[qe geliştirilmesi gereken davranışlar
yat ve müzik ilişkilerinikonu alan şarkıların sözlerini anlamlarına uygun
yat ve müzik ilişkilerini konu alan şarkıların ezgilerini anlamlarına
krarlama
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hayat ve müzik ilişkilerini konu alan eserleri çalabilme

geliştirilmesi gereken davranışlar:
ve müzik ilişkilerini konu alan eserleri çalmak için uygun ortam

ayat ve .müzik, ilişkisini konu alan· eserleri çalgısıyla ezginin anlamına
derek tekrarlama

üzik eserlerini, insan, hayat ve müzikle ilişki kurarak dinleyebilme

·çi<!e geliştirilmesi gereken davranışlar:
hayat ve müzik jlişkisiQi konu alan eserleri dinlemek için .uygun ortam

piğinıüzikte konu alınan insan, hayat ve.müzik ilişkisini anlatma

san, hayat ve müziği konu alan düzeyine uygun şarkıları yaratabilme

elde geliştirilmesi gereken davranışlar:
şan hayat ve müzik konulu şarkı sözüyazma
şan hayat ve müzik konulu şarkı sözüne ezgi yazına

İnsan hayat ve müzik ilişkisini konu alan şarkıları söyleyip, çalmaktan

'Cide geliştirilmesi gereken davranışlar:
hayat v:e müzik ilişkilerini konu alan şarkıları söylemeyi isteme
"·· hayat ve müzik ilişkilerini konu alan şarkıları çalmayı isteme

san hayat· ve müzik ilişkisini konu alan müzik eserlerini dinlemekten zevk

cide geliştirilmesi gereken davranışlar
hayat ve müzik ilişkisini konu alan müzik eserlerini dinlemeyi isteme

200

eserindeki insan, hayat ve müzik ilişkilisini anlamaktan

ve müzik konulu düzeyine uygun şarkı yaratmaktan hoşlanabilm
gereken davranışlar
müzik konulu şarkı sözü yazmayı isteme
müzikkonulu şarkı sözüne ezgi yaratmayı isteme

Ünite 1 de 9 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
davranış
· davranışa

bulunmaktadır.
dönüştürülme

Ancak yapılan çalışmada
başarısı

toplam

%58.09

u durumda öğrenciler 2. üniteye konuyu tam olarak kavramadan ve
tam olarak kazanmadan geçmiş oluyor
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1 • sınıf Ünite 1 "İnsan Sanat ve Müzik" konularının
bazında başarısı (%)
SINIF-ŞUBE
TAR TORKMAAR1FköLEJİ

TAR ORTAOKULU
~HÜSEYİN RUSO ORTAOKULU

I Orta 11

I YÜZDE

I

73,26

Orta 11

I 58,23

Orta 11

I 55,56

Orta 11

52,73

Orta 11

50,7

ÜNİTE-1
iNSAN SANAT VE MÜZiK

OKULLAR

9-. Orta 1. sınıf Ünite 1 Konularının Okul Bazında Başarısı(%)
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SESLERİ VE ÇALGILAR

j s~s.değişimi
,.ıııınım Tekniği
iyafram-ağız ve sinüs boşlukları
iyafram soluğunun kullanımı

onuşma ve şarkı söylemede sesin kullanımı
.l"da Sesin Oluşumu
esi ve Çalgı Müziği Dağarcığı
san Sesi ve Çalgı Müziklerinden Oluşan Dağarcığı Söyleyiş
san Sesi ve Çalgı Müziklerinden Oluşan Dağarcığı Çalış
İnsan Sesi ve Çalgı Müziklerinden Oluşan Dağarcığı Dinleyiş
.r.ve Çalgı Müziğine İlişkin Eserler Yaratış

oluşumunu kavrayabilme
da ses değişimi (mutasyon) ndöneminin özelliklerini tanıyabilme
,:ı.p.ada ve şarkı söylemede ses ve nefes öğesinin önemini kavrayabilmeme
itiminin konuşma ve şarkı söylemedeki önemini kavrayabilme
~~ive çalgı müziklerinden oluşan dağarcığın belli başlılarını tanıyabilme
rken, şarkı söylerken diyafram soluğunu doğru kullanabilme
şurken, şarkı söylerken ağız ve.sinüs boşluklarını kullanabilme
şurken, şarkı söylerken sesini doğru ve etkili kullanabilme
~ı:cığındaki çalgı müziklerini doğru, temiz ve anlamlı çalabilme
n sesi ve çalgı müziklerinden oluşan dağarcığı dinleyebilme
sesi ve çalgı müziğine ilişkin eser yaratabilme
yapmada sesini doğru kullanmaktan hoşlanabilme
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ik,..·yapmada çalgısını kullanmaktan hoşlanabilme
sesi ve çalgı müziği eserlerini dinlemekten hoşlanabilme

amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 13 değişik soru
lduğumuz sonuç 'aşağıdaki gibidir:

13013 cevap verilmiş ve bunun 4572 'ü doğru cevap olarak
durumda toplam başarı yüzdesi %36.3 dür

yukarıda belirtildiği gibi tam 14 amaçı bulunmaktadır Bu amaçları

oluşumunu kavrayabilme

'de geliştirilmesi gereken davranışlar
fain nasıl oluştuğunu söyleme
.~sinin nasıl oluştuğunu söyleme

da ses değişimi (mutasyon) ndöneminin özelliklerini tanıyabilme

ide geliştirilmesi gereken davranışlar
ıyon döneminin genellikle hani yaşlar arasında olduğunu söyleme
şyon döneminde ses sağlığını korumanın gerekliliğini söyleme
döneminde

ses

değişim

dönemine

uygun

mebileceğini anlama
döneminde erkek seslerinde olan değişmeyi söyleme

örneklerin
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enuşmada

ve şarkı söylemede

ses ve nefes öğesinin

önemini

geliştirilmesi gereken davranışlar
a ve şarkı söylemede ses ve nefes öğesinin önemini anlama
a ve şarkı söylemede ses organlarının doğru kullanımının gerekliliğini

itiminin konuşma ve şarkı söylemedeki önemini kavrayabilme
geliştirilmesi gereken davranışlar
inin doğru şarkı sötlemede gerekli olduğunu söyleme
inin güzel konuşmada gerekli olduğunu söyleme

sesi ve çalgı müziklerinden

oluşan dağarcığın belli başlılarını

'egeliştirilmesi gereken davranışlar

ndiği belli başlı şarkı dağarcığından örnekler verme
endiği belli başlı çalgı müziği dağarcığından örnekler verme

ken, şarkı söylerken diyafram soluğunu doğru kullanabilme
geliştirilmesi gereken davranışlar
n boşluğuna alma
·ıyafram soluğunu istenilen sürede verme
jyııfraın soluğunu istenilen basınçta verme

şurken, şarkı söylerken ağız ve sinüs boşluklarını kullanabilme
'e geliştirilmesi gereken davranışlar
en, şarkı söylerken ağzını yeterince açma
ken, şarkı söylerken sinüs boşluklarından yararlanma

205

şurken, şarkı söylerken sesini doğru ve etkili kullanabilme
iye geliştirilmesi gereken davranışlar
uruş alma
burun boşluklarından diyafram nefesini alma
nefesini istenilen süre ve basınçta tutma
sözlerdeki· sesli harflari doğru çıkarma
m sözlerdeki sessiz harflari doğru boğumlama

ijrcığındaki çalgı müziklerini doğru, temiz ve anlamlı çalabilme
f(/e geliştirilmesi gereken davranışlar
ısını doğru tutma
sından doğru, temiz ses çıkarma
ezginin anlamını verme

sesi ve çalgı müziklerinden oluşan dağarcığı dinleyebilme
'e geliştirilmesi gereken davranışlar
sinden oluşan dağarcığı kazanma
Uziğinden oluşan dağarcığı kazanma
~k için uygun ortam yaratma

sesi ve çalgı müziğine ilişkin eser yaratabilme
çide geliştirilmesi gereken davranışlar

1

~k için düzeyine uygun şarkı yapma
için düzeyine uygun çalgı müziği yapma

üzik yapmada sesini doğru kullanmaktan hoşlanabilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
uygun şarkıları söylerken diyafram nefesine dikkat etme
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.~ uygun şarkıları söylerken ağız ve sinüs boşluklarına dikkat etme
e uygun şarkıları söylerken, seli ve sessiz harflari iyi duyulmaya dikkat
n döneminde sesine uygun şarkıları söylemeyi isteme

?lilc yapmada çalgısını kullanmaktan hoşlanabilme
ftJe geliştirilmesi gereken davranış/ar
:Qağarcığındaki şarkıları çalgısıyla çalmayı isteme
:Qağarcığındaki çalgı müziklerini çalgısıyla çalmayı isteme

an sesi ve çalgı müziği eserlerini dinlemekten hoşlanabilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
sinden oluşan müzik dağarcığını dinlemeyi isteme
üziğinden oluşan müzik dağarcığını dinlemeyi isteme

,ceği üzere Ünite 2'de 14 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
gereken 39 davranış bulunmaktadır.
erçekleştirilme,

davranışa

dönüştürülme

Ancak yapılan çalışmada
başarısı toplam %36.3

Bu duruıııda öğrenciler 3. üniteye konuyu kavramadan ve beklenen
molaıl'ak kazanmadan geçmiş oluyor
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Orta 1. sınıf Ünite II "İnsan Sesleri ve Çalgılar"
konularının okul bazındabaşarısı (%)
SINIF-ŞUBE

I YÜZDE

BAYRAKTAR TÜRK MAARİF KOLEJİ

Orta 11

46,81

DEMOKRASİ ORTAOKULU

Orta 11

39,14

ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU

Orta 11

32,59

BAYRAKTAR ORTAOKULU

Orta 11

33,03

Orta 11

I

29,92

ÜNİTE-2
iNSAN SESLERİ VE ÇALGILARI

OKULLAR

rta 1. sınıf Ünite II Konularının· Okul Bazında Başarısı (%)
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.TEHIZ GÜRLÜK VE ANLATIM
e Gürlük BasamaklarınınMüziksel Anlatımdaki Yeri ve Önemi
~kılarda, değişik hız ve gürlük basamaklarının müziksel anlatımdaki
eri ve önemi
müziklerinde, değişik hız ve gürlük basamaklarının müziksel
Iatımdakiyeri ve önemi
er müziklerde, değişik hız ve gürlük basamaklarının müziksel
atımdaki yeri ve önemi
mkları Basamaktan, Değişiklikleri, Terimleri
: a. Orta çabuk: Moderato
b. Orta yavaş: Andante
: Allegro (Allegro)
: Adagio (Adajyo)
.buklaşma : Accelerando (Acelerando)
ııvaşlama : Ritardando (Ritardando)
IJasamakları Değişiklikleri, Terimleri ve İşaretleri
: a. Orta Kuvvetli: Mezzoforte(mt)
b. Orta Hafif

: Mezzopiano(mp)

: Forte (f)
: Piano (p)
: Crescendo (Kreşendo)
: Decrescendo (deşreşendo)
ÇcürlükTerimlerinin İşaretlerinin Müzik Dağarcığında Kullanımı

ik hız ve gürlük basamaklarının müziksel anlatımdaki yerini ve önemini
hız basamakları, değişiklikleri ve terimlerini tanıyabilme
"dük basamakları değişiklikleri,terimleri ve işaretlerini tanıyabilme
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l:)ağarcığındaki müzikleri hız ile gürlük değişikliklerine

terimlerine ve

ygun söyleyebilme
Dağarcığındaki müzikleri hız ve gürlük değişikliklerine terimlerine ve

'erilen müzik eserindeki hız ve gürlük terimlerini yerlerine yazabilme
ağarcığındaki · müzikleri söyleyip çalarken, hız ve gürlük terimlerine ve
maya özen gösterebilme.
ağarcığındakl müzikleri dinlerken hız ve gürlük terimlerine ve işaretlerine

itenin amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 9 değişik soru
duğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

ye toplam 9009 cevap verilmiş ve bunun 2225'i doğru cevap olarak kabul
durumda toplam başarı yüzdesi %25.82 olur.

belirtildiği gibi 8 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçlan tek tek ele

~ğişik hız ve gürlük basamaklarının müziksel anlatımdaki yerini ve önemini

cide geliştirilmesi gereken davranışlar
eğişik hız ve gürlük basamaklarının şarkılardaki yerini ve önemini anlama
eğişik hız ve gürlük basamaklarının oyun müziklerindeki yerini ve önemini
anlama
eğişik hız ve gürlük basamaklarının diğer müziklerdeki yerini ve önemini
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basamakları, değişiklikleri ve terimlerini tanıyabilme
'e geliştirilmesi gereken davranışlar
,..çabuk hıza "moderato" denildiğini söyleme
:--yavaş hıza "andante" denildiğini söyleme
l{. hıza "allegro" (alegro) denildiğini söyleme
aş hıza "adagio" (adajyo) denildiğini söyleme
uklaşmaya "accelerando" (acelerando) denildiğini söyleme
lamaya "ritardando" (ritardando) denildiğini söyleme

gürlük basamakları değişiklikleri, terimleri ve işaretlerini tanıyabilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
kuvvetli gürlüğe "mezzoforte" (mf) denildiğini söyleme
hafif gürlüğe "mezzopiano" (mp) denildiğini söyleme
etli gürlüğe "forte" (f) denildiğini söyleme
fgürlüğe "piano" (p) denildiğini söyleme
rek kuvveti eşmeye "crescendo" (kreşendo) denildiğini söyleme
hafifleşmeye "decrescendo" (dekreşendo) denildiğini söyleme

hız ile gürlük değişikliklerine terimlerine ve
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
müzikleri sesiyle değişik hız terimleri ve işaretlerine uygun
rcığındaki müzikleri sesiyle değişik gürlük terimleri ve işaretlerine uygun

: Dağarcığındaki müzikleri hız ve gürlük değişikliklerine terimlerine ve
uygun çalabilme

211

ide geliştirilmesi gereken davranışlar
ı:u-cığındaki müzikleri çalgısıyla değişik hız terimleri ve işaretlerine
ntekrarlama
:arcığındakimüzikleri çalgısıyla değişik gürlük terimleri ve işaretlerine
n tekrarlama

ilen müzik eserindekihız ve gürlük terimlerini yerlerine yazabilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
müzik eserindekihız terimlerini yerlerine koyma
müzik eserindeki gürlük terimlerini yerlerine koyma

;ağarcığındakimüzikleri söyleyip çalarken, hız ve gürlük terimlerine ve
aya özen gösterebilme.
:çide geliştirilmesi gereken davranışlar
ığındaki müzikleri söylerken hız ve gürlük terimlerine ve işaretlerine
çalarken hız ve gürlük terimlerine ve işaretlerine
dikkat etme

ğarcığındaki müzikleri dinlerken hız ve gürlük terimlerine ve işaretlerine
'iz:cide geliştirilmesi gereken davranışlar
·cığındakimüzikleri dinlerken hız terimlerine ve işaretlerine duyarlı olma
ıl'Ctğındaki müzikleri dinlerken gürlük terimlerine ve işaretlerine duyarlı
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:ği . üzere Ünite 3'de 8 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
;~reken 25 davranış

bulunmaktadır.

ekleştirilme, davranışa

dönüştürülme

Ancak yapılan çalışmada
başarısı toplam %25.82

duramda öğrenciler 4. üniteye konuyu tam olarak kavramadan ve
tam olarak kazanmadan geçmiş oluyor
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Orta 1 sınıf Ünite III "Müzikte Hız Gürlük ve Anlatım"
konularının okul bazında başarısı (%)
SINIF-ŞUBE

MOKRASİ ORTAOKULU
EKS SANVERLERORTAOKULU

SEYİN RUSO ORTAOKULU

YÜZDE

Orta 11

. 36,83

Orta 11

27,53

I Orta 11

I 23,23

I Orta 11

120,57

Orta 11

20,93

ÜNİTE -3
MÜZiKTE HIZ GÜRLÜK VE ANLATIM

OKULLAR

da 1. sınıf Ünite III Konularının Okul Bazında Başarısı (%)
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"ÜZİKTE RİTİM, EZGİ VE ÖLC"Ü

:RitimÖğ~i

1,} nota süre değerlerinin

ikiye, dörde bölümleri

ölünen süre değerleribib üçe bölümüne : Üçleme (Trio le)
l:>ölünmelerden oluşan "Ritim Kalıpları"
zgi Öğesi
'İll ezgi

içitıdeki rolleri

e inici ve çtkfoı özellik
durucu ve yürüyücü sesler
ekarar sesi
ıkıcı-durucu-yürüyücü seslerle düzenlemeleri

lçü

Ji~ <t

)

ü, Eksik Ölçü
im, Ezgi ve Ölçü Kalıplarıyla Ezgi-Şarkı Yaratalım

üzikte ritim öğesini tanıyabilme
üzikte ezgi öğesini kavrayabilme
ce mi sesinin dizekteki yerini tanıyabilme
:rkılardaki ezgi-söz ilişkisini kavrayabilme
ş

sekizlik (ç) karma ölçüyü tanıyabilme

am ve eksik ölçüleri tanıyabilme
eşitli bölümlerden oluşan ritim kalıplarını vurabilme
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itli bölümlerden oluşan ritim kalıplarını vurabilme
e mi sesini ezgilerde kullanabilme
ğarcığındaki şarkıları ezgi - söz ilişkisine dikkat ederek söyleyebilme
eş sekizlik (

C)

ölçülü şarkıları

karma ölçü özelliklerine

uygun

#tçalabilme
ağarcığındaki tam ve eksik ölçüyle yazılmış şarkıları ölçü özelliklerine

çşitli bölümlerden oluşan ritim kalopları ve ona uuygun ezgi yaratmaktan

{ll'Cığındaki şarkıları söylerken ezgi-söz ilişkisine dikkat edebilme
cığındaki şarkıları dinlerken ezgi-söz ilişkisine dikkat edebilme

ill

amaçlarının kavranıp kavranmadığı araştırmak için 18 değişik soru

.duğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

plam 18018 cevap verilmiş ve bunun 5025'i doğru cevap olarak kabul
rumda toplam başarı yüzdesi %29.76 olur

.rıda belirtildiği gibi 15 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

ikte ritim öğesini tanıyabilme

eide geliştirilmesi gereken davranışlar
} nota süre değerlerinin ikiye, dörde bölünmelerini anlama
,ölünen süre değerlerinin üçe bölümünü (üçleme) anlama.
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ezgi öğesini kavrayabilme
geliştirilmesi gereken davranışlar
ezgi içindeki rolleerini anlama
inici çıkıcı özellikleri anlama
bir ezgide durucu ve yürüyücü sesleri gösterme
bir ezginin karar sesini söyleme

c.e mi sesinin dizekteki

yerini tanıyabilme

f::ide geliştirilmesi gereken davranışlar
i.sesinin dizeğin dördüncü aralığına yazıldığını söyleme
,ı:ıbir ezgide ince mi eselerini gösterme

kılardaki ezgi-söz ilişkisini kavrayabilme
t,cide geliştirilmesi gereken davranışlar

rı. ezgiyle ilişkisini anlama
in sözle ilişkisini anlama

sekizlik

Cf ) karma ölçüyü tanıyabilme

ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
kizlik (i) karma ölçünün iki vuruşlu olduğunu söyleme
ölçünün (

l> karma ölçü olduğunu söyleme

ve eksik ölçüleri tanıyabilme
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
len bir müzik eserinin tam ölçü olduğunu söyleme
bir müzik eserinin eksik ölçü olduğunu söyleme
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itli bölümlerden oluşan ritim kalıplarını vurabilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar

,} )'

değerlerin ikiye ve dörde bölünümlerinden oluşan ritim kalıplarını

la velirleme
ölünen süre değerlerinin üçe bölünümlerinden oluşan ritim kalıplarını
hırla belirleme

itli.bölümlerden oluşan ritim kalıplarını yazabilme
{de geliştirilmesi gereken davranışlar

,

{~ süre değerlerin ikiye ve dörde bölünümlerinden oluşan ritim kalıplarım
işaretleme
ölünen süre değerlerinin üçe bölünümlerinden oluşan ritim kalıplarını

e mi sesini ezgilerde kullanabilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar

rilen ezgideki ince mi sesini doğru çıkarma
rilerı ezgideki ince mi sesinidizekteki yerine doğru yazma
rilen ezgideki ince mi sesini çalgısıyladoğru çıkarma

.ğarcığındaki şarkıları ezgi - söz ilişkisine dikkat ederek söyleyebilme

çide geliştirilmesi gereken davranışlar
.ğarcığındaki şarkıların ezgilerini sözlerin anlamına uygun seslendirme
~ğarcığındaki şarkıların sözlerini ezginin anlamına uydurma

Beş sekizlik (

t ) ölçülü

şarkıları karma ölçü özelliklerine uygun

,.çalabilme
geliştirilmesi gereken davranışlar
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beş sekizlik karma ölçüyle yazılmış şarkıyı ölçü özelliğine uygun

len beş sekizlik karma ölçüyle yazılmış şarkıyı çalgısıyla, ölçü özelliğine

ağarcığındaki tam ve eksik ölçüyle yazılmış şarkıları ölçü özelliklerine

cide geliştirilmesi gereken davranışlar
ğarcığındaki ''tam ölçüyle" yazılmış şarkıları ölçü özelliklerine uygun

ğarcığındaki "eksik ölçüyle" yazılmış şarkıları ölçü özelliklerine uygun

şitli bölümlerden oluşan ritim kalıpları ve ona uuygun ezgi yaratmaktan

eide geliştirilmesi gereken davranışlar
itli bölümlerden oluşan ritim kalıpları yaratmayı isteme
şitli bölümlerden oluşan ritim kalıplarına ezgi yaratmayı isteme

ğarcığındaki şarkıları söylerken ezgi-söz ilişkisine dikkat edebilme

ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
ğarcığındaki şarkıları söylerken ezginin sözlerle ilişkisine duyarlı olma
ğarcığındaki şarkıları söylerken sözlerin ezgiyle ilişkisine duyarlı olma

ağarcığındaki şarkıları dinlerken ezgi-söz ilişkisine dikkat edebilme

"eliştirilmesi gereken davranışlar
ğarcığındaki şarkıları dinlerken ezginin sözle ilişkisine duyarlı olma
ağarcığındaki şarkıları dinlerken sözlerin ezgiyle ilişkisine duyarlı olma
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ç'ği üzere Ünite 4'de 15 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
gereken 33 davranış bulunmaktadır.
•.çekleştirilme, davranışa

Ancak yapılan çalışmada

dönüştürftlme başarısı toplam %29.76

Jlu durumda öğrenciler 5. üniteye 4. ünite konularının yarısinı
'beklenen davranışları tam olarak kazanmadan geçmiş oluyor.
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Orta Lsınıf Ünite lV "Müzikte Ritm, Ezgi ve Ölçü"
konularının okul bazında başarısı (%)
SINIF-ŞUBE
BAYRAKTAR TÜRK :rviAARfF KOLEJİ

ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU

SEYiN RUSO ÖRTAOKULU

I

I YÜZDE

Orta 11

44

Orta 11

28,91

Orta 11

126,97

Orta 11

25,6
I 23,33

I Orta 11

ÜNİTE-4
MÜZİKTE RİTİM EZGİ VE ÖLÇÜ

1

4

2

5

6

OKULLAR

1. sınıf Ünite 1 V Konularının Okul Bazında Başarısı (%)
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ZİKTE DİZİ, TON VE MAKAM
izi Kavramı
roluşturan sesler ve aralıkları
ııyazılışı ve okunuşu
'n adlandırımı

irici İşaretler

b
~

zikte dizilerin yapısını tanıyabilme
değiştirici işaretleri tanıyabilme
ıverilen diziyi yazabilme
rilen diziyi doğru okuyabilme
kıdaki ses değiştirici işaretleri doğru kullanabilme
,ti, diziler oluşturabilme
yine uygun çeşitli diziler oluşturmaktan hoşlanabilme

itenin amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 8 değişik soru
Jlulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

ye toplam 8008 cevap verilmiş ve bunun 2015'i doğru cevap olarak kabul
u durumda toplam başarı yüzdesi %26,21 olur.
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1da belirtildiği gibi 9 aınaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

~edizilerin yapısını tanıyabilme

~ geliştirilmesi gereken davranışlar
i:ziyi oluşturan sesleri söyleme
şturan seslerin tam ve yarım aralıklarını söyleme
·zinin adını söyleme

eğiştirici işaretleri tanıyabilme

~. geliştirilmesi gereken davranışlar
,11

işaretin diyez Diyez ~ işaret, olduğunu söyleme

,ıi işaretin diyez Bemol ~ işaret, olduğunu söyleme
nişaretin diyez Nature!

q

işaret, olduğunu söyleme

rilen diziyi yazabilme

•e geliştirilmesi gereken davranışlar
sesleri dizekteki yerlerine doğru işaretleme
arlaklarmı düzgün yapma

len diziyi doğru okuyabilme

ide geliştirilmesi gereken davranışlar ·
başlangıç sesine doğru başlama
i tam ve yarım aralıkları doğru çıkarma
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ses değiştirici işaretleri doğru kullanabilme
•e geliştirilmesi gereken davranışlar
eçen ses değiştirici işaretleri doğru söyleme
;~çen ses değiştirici işaretleri çalgısıyla doğru çalma
fştirici işaretleri dizekteki yerlerine doğru yazma

idiziler oluşturabilme
geliştirilmesin gereken davranışlar
:n bir ses üzerine dizi yapma

sıyla çeşitli diziler seslendirme

ine uygun çeşitli diziler oluşturmaktan hoşlanabilme
1qe geliştirilmesi gereken davranışlar
ilen bir ses üzerine dizi yapmaya istekli olma
çeşitli diziler oluşturmaya istekli olma

Ünite S'de 7 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
ereken 17 davranış bulunmaktadır.
ekleştirilme, davranışa

dönüştürülme

Ancak yapılan çalışmada
başarısı toplam %26.21

u durumda öğrenciler 6. üniteye 5. Unite konulannın yarısını
·~ beki.enendavranıştan tam olarak kazaJJ.Dladan geçmiş oluyor •
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35- Orta I .sınıf Ünite V "Müzikte Dizi Ton ve Makam"
konularının okul bazında başarısı (%)
SINIF-ŞUBE

I YÜZDE

BAYRAKTAR TÜRK MAARİF KOLEJİ .

Orta 11

34,07

DEMOKRASİ ORTAOKULU

Orta 11

26,88

ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU

Orta 11

23,87

BAYRAKTAR ORTAOKULU

Orta 11

27,79

Orta 11

18,43

ÜNİTE -5
MÜZİKTE DİZİ TON VE MAKAM

BlMK

OOO

ASOO

BOO

ŞHRO

OKULLAR

Orta Lsınıf Ünite V Konularının Okul Bazında Başarısı(%)
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ÖRGÜ. DOKU •. BİCİM. TÜR

sesli müzik kavramı
sesli· müzik denemeleri
lilikten Çoksesliliğe Geçişte Kanon

on dağarcığı
.te. Çokseslilik
ksesli müzik dağarcığı
giye, temel ve ana sesleriyle eşlik
in, Şarkıların Biçim Ögeleri ve Gösterimleri
Motif (mı, m2,m3)
. Cümle (a,b,c)
Dönem (A,B,C)
nıizdeki Başlıca Müzik Türleri ve Temel Özellikleri
'ürk Halk Müziği
ağdaş ve Çoksesli Müzikler
Uluslararası ve Evrensel Müzikler
Popüler Müzikler

eksesli şarkıları ayırdedebilme
anonların yapısını tanıyabilme
Çoksesli şarkıları ayırdedebilme
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~

gilerin, şarkıların biçim ögeleri ve göstermelerini tanıyabilme
kemizdeki başlıca müzik türerini ve temel özelliklerini tanıyabilme
izeyine uygun tek sesli ezgi denemeleri yapabilme
zeyine uygun iki sesli kanonları doğru söyleyebilme
ıüzeyine uygun iki sesli şarkıları doğru söyleyebilme
erilen bir ezgiyi ve şarkıyı biçim öğelerine dikkat ederek söyleyebilme
bir ezginin ve şarkının

öğeleriyle ilgili gösterinimleri doğru

emizdeki başlıca müzik türlerinden uygun örnekleri temel özelliklerine
bilme ve çalabilme
[nlediği ezgilerin, şarkıların örgüsüne ve dokusuna duyarlı olabilme
''rlkemizdeki müziklerden başlıca örnekleri dinlerken tür özelliklerine dikkat

itenin amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 12 değişik soru
ijulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

ıye toplam 12012 cevap verilmiş ve bunun 2653'ü doğru cevap olarak kabul
durumda toplam başarı yüzdesi %22. 72 olur.

karıda belirtildiği gibi 13 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

eksesli şarkıları ayırdedebilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar

iği tekseskş şarkıların adlarını söyleme
'len bir şarkının teksesli olduğunu söyleme
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anonların yapısını tanıyabilme
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
en kanonun kaş sesliolduğunu söyleme
nasıl seslendirildiğini söyleme

oksesli şarkıları ayırdedebilme
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
'len bir şarkının teksesli olduğunu söyleme
len bir şarkının çoksesli olduğunu söyleme

zgilerin, şarkıların biçim ögeleri ve göstermelerini tanıyabilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
'Jen ezginin ve şarkının motiflerini

ve motiflerin

(mı, m2,

m3)

ile

erildiğini söyleme
ilen ezginin ve şarkının cümlelerini ve cümlelerin (a,b,c) ile gösterildiğini

len ezginin ve şarkının cümlelerini ve cümlelerin (A,B,C) ile gösterildiğini

Ülkemizdeki başlıca müzik türerini ve temel özelliklerini tanıyabilme
'frencide geliştirilmesi gereken davranışlar
eneksel Türk Halk Müziğinin temel özelliklerini söyleme
neksel Türk Sanat Müziğinin temel özelliklerini söyleme
;claş-çoksesli Türk Müziğinin temel özelliklerini söyleme
·iç. Popüler Müziğinin temel özelliklerini söyleme
µslararası ve evrensel müziklerin temel özelliklerini söyleme
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eyine uygun tek sesli ezgi denemeleri yapabilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
le tek sesli ezgiler doğaçlama
sıyla tek sesli ezgiler doğaçlama

:yine uygun iki sesli kanonları doğru söyleyebilme
:de geliştirilmesi gereken davranışlar
iki sesli kanonların ez<gisini doğru tekrarlama
iki sesli kanonları, kanon söyleme biçimine uygun tekrarlama

:eyine uygun iki sesli şarkıları doğru söyleyebilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
iki sesli şarkıda I. ezgi söylenirken 2. ezgiyi doğru tekrarlama
iki sesli şarkıda 2. ezgi söylenirken 1. ezgiyi doğru tekrarlama

:rilen bir ezgiyi ve şarkıyı biçim öğelerine dikkat ederek söyleyebilme
'elde geliştirilmesi gereken davranışlar
rı bir ezgiyi ve şarkıyı motiflerine dikkat ederek tekrarlama
:rı bir ezgiyi ve şarkıyı cümlelerine dikkat ederek tekrarlama
bir ezgiyi ve şarkıyı dönemlerine dikkat ederek tekrarlama

bir ezginin ve şarkının

öğeleriyle ilgili gösterinimleri doğru

cide geliştirilmesi gereken davranışlar
erilen bir ezginin ve şarkının motiflerini (m1.m2.m3) olarak doğru yazma
Verilen bir ezginin ve şarkının cümlelerini (a,b,c) olarak doğru yazma
Verilen bir ezginin ve şarkının dönemlerini (A,B,C) olarak doğru yazma
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emizdeki başlıca müzik türlerinden uygun örnekleri temel özelliklerine
·ıme ve çalabilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
emizdeki başlıca müzik türlerinden uygun örnekleri sesiyle temel
Jiklerine göre tekrarlama
emizdeki başlıca müzik türlerinden uygun örnekleri çalgısıyla temel
Iliklerirıe göre tekrarlama

lediği ezgilerin, şarkıların örgüsüne ve dokusuna duyarlı olabilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
lediği ezginin ve şarkının tek sesli olduğuna dikkat etme
tJ.lediği ezginin ve şarkının kanon olduğuna dikkat etme.
iilediği ezginin ve şarkının iki sesli olduğuna dikkat etme

lkemizdeki · müziklerden başlıca örnekleri dinlerken tilr özelliklerine dikkat
cide geliştirilmesi gereken davranışlar
nlediği Türk Halk Müziği örneklerinin tür özelliklerine duyarlı olma
inlediği Türk Sanat Müziği örneklerinin tür özelliklerine duyarlı olma
inlediği Çağdaş ve Çoksesli Türk Müziği örneklerinin tür özelliklerine
inlediği Türk Popüler müziği örneklerinin tür özelliklerine duyarlı olma
inlediği uluslararası ve evrensel müzik örneklerinin tür özelliklerine duyarlı
Ima
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üzere Ünite 6 da 13 amaç ve bunlara
davranış
davranışa

bulunmaktadır
· dönüştürülme

Ancak

bağlı olarak
yapılan

başarısı

kazanma.dan geçmiş oluyor.

çalışmada

toplam

durumda .öğrenciler 7. üniteye konuyu kavramadan

çocukta

%22. 72

ve beklenen
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36 Orta 1.sınıfÜnite VI "Müzikte Örgü, Doku, Biçim, Tür"
konularının okul bazında başarısı (%)
SINIF-ŞUBE

I YÜZDE

I Orta 11

28,71

Orta 11

25,74

ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU

Orta 11

19,91

BAYRAKTAR ORTAOKULU

Orta 11

20,94

Orta 11

18,3

BAYRAKTAR TÜRK MAARİF KOLEJİ

SEYİN RUSO ORTAOKULU

ÜNiTE-6
MÜZİKTE ÖRGÜ DOKU BİÇİM TÜR

Orta l.sınıf Ünite VI Konularının Okul Bazında Başarısı(%)
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izdeMüzik Kültürü
üzik kültürünün temek özellikleri
µı:ik kültürümüzde çeşitlilik ve zenginlik.

Çizgileriyle Müzik Kültürümüzün tarihsel Oluşumu ve Gelişimi
eçmişten günümüze başlıca müzik dönemleri
üzik kurum, kuruluş, topluluk ve etkinlikleri
aşlıca besteciler, seslendiriciler ve yorumcular

MiizikKültüründen Seçkin Örnekler

•.•ııuL.u'-'

müzik kültürünü tanıyabilme

çizgileriyle müzik kültürümüzün tarihsel oluşumunu ve gelişimini

zi müzik kültüründen seçkin örnekleri tanıyabilme

ik kültürümüzden düzeyine uygun örnekleri özelliklerine göre

ik kültürümüzden düzeyine uygun örnekleri özelliklerine göre çalabilme
zik kültürümüzden tarihsel oluşumunu ve gelişimini tanımak için çeşitli
ararlanabilme
ik kültürümüzün, genel kültürün ayrılmaz bir öğesi olduğunu görebilme
ik kültürümüzden seçkin örnekleri dinlerken kültür özelliklerine dikkat

ik kültürümüzün tarihsel oluşumunu ve gelişimini tanımak için çeşitli
yararlanmayı isteyebilme

itenin amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 14 değişik soru
ulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:
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tonlarn 14014 cevap verilmiş ve bunun 4498'i doğru cevap olarak kabul
toplam başarı yüzdesi %33.47 olur.

belirtildiği gibi 9 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

""ı;;ııuLu~müzik kültürünü tanıyabilme

geliştirilmesi gereken davranışlar
ültürümüzün temek özelliklerini anlama
ij.ltürümüzdeki çeşitlilik ve zenginliği anlama

el çizgileriyle

müzik kültürümüzün tarihsel oluşumunu ve gelişimini

rde geliştirilmesi gereken davranışlar
:en günümüze başlıca müzik dönemlerini söyleme
deki başlıca müzikkurum, kuruluş, topluluk ve etkinliklerini söyleme
içteki başlıca besteci, seslendirici ve yorumcuları tanıyabilme

:ınzi müzik kültüründen seçkin örnekleri tanıyabilme

ide geliştirilmesi gereken davranışlar
sel Türk Halk Müziğinden başlıca örneklerin adlarını söyleme
el Türk Sanat Müziğinden başlıca örneklerin adlarını söyleme
Coksesli Sanat Müziğinden başlıca örneklerin adlarını söyleme

kültürümüzden düzeyine uygun örnekleri özelliklerine göre

geliştirilmesi gereken davranışlar
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Türk Halk · Müziğinden uygum örnekleri kültür özelliklerine göre
ksel Türk Sanat Müziğinden uygum örnekleri kültür özelliklerine göre
Türk Sanat Müziğinden düzeyine uygun çocuk ve gençlik
nı özelliklerine göre tekrarlama

ikkültürümüzden düzeyine uygun örnekleri özelliklerine göre çalabilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
eneksel Türk Halk Müziğinden uygum örnekleri çalgısıyla kültür
iliklerine göre tekrarlama
leneksel Türk Sanat Müziğinden uygum örnekleri çalgısıyla kültür
daş-Çoksesli Türk Sanat Müziğinden düzeyine uygun çocuk ve gençlik
ılannı çalgısıyla kültür özelliklerine·göre tekrarlama.

zik' kültürümüzden tarihsel oluşumunu ve gelişimini tanımak için çeşitli
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
Müzik • kültürünün tarihsel oluşumunu ve gelişimini tanımak için
kaynak araştırma
Müzik kültürünün

tarihsel oluşumunu ve gelişimini konu alan

kaynaklan inceleme

ik kültürümüzün, genel kültürün ayrılmaz bir öğesi olduğunu görebilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
ik kültürünün diğer öğeleriyle ilişkisine duyarlı olma
ik kültürünün diğer öğeleri içindeki önemine duyarlı olma
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kültürümüzden seçkin örnekleri dinlerken kültür özelliklerine dikkat

ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
eleneksel

Türk Halk Müziğinin

seçkin örneklerini

dinlerken

kültür

seçkin örneklerini

dinlerken

kültür

elliklerini hissetme
leneksel Türk Sanat Müziğinin

.ğdaş Türk Sanat Müziğinin başlıca örneklerini örneklerini dinlerken kültür
lliklerini hissetme

Müzik kültürümüzün tarihsel oluşumunu ve gelişimini tanımak için çeşitli
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
ik kültürümüzün tarihsel oluşumunu tanımak için kaynak araştırmaktan

ik kültürümüzün gelişimini tanımak için kaynak araştırmaktan hoşlanma

ceği üzere Ünite 7'de 9 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
23 davranış bulunmaktadır.
rçekleştirilme, davranışa
U·

dönüştürülme

Ancak yapılan çalışmada
başarısı toplam %33.47

durumda öğrenciler 7. üniteyi konuyu kavramadan ve beklenen

m olaral{ kazanma.dan geçmiş oluyor .
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Orta. I .sınıf Ünite VII "Ülkemizde Müzik" konularının okul
bazında başarısı (%)

SINIF-ŞUBE
BAYRAKTAR TÜRK MAARİF KOLE.JI

ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU

SEYİN RUSO ORTAOKULU

I YÜZDE

Orta 11

42,78

Orta 11

32,62

Orta 11

33,13

Orta 11

30,4

Orta 11

28,42

ÜNİTE-7
ÜLKEMİZDE MÜZİK

OOO

ASOO

BOO

OKULLAR

Orta I .sınıf Ünite VII Konularının Okul Bazında Başarısı (%)
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II ATATÜRK VE MÜZİK
tatürk'ün Müzikle İlişkisi
tatürk'ün Müzikle İlgili Temel Düşünceleri
.tatürk'ün Türk Müziğine İlişkin Düşünceleri
iatürk'le İlgili Marşlar ve Şarkılar

atürk'ün müzikle ilgili temel düşüncelerini kavrayabilme
irk'ün Türk Müziğine İlişkin düşüncelerini kavrayabilme
türk'le ilgili marşların, şarkıları anlamlarına uygun söyleyebilme
ıtürk'le ilgili marşları, şarkıalrı anlamlarına uygun çalabilme
:türk'Un Müzikle ilgili görüşlerini anlamak için çeşitli kaynaklardan

:ürk'le ilgili şarkı ve marşları söylemekten, çalmaktan zevk alabilme
türk'ün Türk Müziğine ilişkin görüşlerini anlamaya istek duyabilme

~nin amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 3 değişik soru
µlduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

e;ı. toplam 3003 cevap verilmiş ve bunun 1371 'i doğru cevap olarak kabul

durumda toplam başarı yüzdesi %47,91 olur.

belirtildiği gibi 7 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele
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tatürk'ün müzikle ilgili temel düşüncelerini kavrayabilme

ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
ürk'ün müzik sevgisini anlama
,tfirk'ün müziğe verdiği önemi anlama

tatürk'ün Türk Müziğine İlişkin düşüncelerini kavrayabilme

· ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
rk'ün Türk Müziğine olan sevgisini anlama
.rk'ün "Türk Müziğinin geliştirilmesi gerektiği'fkonusundaki

düşüncelerini

tatürk'le ilgili marşların, şarkıları anlamlarına uygun söyleyebilme

't!rıcide geliştirilmesi gereken davranışlar
Jrk'le ilgili marşların, şarkıların sözlerini anlamlarına uygun tekrarlama
rk'le ilgili marşların, şarkıların ezgilerini anlamlarına uygun tekrarlama

Atatürk'le ilgili marşları, şarkıları anlamlarına uygun çalabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
Atatürk'le ilgili marşları, şarkıları çalarken sesleri doğru çıkarma
Atatürk'le ilgili marşların, şarkıların ezgilerini çalgısıyla doğru ve anlamlı
. tekrarlama

:Atatürk'ün Müzikle ilgili görüşlerini anlamak için çeşitli kaynaklardan

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
türk'ün müzikle ilgili görüşlerini anlatan kaynakları araştırma
.türk'ün müzikle ilgili görüşlerini anlatan kaynakları inceleme
~--:ı••ı,•n-

müzikle ilgili görüşlerini anlatma
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şarkı ve marşları söylemekten, çalmaktan zevk alabilme
'e geliştirilmesi gereken davranışlar
lrk'le ilgili şarkıları söylemektenhoşlanma
"ık'le ilgili şarkıları çalmaktanhoşlanma

'ün Türk Müziğine ilişkin görüşlerini anlamaya istek duyabilme

rq~ geliştirilmesi

gereken davranışlar

jrk'ün Türk Müziğine ilişkin görüşlerini öğrenmeyi isteme
Müziğine ilişkin görüşlerini öğrenmek için kaynak

~ği üzere Ünite 8'de 7 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
15 davranış bulunmaktadır.
tçekleştirilme,

davranışa dönüştürülme

Ancak yapılan çalışmada
başarısı toplam %47.91

u durumda öğrenciler 8. üniteyi konuyu kavramadan ve beklenen
olarak kazanmadan geçmiş oluyor .
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Orta I.sınıf Ünite VIII "Atatürk ve Müzik" konularının okul
bazında başarısı (%)
SINIF-ŞUBE

I YÜZDE

BAYRAKTAR TÜRK MAARİF KOLEJİ

Orta 11

56,57

DEMOKRASİ ORTAOKULU

Orta 11

56,34

ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU

Orta 11

44,91

.BAYRAKTAR ORTAOKULU

Orta 11

44,21

Orta 11

37,51

-

TSEYİNRUSO ORTAOKULU

ÜNİTE-8
ATATÜRKVE MÜZiK

OKULLAR

I .sınıf Ünite VIII Konularının Okul Bazında Başarısı (%)
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itimleriyle Porteye Yaza bilme

eileri Notaları ·ritimleriyle (tartımlanyla) porteye yazabilme başarısını
zaman ise karşımızaaşağıdaki sonuç çıkmaktadır.

1. sınıf bitiminde öğrencilerin Nota Dili yazma başarısı (%)
OKUL ADI

Basar, Yüzdesi

BAYRAKTARTORK MAARiF KOLEJi
DEMOKRASiORTAOKULU
ATLEKS SANVERLERORTAOKULU
BAYRAKTARORTAOKULU
SEHITHÜSEYiNRUSO ORTAOKULU
GENELBAŞARI

üğü

19,7
13,1
7,29
4 03
2,45
9.31

gibi genel durum ortalamasına baktığımızda Ortaokul 1. sınıfı

9kul 2. sınıfta okuyan öğrencilerin ancak% 9.31 Porteye· nota yazma

NOTALARI RITİM VE İSİMLERİYLE PORTEYE
YAZABİLME

BTMK

OOO

ASOO

BOO

ŞHRO

Ortal sınıfı bitiren öğrencilerinNotaDili'ni tanıma başarısı(%)
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ilerin Parça analizi yani ölçü, · nota isimleri, nota değerleri, başlangıç ve bitiş
başarısını irdelediğimiz zaman ise karşımıza aşağıdaki sonuç

1. sınıfı bitiminde öğrencilerin Parça Analizi yapabilme

OKUL ADI

Basar, Yüzdesi

BAYRAKTAR TÜRK MAARiF KOLEJi

34
14
12
9,8
6,4
15

DEMOKRASiORTAOKULU
ATLEKS SANVERLERORTAOKULU
BAYRAKTAR ORTAOKULU
SEHITHÜSEYiNRUSOORTAOKULU
GENEL BAŞAR!

gibi genel durum ortalamasına baktığımızda Ortaokul I. sınıfı
2. sınıfta okuyan öğrencilerin ancak % I 5 parça analizi yapma

PARÇA ANALiZİ

'a 1. sınıfı bitiren

öğrencilerinParça Analizi yapabilmebaşarısı
(%)
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I.erini ve Değerlerini Birlikte Tanıma

ilerin Nota isimlerini tanıma başarısını irdelediğimiz zaman ise karşımıza

ç çıkmaktadır.

1. sınıf bitiminde öğrencilerin Notaları tanıyabilme başarısı
(%)
OKUL ADI

Basarı Yüzdesi

BAYRAKTAR TÜRK MAARiF KOLEJi

ŞEHiT HÜSEYiNRUSOORTAOKULU

73,5
37,8
40,8
38,6
23,4

GENELBAŞARI

42,8

DEMOKRASi ORTAOKULU
ATLEKS SANVERLERORTAOKULU
BAYRAKTAR ORTAOKULU

gibi genel durum ortalamasına baktığımızda Ortaokul 1. sınıfı
sınıfta okuyan öğrencilerin ancak % 24 notaların isimlerini tanıma

NOTALARIN.İSİMLERİNİ TANIMA

1. sınıfı bitiren öğrencilerin Notaları tanıyabilme başarısı
(%)
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.şinde Notaları Tanıyıp Tamamlama
ilerin Nota değerlerini tanıma başarısını irdelediğimizzaman ise karşımıza
çıkmaktadır.

1. sınıf bitiminde öğrencilerin Nota Değerlerini tanıma
başarısı (%)
OKUL ADI

Baı;arı Yüzdesi

BAYRAKTAR TÜRK MAARiF KOLEJi

BAYRAKTARORTAOKUl,.U

40,8
11,2
9,24
17,1

SEHIT HÜSEYiNRUSO ORTAOKULU

8,81

GENEL BAŞARI

17,4

DEMOKRASiORTAOKULU
ATLEKS SANVERLERORTAOKULU

ğü . gibi genel durum ortalamasına baktığımızda Ortaokul 1. sınıfı
l 2. sınıfta okuyan öğrencilerin ancak% 17.4 si Nota değerlerini tanıma

NOTALARIN DEGERLERINİ TANIMA

a 1. sınıfi bitiren öğrencilerin Nota Değerlerini tanıyapabilme
başarısı (%)
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Yazma ve Tanıma Kuralları
Nota yazma ve tanıma kurallarına baktığımız zaman karşımıza

1. sınıf bitiminde öğrencilerin genel nota yazma vetanıma
başarısı (%)
OKUL ADI
BAYRAKTARTÜRK MAARiF KOLEJi
DEMOKRASiORTAOKULU
ATLEKS SANVERLERORTAOKULU
BAYRAKTARORTAOKULU
SEHITHÜSEYiN RUSOORTAOKULU
GENELBASARi

Basan Yüzdesi

42,04
18,97
17,31
17,38
10,22
21,19

daki tablo verilerine baktığrmız zaman Öğrencilerin sadece % 21.19 u
ğrenme başarısını gösterdiğini görmekteyiz

NOTA DiLİNİ TANIMA
'

OOO

ASOO

BOO

ŞHRO

41 • Orta 1. · sınıfı bitiren öğrencilerin genel nota yazma ve okuma
başarısı (%)
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el Başarı:
2. sınıfta okuyan öğrencilere uygulanan - Anket sonucuna bakıldığı zaman
ıkan tabloda müzik eğitimin amaçlarınını davranışa dönüşme başarısının
5. sınıfı bitiren öğrencilerin giderek düşün başarı grafiğinin biraz daha
eülmektedir. Aşağıdaki tablo ve grafikten de anlaşılacağı üzere Müzik
Genel Amaçları, 6,7,8 . Sınıf Müzik eğitiminin genel amaçları ve 6. sınıf
·edatı amaçlarının davranışı dönüştürülme başarısı ancak % 28,1 olarak
ikmakta.

Bu durumda

tüm öğrencilerin ancak dörte biri bir üst sınıfa

klenen davranışları geliştirdiği gözlemlenmiştir

Orta 1. sınıf bitiminde öğrencilerin okula bazında genel başarısı

(%)
OKUL ADI

Başarı Yüzdesi

BAYRAKTAR TORK MAARiF KOLEJi
DEMOKRASi ORTAOKULU
ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU
BAYRAKTAR ORTAOKULU
ŞEHiT H0SEYIN<RUS0 ORTAOKULU
GENEL BAŞARI

43,71
27,95
24,91
24,64
19,33
28,11

GEN.ELBAŞARI
50
45

40
35
30

25
20
15
10
5

o
BTMK

OOO

ASOO

BOO

ŞHRO

Grafik 42 Orta 1. sınıfı bitiren öğrencilerin genel başarısı (%)
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Orta 2. Sınıfı Bitiren Öğrencilerin Anket Analizi

Sanat ve Müzik
n. Toplum ve Sanat İlişkisi
·.k Sanatının Diğer Sanatlarla İlişkisi
ük Hayatımızda Sanat ve Müzik •
Sanat·ve Müzikİlikilerini Konu Alan Müzikler
İnsan sanat ve müzik ilikilerini konu alan müzikleri söyleyiş
İnsan sanat ve müzik ilikilerini konu alan müzikleri çalış
İnsan.sanat ve müzik ilikilerini.konu alan müzikleri dinleyiş
J{ayat ve Müziği Konu Alan Şarkılar Yaratış

san toplum ve sanat ilişkisini kavrayabilme
jzik sanatının diğer sanatlarla ilişkisini kavrayabilme
nlük hayatında sanat ve müziğin yerini farkedebilme
n sanat ve müzik ilişkilerini konu alan şarkıları söyleyebilme
sanat ve müzik ilişkisini konu alan eserleri çalabilme
Ik eserlerini, insan, sanat ve müzikle ilişki kurarak dinleyebilme
sanat ve müzik ilişkilerini konu düzeyine uygun şarkılar yaratabilme
sanat ve müzik ilişkilerini konu konu alan şarkıları söyleyip, çalmaktan
sanat ve müzik ilişkilerini konu alan müzik eserlerini dinlemekten zevk
ve müzik konulu düzeyine uygun şarkı yaratmaktan hoşlanabilme
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amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 5 değişik soru
,uıuu~uuıu.G

sonuç aşağıdaki gibidir:

ye toplam 4705 cevap verilmiş ve bunun 2742'u doğru cevap olarak kabul
durumda toplam başarı yüzdesi %58,88 olur

yukarıda, belirtildiği gibi 10 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

İnsan toplum ve sanat ilişkisini kavrayabilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
sanat ilişkisini anlama
lum sanat ilişkisini anlama

: Müzik sanatının diğer sanatlarla ilişkisini kavrayabilme
¥--·encide geliştirilmesi gereken davranışlar
iğin görsel sanatlarla ilişkisini anlama
iğin diğer sanatlarla ilişkisini anlama

; . Günlük hayatında sanat ve müziğin yerini farkedebilme
rğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
ünlük hayatında sanatın yerini söyleme
ünlük hayatımızda müziğin yerini söyleme

İnsan sanat ve müzik ilişkilerini konu alan şarkıları söyleyebilme
,,,.rencide geliştirilmesi gereken davranışlar:
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sanat ve müzik ilişkisini konu alan şarkıların sözlerini anlamlarına uygun
'
n sanat ve müzik ilişkisini konu alan şarkıların ezgisini anlamlarına uygun
Iama

İnsan sanat ve müzik ilişkisinikonu alan eserleri çalabilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar:

sanat ve müzik ilişkisini konu alan eserleri çalmak için uygun ..ortam
sanat ve müzik ilişkisini konu alan eserleri çalgısıyla ezginin anlamına
.t ederek tekrarlama

Müzik eserlerini, insan, sanat ve müzikle ilişki kurarak dinleyebilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar:

İnsan sanat ve müzik ilişkisini konu alan eserleri dinlemek için uygun ortam
Dinlediği müzikte·konu alınan insan, sanat ve müzik ilişkisini söyleme

İnsan sanat ve müzik ilişkilerinikonu düzeyine uygun şarkılar yaratabilme
'ğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar:

an sanat ve müzik ilişkilerinikonu alan şarkıları söylemeyi isteme
sanat ve müzik ilişkilerinikonu alan şarkıları çalmayı isteme

: İnsan sanat ve müzik ilişkilerini konu alan şarkıları söyleyip, çalmaktan
ığrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
san sanat ve müzik ilişkilerinikonu alan şarkıları söylemeyiisteme
san sanat ve müzik ilişkilerinikonu alan şarkıları çalmayı isteme
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sanat ve müzik ilişkilerini konu alan müzik eserlerini dinlemekten zevk
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
sanat ve müzik ilişkilerini konu alan müzik eserlerini dinlemeyi isteme
iği müzik eserindeki insan, sanat, ve müzik ilişkisini anlamaktan hoşlanma

an.sanat ve müzik konulu düzeyine uygun şarkı yaratmaktan hoşlanabilme.
· ide geliştirilmesi gereken davranışlar

sanat ve müzik konulu şarkı sözü yazmayı isteme
sanat ve müzik konulu şarkı sözüne ezgi yaratmayı isteme

.eceği üzere Ünite 1 de 10 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
gereken 20 davranış bulunmaktadır.
davranışa

dönüştürülme

Ancak yapılan
başarısı

toplam

çalışmada
o/058,88

Bu durumda öğrenciler 2. üniteye I. Ünite konularını tam olarak
beklenen davranışları tam olarak kazanmadan geçmiş oluyor.
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2. sınıf Ünite 1 "İnsan Sanat ve Müzik" konularının okul
bazında başarısı (%)
SINIF-ŞUBE
fAR TÜRK MAARİF-KOLEJİ

I Orta 111

I YUZDE

I

12,15

Orta 111

I 57,94

Orta 111

54,11

TAR ORTAOKULU

Orta 111

53,72

İSEYİN RUSO ORTAOKULU

Orta lll

56,5

S SANVERLER ORTAOKULU

ÜNİTE-1
İNSAN SANATVE MÜziK
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II sınıf Ünite 1 Konularının Okul Bazında Başarısı (%)
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VE SES TOPLULUKLARI
nna ve Cinslerine Göre Oluşan Çeşitli Ses Toplulukları
Çocuk Koroları
. Gençlik Koroları
Gençlik Koroları
Kadın Koroları
Erkek Koroları
Karma Korolar
ı.,n.ılan Çalgı Türlerine Göre OluŞaJn Çeşitli çalgı Toplulukları
Yaylı çalgı toplulukları
Mızraplı tezeneli çalgı toplulukları
Üflemeli çalgı toplulukları
Vurmalı çalgı toplulukları
Karma çalgı toplulukları
.,mizde Yapqkları Müzik Türüne Göre Oluşan Çeşitli Ses Toplulukları
Geleneksel Türk Müziği Koroları

7.
'.?.

Türk halk Müziği Koroları
Klasik Türk Müziği Koroları

4. Çağdaş-Çoksesli Korolar
rptııaarı Müzik Türüne Göre Oluşan Çeşitli Çalgı Toplulukları
Bando Toplulukları
Pop Müzik Toplulukları
Caz Müziği Toplulukları
Oda Müziği Toplulukları
Geleneksel Türk Müziği Toplulukları
Çağdaş-Çok Sesli Müzik toplulukları
ve Ses Topluluklarına İlişkin Müzik Dağarcığı
1. Çalgı ve Ses Topluluklarına İlişkin Müzik Dağarcığını söyleme
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2. Çalgı ve Ses Topluluklarına İlişkin Müzik Dağarcığını çalış
3. Çalgı ve Ses Topluluklarına İlişkin Müzik Dağarcığını dinleyiş
4. Çalgı ve Ses Topluluklarıyle ayrı ayrı ve birlikte seslendirmek üzere
eser yaratış

;Yaşları ve cinslerine göre oluşan çeşitli ses ve ses topluluklarını tanıyabilme
Kullanılan çalgı türlerine göre oluşan çeşitli çalgı ve çalgı topluluklarını

:(Yaptıkları müzik türüne göre oluşan çeşitli ses topluluklarını tanıyabilme
;Yaptıkları müzik. türüne göre oluşan çeşitli çalgı topluluklarını tanıyabilme
;Sınıf ve okul korolarında şarkı söylerken toplu söyleme kurallarına uyabilme
· Sınıf ve okul çalgı topluluklarında çalarken toplu çalma kurallarına uyabilme
: Ses ve çalgı topluluğu örneklerini özelliklerine dikkat ederek dinleyebilme
:. Dağarcığındaki şarkılara çeşitli çalgı toplulukları için eşlik yaratabilme
; Bildiği şarakılara çalgı gruplarıyla eslik yapabilme
: Sınıf ve okul korolarına katılmaktan hoşlanabilme

t Sınıf ve okul çalgı topluluklarına katılmaktan hoşlanabilme
: Çeşitli ses ve çalgı topluluklarını dinlemekten hoşlanabilme

( Ünite amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 14 değişik soru
olup bulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

niteye toplam 13174 cevap verilmiş ve bunun 6337'ü doğru cevap olarak kabul
r; Bu durumda toplam başarı yüzdesi %48.54 dir
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2' nin yukarıda belirtildiği gibi tam 12 amaçı bulunmaktadır Bu amaçları

: Yaşları ve cinslerine göre oluşan çeşitli ses ve ses topluluklarını
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
l korolarının özelliklerini söyleme
korolarının özelliklerini söyleme
ın korolarının özelliklerini söyleme söyleme
ek korolarının özelliklerini söyleme
korolarının özelliklerini söyleme olarak algılandığını söyleme

J{ullanılan çalgı türlerine göre oluşan çeşitli çalgı ve çalgı topluluklarını
ncide, geliştirilmesi gereken davranışlar
eman, viyola, Viyolonsel

ve Kontrabas

yaylı

çalgıların

oluşturdukları

plıılukların özelliklerini söyleme

ağlama, ud, gitar ..vb tezeneyle (mızrap) çalınan çalgıların oluşturdukları
plulukların özelliklerini söyleme
üt,

obua,

trompet..

v.b

üflenerek

çalınan

çalgıların

oluşturdukları

çalınan

çalgıların

oluşturdukları

pluluklann özelliklerini söyleme
ıvul,

zil,

tümpani..

v.b

vurularak

plulukların özelliklerini söyleme
aylı çalgıların, üflemeli çalgıların ve vurmalı çalgıların oluşturdukları karma
özelliklerini söyleme
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müzik

türüne göre oluşan çeşitli ses topluluklarını

cide geliştirilmesi gereken davranışlar
iği ses topluluğunun Türk Halk Müziği Korosu olduğunu söyleme
<!iği ses topluluğunun Klasik Türk Müziği Korosu olduğunu söyleme
c:liği ses topluluğunun Çağdaş Çok Sesli Koro olduğunu söyleme

Yaptıkları müzik

türüne göre oluşan çeşitli çalgı topluluklarını

'Cide geliştirilmesi gereken davranışlar
iği çalgı topluluğunun bando topluluğu olduğunu söyleme
iği çalgı topluluğunun pop müziği topluluğu olduğunu söyleme
iği çalgı topluluğunun caz müziği topluluğu olduğunu söyleme
iği çalgı topluluğunun oda müziği topluluğu olduğunu söyleme
diği çalgı topluluğunun Geleneksel Türk Halk Müziği topluluğu olduğunu
e
,c:liği çalgı topluluğunun Geleneksel Türk Sanat Müziği topluluğu olduğunu

Sınıf ve okul korolarında şarkı söylerken toplu söyleme kurallarına
hcide geliştirilmesi gereken davranışlar
ya birlikte başlama ve bitirme
ın nefes yerlerinde birlikte soluk alma
söylerken yanındakileri dinleme
söylerken yönetenin işaretlerine uygun hareket etme
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ve okul çalgı topluluklarında çalarken toplu çalma kurallarına
geliştirilmesi gereken davranışlar
temiz ses çıkarma
:en yanındakileri dinleme

ı~~ıı yönetenin işaretlerine uygun hareket etme

Ses ve çalgı topluluğu örneklerini özelliklerine dikkat ederek
'Çide geliştirilmesi gereken davranışlar
iği topluluğun ses ve.çalgı topluluklarından hangisi olduğunu söyleme
toplulukta

ses ve çalgıların ayn ayrı ve birlikte oluşturdukları

söyleme

.ğarcığındaki şarkılara çeşitli çalgı toplulukları için eşlik yaratabilme
'Cide geliştirilmesi gereken davranışlar
ara eşlik için hangi çalgıları kullanacağını söyleme
ların tınılarına uygun ritmik eşlik yazma

jldiği şarakılara çalgı gruplarıyla eslik yapabilme
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
algısını doğru çalma
şlik eden çalgıya ve diğer çalgılara uyma

ınıf ve okul korolarına katılmaktan hoşlanabilme
'£!.ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
{korolarına katılmayı isteme.
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isteme

okul çalgı topluluklarına katılmaktan hoşlanabilme
topluluklarını dinlemek için ortam hazırlamayı isteme
topluluklarına katılmayı isteme

tli. ses ve çalgı topluluklarını diniemeJ{tçp lı9şboıaıl>ilme
.~s topluluklarını dinlemek için ortam hazırlamayı isteme
algı topluluklarını dinlemek için ortam hazırlamayı isteme

üzere Ünite 2'de 12 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
davranış bulunmaktadır.
davranışa dönüştürülme

Ancak yapılan çalışmada
başarısı toplam %48.54

Bu durumda öğrenciler 3. üniteye konuyu kavramadan ve beklenen
olarak kazanmadan geçmiş oluyor
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. . orta 2. sınıfÜnite II "Çalgı ve Ses Toplulukları" konularının
okul bazında başarısı (%)
OKUL ADI

SINIF-ŞUBJf-1 YÜZDE

BAYRAKTARTÜRK MAARİF KOLEJİ

Orta 111

54,88

DEMOKRASİORTAOKULU

Orta lll

47,72

ATLEKS SANVERLERORTAOKULU

Orta lll

46,24

BAYRAKTARORTAOKULU

Orta Ill

46,18

Orta Ill

47,69

SEYİNRUSO ORTAOKULU

ÜNİTE-2
ÇALGI VE SES TOPLULUKLARI
56
54
~ 52
i 50
,, ·4a
~ 46
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44

42
40
BTMK

OOO

ASO
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2. sınıf Ünite II Konularının Okul Bazında Başarısı(%)
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:0-ZİKTEHIZ GÜRLÜK VE ANLATIM
Ara Hız Basamakları, Terimleri ve İşaretleri
Çok çabuk: Presto (presto)
Çok yavaş : Largo (largo)
Çabukça: Allegretto (allegretto)
4. Yavaşca: Andantino (andantino)

· Ara Gürlük Basamakları, Değişiklikleri, Terimleri ve İşaretleri
Çok kuvvetli :Fortissimo .(Fortissimo) ff
. Çok hafif

: Piannissimo (piyanissimo) pp

Ansızın kuvvetleşme: Pianonoforte pf
Ansızın hafifleşme

: Fortepiano fp

Duraksama: Point d'orgue (puandorg)

irme Teknikleri
Bağlı: Legato (legato)
Kesik : Staccato (Stakato)

Hız-Gürlük Basamakları ile terim ve işaretlerinin Müzik Dağarcığında

na ve ara hız basamakları değişiklikleri ve terimlerini tanıyabilme
.A.na ve ara gürlük basamakları.değişiklikleri ve işaretlerini tanıyabilme
Dağarcığındaki müzikleri ana ve ara hız ile gürlük basamaklarını terim ve
uygun söyleyebilme
: Dağarcığındaki müzikleri ana ve ara hız ile gürlük basamaklarını terim ve
uygun çalabilme
l)ağarcığındaki müzikleri seslendirme tekniklerine uygun söyleyebilme
l)ıığarcığındaki müzikleri seslendirme tekniklerine uygun çalabilme
¥erilen müzik eserlerindeki ana ve ara hız terimlerini yerlerine yazabilme
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\ Dağarcığındaki

müzikleri söyleyip çalarken ana ve ara hız ve gürlük

ile terim ve işaretlerine özen gösterebilme
ağarcığındaki müzikleri dinlerken ana ve ara hız ve gürlük terimlerine,
dikkat edebilme
~ğarcığındaki müzikleri söylerken veya çalarken seslendirme tekniklerini
özen gösterebilme

hitenin.amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 10 değişik soru
duğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

:~ye toplam 9410 cevap verilmiş ve bunun 2819 u doğru cevap olarak kabul
:Şu durumda toplam başarı yüzdesi %30.06 olur.

karıda belirtildiği gibi 1 O amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

ve ara hız basamakları değişiklikleri ve terimlerini tanıyabilme
sencide geliştirilmesi gereken davranışlar
ok çabuk hıza ''Presto" (presto) denildiğini söyleme
ôk yavaş hıza "Largo" (largo) denildiğini söyleme
abukça hıza "Allegretto" (allegretto) denildiğini söyleme
avaşça hıza "Andantino" (andantino) denildiğini söyleme
J)uraklamaya poind'orgua (puandorg) denildiğini söyleme

Ana ve ara gürlük basamakları değişiklikleri ve işaretlerini tanıyabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
Çök kuvvetli gürlüğe "Fortissimo" (fortissimo) denildiğini söyleme

261

hafif gürlüğe "Pianissimo" (piyanisimo) denildiğini söyleme
sızın kuvvetleşme "Pianofotre" denildiğini söyleme
:Ansızın hafifleşme "Fotrepiano" denildiğini söyleme

Dağarcığındaki müzikleri ana ve ara hız ile gürlük basamaklarını terim ve
uygun söyleyebilme

ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
];)ağarcığındaki · müzikleri sesiyle ana ve ara hız basamaklarını,

terim ve

işaretlerine uygun tekrarlama
];)ağarcığındaki müzikleri sesiyle ana ve ara gürlük basamaklarına, terim ve
işaretlerlne uygun tekrarlama

Dağarcığındaki müzikleri ana ve ara· hız ile gürlük basamaklarını terim ve
ygun çalabilme

ncide.geliştirilmesi gereken davranışlar
cığındaki müzikleri çalgısıyla ana ve ara hız basamaklarına

terim ve

lerine uygun tekrarlama.
eığmdaki müzikleri çalgısıyla ana ve gürlük hız basamaklarına terim ve
erine uygun tekrarlama.

ağarcığındaki müzikleri seslendirme tekniklerine uygun söyleyebilme
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
müzikleri

sesiyle

anlamlarına

uygun

bağlı

(legato)

sesiyle anlamlarına uygun kesik kesik (stakato)

ağarcığındaki müzikleri seslendirme tekniklerine uygun çalabilme
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)h'encide geliştirilmesi gereken davranışlar
.ğarcığındakimüzikleri çalgısıyla,anlamına uygun bağlı (legato)tekrarlama
ğarcığındaki müzikleri çalgısıyla, anlamına uygun kesik kesik (stakato)

Verilen:müzik eserlerindeki ana ve ara hız ve gürlük terimlerini yerlerine

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
rjJenmüzik.eserlerindekiana ve.ara hız terimlerini yerlerine işaretleme
müzik eserlerindeki ana ve ara gürlük terimlerini yerine işaretleme

Dağarcığındaki müzikleri söyleyip çalarken ana · ve ara hız · ve gürlük
ile terim ve işaretlerine özen gösterebilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
ğarcığındaki müzikleri söylerken ana ve ara hız gürlük basamaklarına, terim
işaretlerinedikkat etme
ğarcığındaki müzikleri çalarken ana ve ara hız gürlük basamaklarına,terim ve
etlerine dikkat etme

Dağarcığındaki müzikleri dinlerken ana ve ara hız ve gürlük terimlerine,

.e dikkat edebilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
arcığındaki müzikleri dinlerken ana ve ara hız terimlerine,işaretlerine duyarlı
ğarcığındaki müzikleri dinlerken ana ve ara gürlük terimlerine,işaretlerine
olma
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ağarcığındaki müzikleri söylerken veya çalarken seslendirme tekniklerini
özen gösterebilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
I)ağarcığındaki müzikleri söylerken veya çalarken anlamlarına uygun bağlı
(Jegato) seslendirme tekniğini uygulamaya dikkat
I::>ağarcığındakimüzikleri. söylerken veya çalarken anlamlarına uygun kasik
kesik (staccato) seslendirme tekniğini uygulamaya dikkat

üzere Ünite 3'de 10 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
i gereken 25 davranış

bulunmaktadır.

gerçekleştirilme, davranışa

dönüştürülme

Ancak yapılan çalışmada
başarısı toplam o/030.06

Bu durumda öğrenciler 4. üniteye konuyu tam olarak kavramadan ve
tam olarak kazanmadan geçmiş oluyor
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Orta 2. sınıf Ünite III "Müzikte, Hız, Gürlük ve Anlatım"
konularının okul bazında başarısı (%)
SINIF~ŞUBE
MAARİF KOLEJİ

I
I

I

EKS SANVERLERORTAOKULU

RUSO ORTAOKULU

I YÜZDE

Orta 111

47,15

Orta 111

21,96

Orta 111

26,2

Orta 111

28,36

I
I Orta 111

26,65

ÜNİTE-3
MÜziKTE GÜRLÜK VE ANLATIM
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Orta 2 sınıf Ünite III Konularının Okul Bazında Başarısı(%)
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ÜZİKTE RİTİM, EZGİ VE ÖLÇÜ
:~ Çeşitli Süre Değerleri ve Ritim Kalıpları
noktalı süre değerleri

<).. J,}) . )

noktalı süre değerlerini kapsayan çeşitli ritim kalıpları

a.tını (Senkop)
·tie .ÇeşitliSes Gidişleri
ilerde sıralı ses gidişleri
ilerde satlamalı ses. gidişleri

[irve atlamalı ses gidişli ezgi düzenlemeleri
a Sesi ve Ezgilerde kullanımı
rımızda, Ezgi ve Söz Uyuşumu (Prozodi)
ığımız Başka Karma Ölçüler
Yedi sekizlik (t) ölçü
:p9kuz sekizlik (

ı)

ölçü

ekrar ve Bitiriş İşaretşeri
Dönüş (BD): Da Capo (D.C)
:te Dönüş: Senyo (!ti)

ik, çlik Karma Ölçülerde Ritim, Ezgi, Ölçü Yazılımı Okunumu ve Çeşitli

üzikte ritim öğelerini kavrayabilme
Ezgilerde çeşitli ses gidişlerini tanıyabilme
alın la sesinin dizekteki yerini tanıyabilme
arkılardaki ezgi ve söz uyumunu kavrayabilme
edi seskizlik ölçü ve dokuz sekizlik karma ölçüleri tanıyabilme
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Çeşitli tekrar işaretleri ve bitirişleri tanıyabilme
noktalı süre değerleri ve aksatımı (Senkop) kapsayan basit ritim kalıplarını
süre değerleri ve aksatımı (Senkop) kapsayan basit ritim
abilme
alın la sesini ezgilerde kullanabilme
ağarcığındaki şsrkıları ezgi ve söz uyuşumuna dikkat ederek söyleyebilme
Yedi sekizlik • ölçü ve . dokuz sekizlik karma ölçülerle yazılan şarkıları
uygun söyleyebilme.ve çalabilme
Çift noktalı süre değerleri ve aksatımı (senkop) kapsayan ritim kalıpları ve
:t:gi yaratmaktan hoşlanabilme
Dağarcığındaki şarkıları söylerken ezgi ve söz uyuşumuna dikkat edebilme
ağarcığındaki şarkıları dinlerken ezgi ve söz uyuşumuna dikkat edebilme

itenin. amaçlarının kavranıp kavranmadığı araştırmak için 13 değişik soru
:··:aulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

)çye toplam 12233 cevap verilmiş. ve bunun 3796'i doğru cevap olarak kabul
.:aıı. durumda toplam başarı yüzdesi %30.98 olur

yukarıda belirtildiği gibi 14 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

Müzikte ritim öğelerini kavrayabilme
" 'eneide geliştirilmesi gereken davranışlar
noktalı süre değerlerini tanıma
ikte "aksatımı" (Senkop) tanıyabilme
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ses gidişlerini tanıyabilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
e sıralı ses gidişlerini anlama
rde atlamalı ses gidişlerini farketme

lın la sesinin dizektekiyerini tanıyabilme
eide geliştirilmesi gereken davranışlar
la sesinin dizeğin altına iki ek çizgisi üzerine yazıldığını söyleme
:Jl. bir

ezgide kalın la seslerini gösterme

kılardaki ezgi ve söz uyumunu kavrayabilme
'Cide geliştirilmesi gereken davranışlar
ezgiyle uyuşumunuanlama

lıı sözle uyuşumunuanlama
di seskizlik ölçü ve dokuz sekizlik karma ölçüleri tanıyabilme
'Cide geliştirilmesi gereken davranışlar
en yedi sekizlikbir şarkının üç vuruşlu karma ölçü olduğunu söyleme
len dokuz sekizlikbir şarkının dört vuruşlu karma ölçü olduğunu söyleme

teşitli tekrar işaretleri ve bitirişleri tanıyabilme
hcide geliştirilmesi gereken davranışlar
ılarıda "Başa Dönüş" (B.D) Da Capo (D.C) işaretinin ne anlama geldiğini

"İşarete Dönüş" (İ.D) Senyo (15) işaretinin ne anlama geldiğini
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,.11"

(Fine)' in ne anlama geldiğini söyleme

tl noktalı . süre · değerleri ve · • aksatımı · • (Senkop}•,kapsayan . basit ritim
'q.e. geliştirilmesi gereken davranışlar
süre değerlerinden oluşan basit ritim kalıplarını vuruşlarla
s~tım (senkop) tan oluşan basit ritim kalıplarını vuruşlarla belirleme

süre değerleri ve · aksatımı (Senkop) kapsayan basit ritim
çide geliştirilmesi gereken davranışlar

ı:ft · noktalı süre değerlerinden . oluşan basit ritim kaliplarını dizekte
satım (Senkop)'tan oluşan basit ritim kalıplarını dizekte işaretleme

alın. la sesini ezgilerde kullanabilme
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
erilen ezgideki kalın la sesini doğru çıkarma
Verilen ezgideki kalın la sesini dizekteki yerine doğru yazma
yerilen ezgideki kalın.la sesini çalgısıyladoğru çıkarma

:>>Oağarcığındaki şarkıları ezgi ve söz uyuşumuna dikkat .e4ere;,lcsöyleyebilme
"rencide geliştirilmesi gereken davranışlar
Dağarcığındaki şarkıları ezgi ve söz uyuşumuna uygun tekrarlama
Dağarcığındaki şarkıları söz ve ezgi uyuşumuna uygun tekrarlama

: Yedi sekizlik ölçü ve dokuz . sekizlik karma ölçülerle yazılan şarkıb.ırı
uygun söyleyebilme ve çalabilme
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ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
erilen yedi sekizlik karma ölçüyle yazılmış şarkıyı sesiyle, çalgısıyla ölçü
liğine uygun tekrarlama
Verilen dokuz sekizlik karma ölçüyle yazılmış şarkıyı sesiyle, çalgısıyla ölçü
iğine uygun tekrarlama

>çift noktalı süre değerleri ve aksatımı (senkop) kapsayan ritim kalıpları ve
:gi yaratmaktan hoşlanabilme .

· fıcide geliştirilmesi gereken davranışlar
Çift noktalı süre değerleri ve aksatımdan (senkop) oluşan ritim kalıplan

Çift noktalı süre değerleri ve aksatımdan (senkop) oluşan ritim kalıplarına
yaratmayı isteme

Dağarcığındaki şarkıları söylerken ezgi ve söz uyuşumuna dikkat edebilme

ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
ağarcığındaki şarkıları söylerken ezginin sözlerle uyuşumuna duyarlı olma
ağarcığındaki şarkıları söylerken sözlerin ezgiyle ilişkisine duyarlı olma

ağarcığındaki şarkıları dinlerken ezgi ve söz uyuşumuna dikkat edebilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
'ı,t.ğarcığındaki şarkıları dinlerken ezginin sözlerle uyuşumuna duyarlı olma
ağarcığındaki şarkıları dinlerken sözlerin ezgiyle ilişkisine duyarlı olma

•• leceği üzere Ünite 4'de 14 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
~i gereken 32 davranış bulunmaktadır.
gerçekleştirilme, davranışa . dönüştürülme

Ancak yapılan çalışmada
başarısı toplam %30.98.
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Bu . durumda · öğrenciler 5. üniteye 4. ünite • konulaJrının yarısını
beklenen davranışları tam olarak kazanmadan geçmiş oluyor.

"Mjjzikt~,Ritm, Ezgi ve Ölçü" konularının
okul bazında başarısı (%)
SINIF-ŞUBE

I YÜZDE

Orta 111

47,61

Orta 111

23,24

Orta 111

27,43

Orta 111

27,23

Orta 111

29,42
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2 sınıf Ünite IV Konularının Okul Bazında Başarısı(%)
ÜZİKTE DİZİ, TON VE MAKAM
:~/Too (Tonalite) Kavramı

,tetkileri
onlar, Minör Tonlar ve Diziler
inör (Doğal, ArmonikMelodik)
mızın Makamsal Etkileri

ni, Rast ve Nihavent Makamları ve Dizileri

Duyduğu şarkıların tonal etkisini farkedebilme
Do Majör diziyi tanıyabilme
La minör diziyi ve çeşitlerini tanıyabilme
Duyduğu şarkıların makamsal etkisini farkedebilme
Hüseyini makamı dizisini tanıyabilme
Rast makamı dizisini tanıyabilme
Nihavent makamı dizisini tanıyabilme
: Do majör , La minör tonundaki şarkıları tonalite özelliklerine uygun
ı'Do majör , La minör şarkıları tonalite özelliklerine uygun çalabilme
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:Hüzeyine, Rast,·Nihavent makamındaki şarkıları makamsal özelliklerine

eyebilme
· :> Hüseyine,·. Rast, •. Nihavent.makamındaki şarkıları makamsal özelliklerine

: Do majör , La minör tonundaki şarkıları tonalite özelliklerine uygun
dikkat edebilme
: : .Do nıajör . , La nıinör • tonundaki .· şarkıları tonalite özelliklerine uygun
it edebilme
: . Hüseyine, Rast, Nihavent makamındaki şarkıları özelliklerine uygun
ikkat edebilme

Hüseyine, Rast, Nihavent. makamındaki şarkıları özelliklerine uygun

İpitenin amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 15 değişik soru
f· ijµlduğuınuz sonuç aşağıdakigibidir:

jteye toplam 14115cevap verilmiş ve bunun 414l'idoğru cevap olarak kabul
Bu durumda toplam başarı yüzdesi %29.45 olur.

yukarıda belirtildiği gibi 15 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele
:da

: Duyduğu şarkıların tonal etkisini farkedebilme

tğrenctde geliştirilmesi gereken davranışlar
uyduğu şarkıların majör tonda olduğunu söyleme
uyduğu şarkıların minör tonda olduğunu söyleme
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}~encide geliştirilmesi gereken davranışlar

dizisinin seslerini söyleme
dizinin Do Majör dizisi olduğunu söyleme

minör diziyi ve çeşitlerini tanıyabilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar

minör dizisinin seslerini söyleme
rllen dizinin Doğal la minör dizisi olduğunu söyleme
· rilen dizinin armonik la minör dizisi olduğunu söyleme
filen dizinin Melodik la minör dizisi olduğunu söyleme

Duyduğu şarkıların makamsal etkisini farkedebilme
'w-encide geliştirilmesi gereken davranışlar

duğu şarkının Hüseyini makamında olduğun söyleme
duğu şarkının Rast makamında olduğun söyleme
yduğu şarkının Nihavent makamında olduğun söyleme

:'Hüseyini makamı dizisini tanıyabilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar

şeyini makamı dizisinin seslerini söyleme
rilen dizinin Hüseyini makamı dizisi olduğunu söyleme

Rast makamı dizisini tanıyabilme
rencide geliştirilmesin gereken davranışlar

makamı dizisinin seslerini söyleme
dizinin Rast makamı dizisi olduğunu söyleme
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,h~nr ••. nr

makamı dizisini tanıyabilme

encide geliştirilmesi gereken davranışlar
Nihavent makamı dizisinin seslerini söyleme
Verilen dizinin Nihavent makamı dizisi olduğunu söyleme

majör , La minör tonundaki şarkıları tonalite özelliklerine uygun

~encide geliştirilmesi gereken davranışlar
· Do majör tonundaki şarkıların seslerini doğru çıkarma
La minör tonundaki şarkıların seslerini doğru çıkarma

:Do. majör, La minör şarkıları tonalite özelliklerine uygun çalabilme
,,.,.encide geliştirilmesi gereken davranışlar
Do majör tonundaki şarkıların seslerini çalgısıyla doğru çıkarma
La minör tonundaki şarkıların seslerini çalgısıyla doğru çıkarma

Rast, Nihavent makamındaki şarkıları makamsal özelliklerine
>"ğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
a. Hüseyini makamındaki şarkıların seslerini doğru çıkarma
b. Rast makamındaki şarkıların seslerini doğru çıkarma
c. Nihavent makamındakişarkıların seslerini doğru çıkarma

: Hüseyine, Rast, Nihavent makamındaki şarkıları makamsal özelliklerine
labilme
){lf'enci<ie geliştirilmesi gereken davranışlar
a. Hüseyini makamındaki şarkıların seslerini çalgısıyla doğru çıkarma
b. Rast makamındaki şarkıların seslerini çalgısıyla doğru çıkarma
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Nihavent makamındaki şarkıların seslerini çalgısıyla doğru çıkarma
: Do majör , La minör tonundaki şarkıları tonalite özelliklerine uygun
dikkat edebilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
. Do majör tonundaki şarkıların seslerini doğru çıkarmayaözen gösterme
.• · La minör tonundaki şarkıların seslerini doğru çıkarmayaözen gösterme

Do majör , La minör tonundaki şarkıları tonalite özelliklerine uygun
edebilme
"!rencide geliştirilmesi

gereken davranışlar

Do majör tonundaki şarkıların seslerini çalgısıyla doğru çıkarmaya özen
La minör tonundaki şarkıların seslerini çalgısıyla doğru çıkarmaya özen

Hüseyine, Rast, Nihavent makamındaki şarkıları özelliklerine uygun
u.ll\.J\.D.ı.

edebilme

·encide geliştirilmesi gereken davranışlar
Hüseyini makamındaki şarkıların seslerini doğru çıkarmayaözen gösterme
Rast makamındaki şarkıların seslerini doğru çıkarmaya özen gösterme
Nihavent makamındaki şarkıların seslerini doğru çıkarmaya özen gösterme

Hüseyine, Rast, Nihavent makamındaki şarkıları özelliklerine uygun
"' ·encide geliştirilmesi gereken davranışlar
Hüseyini makamındaki şarkıların seslerini çalgısıyla doğru çıkarmaya özen
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Rast makamındaki şarkıların seslerini çalgısıyla doğru çıkarmaya özen
Nihavent makamındaki şarkıların seslerini çalgısıyla doğru çıkarmaya özen

örüleceği üzere Ünite 5'de 15. amaç. ve. bunlara bağlı . olarak çocukta
davranış bulunmaktadır.
n gerçekleştirilıne, davranışa

dönüştürillme

Ancak yapılan çalışmada
başarısı toplam %29.45

<lır.. Bu durumda öğrenciler . 6. üniteye 5. ünite konularının yarısını
(I.a.o ve. beklenen davranışları tam olarak kazanmadan geçmiş oluyor .
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2 sınıf Ünite V "Müzikte Dizi, Ton ve Makam" konularının
okul bazında başarısı(%)
SINIF-ŞUBE

YOZDE

BAYRAKTAR TÜR!( MAARİF l<OLEJİ

Orta 111

31,73

DEMOKRı\SİQRTAOKULU

Orta 111

I 21,22

Orta 111

I 31,21

BAYRAKTAR ORTAOKULU

Orta 111

I 32J2

ŞEHİT HÜSEYİN RUSO ORTAOKULU

Orta 111

I 24,97

ATLEKS.SANVERLERORTAOKULU
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lc47- Orta 2. sınıf Ünite V Konularının Okul Bazında Başarısı(%)
VI MÜZİKTE ÖRGÜ, DOKU, BİCİM, TÜR
l(sc,şlilikteki Ayrı Örgü-Doku
'. . Yatay çokseslilik: Ezgiye ezgi (Polifoni)

.t

Dikey çokseslilikı Ezgiye eşlik (Homofoni)
<>kseslilikte İlk Aşama : İkiseslilik

.)İkiseslilikte yatay çokseslilik (Ezgisel)

.!( İkisesli ezgi ve şarkı örnekleri
rkı Biçimleri
Bir dönemli şarkı biçimi (A)

İlci dönemli şarkı biçimi (AB)

@<İç dönemli

şarkı biçimi (ABA)

2J.karatlı Şarkı Biçimi ve Rondo
Nakaratlı şarkı biçimleri {ABCD)
Rondo biçimi (ABACA), (ABCBDB)
nakaratlı şarkı ve rondo örnekleri
eneksel Türk halk Müziğinin Başlıca Türleri ve Örnekleri

a. Ağıt
b. Bozlak
c. Maya
a.

Türküler

b.

Oyun Havaları

leneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri
Müziği
Müziği
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a. Taksim
b. Peşrev
c. Şarkı
Saz semaisi
i Müzik

a. ilahi

:iÇokseslilikte iki ayrı öğeyi (örgü-doku) tanıyabilme
Çokseslilikte ilk aşamayı (iki seslilik) anlayabilme
Şarkı biçimlerini tanıyabilme
Kavuştaklı veya nakaratlı biçimleri ve rondoyu tanıyabilme
; Geleneksel Türk Halk Müziğinin başlıca türlerini tanıyabilme
: Geleneksel Türk Sanat Müziğinin başlıca türlerini tanıyabilme
±Düzeyine uygun yatay ve dikey çoksesli örnekleri doğru söyleyebilme
Düzeyine uygun yatay ve dikey çoksesli örnekleri doğru çalabilme
:\'Verilen şarkının dönemlerini doğru işaretleyebilme
Verilen kavuştaklı veya nakaratlı şarkı biçimlerini ve rondonun dönemlerini
deyebilme
:)Kavuştaklı veya nakaratlı şarkılardan uygun örnekleri biçim özelliklerine
rek söyleyebilme
:Geleneksel Türk Halk Müziğinden uygun örnekleri tür özelliklerine uygun

me veya çalabilme
: Geleneksel Türk Sanat Müziğinden uygun örnekleri tür özelliklerine dikkat .
leyebilme
: Dinlediği iki sesli ezgi veya şarkı örneklerinin örgüsüne, dokusuna dikkat

Ş .:Geleneksel Türk Halk Müziğinden uygun örnekleri dinlemekten zevk
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ij: · Geleneksel Türk Sanat Müziğinden uygun örnekleri dinlemekten zevk

~Jnitenin amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için I 4 değişik soru

o Buldu.ğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

·.teye toplam 13174 cevap verilmiş ve bunun 4293'ü doğru cevap olarak kabul
Bu durumda toplam başarı yüzdesi %32.95 olur.

karıda belirtildiği gibi 16 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

okseslilikte iki ayrı öğeyi (örgü-doku) tanıyabilme
-encide geliştirilmesi gereken davranışlar
ilfdiği.bir müziğin yatay çok seslilik (ezgiye ezgi-polifoni)
p.l~diği bir müziğin dikey çok seslilik (ezgiye eşlik-homofoni)

()kseslilikte ilk aşamayı (iki seslilik) anlayabilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
ediği bir müzikte yatay çok seslilik bulunduğunu söyleme
ediği bir müzikte dikey çok seslilik bulunduğunu söyleme

1"rkı. biçimlerini tanıyabilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
şarkının bir dönemli olduğunu söyleme
şarkının iki dönemli olduğunu söyleme
şarkının üç dönemli olduğunu söyleme
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Kavuştaklı veya nakaratlı biçimleri ve rondoyu tanıyabilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
,rilen, şarkının kavuşyaklı veya nakaratlı şarkı biçimi (ABAC-ABCB)
,rjJen müziğin rondo biçimi (ABACA-ABCBDB)

eleneksel Türk Halk Müziğinin başlıca türlerini tanıyabilme
encide: geliştirilmesi gereken davranışlar
lediği Türk Halk Müziği örneğinin "uzun' hava, ağıt, bozlak, maya" olduğunu
~diği.Türk Halk Müziği örneğinin "kırık hava, türkü, oyun havası" olduğunu

Geleneksel Türk Sanat Müziğinin başlıca türlerini tanıyabilme
'frencide geliştirilmesi gereken davranışlar
.Dinlediği Türk Sanat Müziği örneğinin Mehter Müziği olduğunu söyleme
Dinlediği Türk Sanat Müziği örneğinin Fasıl Müziği olduğunu-söyleme
Dinlediği Fasıl l\1üziğinin bölümlerini ayırt edebilme
Qinleciiği Tür.k Sanat Müziği örneğinin Dini Müzik türünden olduğunu

Düzeyine uygun yatay ve dikey çoksesli örnekleri doğru söyleyebilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
Hen yatay çok sesli örnekte kendi partisini doğru tekrarlama
ilen dikey çok sesli örnekte kendi partisini doğru tekrarlama

üzeyine uygun yatay ve dikey çoksesli örnekleri doğru çalabilme
'!rencide geliştirilmesi gereken davranışlar
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yatay çok sesli örnekte kendi partisini çalgısıyla doğru tekrarlama
çok sesli örnekte kendi partisini çalgısıyla doğru tekrarlama

erilen şarkının dönemlerini doğru işaretleyebilme
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar

en bir dönemli şarkının ezgi cümlelerini ve motiflerini doğru yerlere yazma
:rt iki dönemli şarkının dönemlerini A-B olarak doğru yerlere yazma
n'üç

dönemli şarkının dönemlerini A-B-C olarak doğru yerlere yazma

ı;,rilen kavuştaklı veya nakaratlı. şarkı biçimlerini ve rondonun dönemlerini

eyebllme
liştirllmesi gereken davranışlar
avuştaklı veya nakaratlı şarkı biçimlerini bölümlerine ABAC, ABCB olarak
ğru yerlere yazma
biçiminin bölümlerini ABACA, ABCBDB olarak doğru yerlere

.tıvuştaklı veya nakaratlı şarkılardan uygun örnekleri biçim özelliklerin_e
k söyleyebilme
ncide geliştirilmesi gereken davranışlar
BAC biçimindeki şarkı örneklerini (A) döneminin nakarat olduğuna dikkat
~BCB biçimindeki şarkı örneklerini (B) döneminin nakarat olduğuna dikkat

:Oeleneksel Türk Halk Müziğinden uygun örnekleri tür özelliklerine uygun

:.,."""'id"

geliştirilmesi gereken davranışlar
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havalarda uygun örnekelri sesiyle veya çalgısıyla tür özelliklerine
uygun tekrarlama.
Kırık havalarda uygun örnekelri sesiyle veya çalgısıyla tür özelliklerine
uygun tekrarlama

Geleneksel Türk Sanat Müziğinden uygun örnekleri tür özelliklerine dikkat
leyebilme
~encide geliştirilmesi gereken davranışlar
• GelenekselTürk Sanat Müziği dinlemek için Mehter Müziği, Fasıl Müziği ve
Dini Müzik türlerinden uygun örnekler araştırma
. Dinlediği Türk Sanat Müziği örneklerinintür özelliklerini açıklama

4 • : Dinlediği iki sesli ezgi veya şarkı örneklerinin örgüsüne, dokusuna dikkat
Jın'encıaegeliştirilmesi gereken davranışlar
Dinlediği iki sesli ezginin veya şarkının yatay çok seslilik (ezgisel) olduğunu
hissetme
Dinlediği iki sesli ezginin veya şarkının dikey çok seslilik (ezgisel) olduğunu
hissetme

:Geleneksel Türk Halk Müziğinden uygun örnekleri dinlemekten zevk

Jm-o»Pirlo

geliştirilmesi gereken davranışlar

Geleneksel Türk Halk Müziğindenuygun örnekleri dinlemeyi isteme
GelenekselTürk Halk Müziğinden uygun örnekleri dinlemekten hoşlanma

Geleneksel Türk Sanat Müziğinden uygun örnekleri dinlemekten zevk
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Öğrencide geliştirilmesi gereken davranışlar
Geleneksel Türk-Sanat-Müziğinden uygun örnekleri dinlemeyi isteme
Geleneksel Türk Sanat Müziğinden uygun örnekleri dinlemekten hoşlanma

Çörftleceği üzere Ünite 6 da 16. amaç ve bunlara bağlı olar~k çocukta
J.1.mesi gereken 36 davranış bulunmaktadır Ancak yapılan . çalışmada
n gerçekleştirilme, davranışa dönüştürülme başarısı toplam · %32.95
adır. )Ju durumda öğrenciler 7. üniteye konuyu kavramadan ve beklenen
olarak kazanmadangeçmişoluyor.
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Orta 2. sınıf Ünite VI "Müzikte örgü, Doku, Biçim,J]ir"
''\':(~;·?·:,

konularının okul bazında başarısı (%)
SINIF-ŞUBE

I

I YUZDE

Orta 111

34,81

Orta 111

34,54

Orta 111

31,23

BAYRAKTAR ORTAOKULU

Orta 111

32,84

ŞEHİT HÜSEYİN RUSO ORTAOKULU

Orta 111

31,31

BAYRAKTAR TÜRK MAARİF KOLEJİ

I

ATLEKSSANVERLERORTAOKULU

ÜNİTE 6 MÜZİKTE ÖRGÜ DOKU
BİÇİM TÜR
36
34

32
30

28
BTMK

OOO

ASO

BOO

ŞHRO

Okullar

Orta 2. sınıf Ünite VI Konularının Okul Bazında Başarısı (%)
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"VII ÜLKEMİZDE VE TÜRK CUMHURİYETLERİNDE MÜZİK
. Genel Çizgileriyle Türk Cumhuriyetlerinde Müzik Kültürü
1. Türk Cumhuriyetlerinde müzik kültürünün temek özellikleri
2. Türk Cumhuriyetlerinde başlıca kurum, kuruluş, topluluk ve etkinlikleri
3. Türk Cumhuriyetlerinde başlıca besteciler, seslendiriciler ve yorumcular
4. Diğer Türk toplum ve Topluluklarında müzik

Türkiye

Müzik

Kültürü

ile Diğer Türk

devlet, Toplum ve

oluklarının Müzik Kültürleri Arasındaki İlişkiler
I. Benzerlikler-Farklılıklar
2. İlişkiler-Etkileşimler

Türk· Devlet Toplum. ve Topluluklarının· Müzik Kültürlerinden Seçkin

er

Türk Cumhuriyetlerinde genel çizgisiyle müzik kültürünü tanıyabilme
Türkiye müzik kültürü ile diğer Türk devlet, toplum ve topluluklarının müzik
kültürleri arasındaki ilişkileri tanıyabilme
Türk devlet, toplum ve topluluklarının müzik kültürlerinden uygun örnekleri

ilme
:Türk devlet, toplum ve topluluklarının müzik kültürlerinden uygun örnekleri

;>Türk devlet, toplum ve topluluklarının müzik kültürlerini tanımak için çeşitli
an yararlanabilme
\ Türk devlet, toplum ve topluluklarının müzik kültürlerine ilgi duyabilme
: Türk devlet, toplum ve topluluklarının müziklerinden örnekler dinlerken
:elliklerine dikkat edebilme
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nitenin amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 7 değişik soru

f· I3ulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

teye toplam 6587 cevap verilmiş ve bunun 2400'ü doğru cevap olarak kabul
Bu durumda toplam başarı yüzdesi %36, 76 olur.

yukarıda belirtildiği gibi 7 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele

Türk Cumhuriyetlerinde genel çizgisiyle müzik kültürünü tanıyabilme

'encide geliştirllmesigereken

davranışlar

·kCumhuriyetlerinde müzik kültürünün temel özelliklerini anlama
rk Cumhuriyetlerinde başlıca kurum, kuruluş, topluluk ve etkinlikleri söyleme
k Cumhuriyetlerinde başlıca besteci, seslendirici ve yorumcuların adlarını
,yleme
rTürk toplum ve topluluklarında müziğin özelliklerini söyleme

Türkiye

f üzik kültürü ile diğer Türk devlet, toplum ve topluluklarının müzik

kültürleijİ arasındaki ilişkileri tanıyabilme

"encidefgeliştirilmesi gereken davranışlar
kiye müzik kültürü ile diğer Türk devlet, toplum ve topluluklarının müzik
türleri arasındaki benzerlikleri, farklılıkları anlama
rkiye müzik kültürü ile diğer Türk devlet, toplum ve topluluklarının müzik
iltürleri arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri anlama

: Türk devlet, toplum ve topluluklarının müzik kültürlerinden uygun örnekleri
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flfrrencide geliştirilmesi gereken davranış/ar
devlet, toplum · ve topluluklarının · mij~ik kültürlerinden düzeyine uygun
sözlerini tekrarlama
k devlet, toplum ve topluluklarının müzik kültürlerinden düzeyine uygun
arın .sözlerinisesiyletekrarlama

:\'I'ürkdevlet, toplum ve topluluklarınınmüzik kültürlerinden uygun örnekleri
'ifencide geliştirilmesi gereken davranışlar
li'k. devlet, toplum ve .topluluklarının müzik kültürlerinden uygun örnekleri
larken, çalgısından doğru ses çıkarma

'It devlet, toplum. ve topluluklarının müzik, kültürlerind~n uygun . örnekleri
ken, ezgileri doğru tekrarlama

'ürk devlet, toplum ve topluluklarının müzik kültürlerini tanımak için çeşitli
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
{rk devlet, toplum ve topluluklarının müzik kültürlerini tanımak için çeşitli
rk müzik kültürümüz ile diğer Türk devlet ve topluluklarının müzik kültürü
ındaki ilişkileri konu alan kaynak araştırma

Türk devlet, toplum ve topluluklarınınmüzik kültürlerine ilgi duyabilme
lôr,mridP

geliştirilmesi gereken davranışlar

a. Türk Cumhuriyetlerinin müzik kültürünün temek özelliklerini öğrenmeyi
isteme
b. Türk Cumhuriyetlerinin başlıca müzik kurum, kuruluş ve etkinliklerini
tanımayı isteme
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Türk Cumhuriyetlerinin

başlıca besteci, seslendirici ve yorumcuları

tanımayınisteme

Türk devlet, toplum ve topluluklannm

müziklerinden örnekler dinlerken

lliklerinedikkat edebilme

tmcide geliştirilmesi gereken davranışlar

·ki devlet, . toplum ve topluluklarının müziklerinden örnekler' dinlerken kültür
·iç devlet, toplum ve topluluklarının müziklerinden örnekler dinlerken Türk
Ik kültürü ile olan ilişkilerine duyarlılık gösterme.

rüleceği üzere Unite 7'de 7 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
gereken

17 davranış bulunmaktadır. Ancak yapılan çalışmada

gerçekleştirilme, davranışa dönüştürülme başarısı toplam %36,76
ır. Bu durumda öğrenciler 7. üniteyi konuyu kavramadan ve beklenen
tam olarak kazanmadan geçmiş oluyor..
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VII " Ülkemizde ve Türk Cumhuriyetlerinde
Müzik" konularının okul bazında başarısı (%)
I YUZDE

SINIF-ŞUBE

39,6

Orta 111

BAYRAKTARTORKMAARİFKOLEn

'

DEMOKRASİORTAOKULU

Orta 111

35,79

ATLEKS SANVERLERORTAOKULU

Orta 111

35,77

BAYRAKTARORTAOKULU

Orta 111

39,13

ŞEHİTHÜSEYİN RUSO ORTAOKULU

Orta 111

33,53

ÜLKEMizDE VE TÜRK
CUMHURİYETLERiNDE MÜZİK
42

40
~ 38
:ğN 36
>- 34

=

32

30
BTMK

DOO

ASO

BOO

ŞHRO

Okullar

- Orta 2 sınıf Ünite VII Konularının Okul Bazında Başarısı (%)
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ATATÜRK~SANAT.VE MÜZİK
·••• Atatürkün Sanatla İlişkisi
• Atatürk'ün.Sanatlaİlgili

Temel Düşünceleri

•>Atatiirk'ünGüzel Sanatlar İçinde Müziğe Verdiği Yer ve Önem
Atatürk'ün . Güzel. Sanatlar İçindeTürk

Müziğinin . geliştirilmesine

Atatirk'il Konu Alan Müzik Eserleri

: ,A.tatürk'ün güzel sanatlar içinde müziğe verdiği yer ve önemi kavrayabilme
,A.tatirk'ü konu alan müzik.eserlerini tanıyabilme
: Atatürk'ün güzel sanatlar içinde'Iürk müziğinin geliştirilmesine verdiği
latabilıne
Atatilrk konulu müzik eserlerinin yer aldığı müzik etkinliklerini izleyebilme
; Atatürk'ü konu alan müzik eserlerini dinlemekten hoşlanabilme
:Atatürk'ün Türk müziğinin geliştirilmesine ilişkin görüşlerini öğrenmeye
bilme

;. Ünitenin amaçlarının kavranıp kavranmadığını araştırmak için 3 değişik soru
ş~r. Bulduğumuz sonuç aşağıdaki gibidir:

Üniteye toplam 2823 cevap verilmiş ve bunun 524'i doğru cevap olarak kabul

ir, Bu durumda toplam başarı yüzdesi %18.02 olur.

'in yukarıda belirtildiği gibi 6 amaçı bulunmaktadır. Bu amaçları tek tek ele
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güzel sanatlar içinde müziğe verdiği yer ve önemi kavrayabilme
'Cide geliştirilmesi gereken davranışlar
'ün sanatla ilişkisini anlama
k'ün sanatla ilgili düşüncelerini anlama
irk'ün güzel sanatlar Türk Müziğinin gelişmesine verdiği önemi anlama

:tirk'ü konu alan müzik eserlerini tanıyabilme
ide geliştirilmesi gereken davranışlar
'ü konu alan müzik eserlerinin adlarını söyleme
.irk'ü konu alan müzik eserlerinin bestecilerini söyleme
.rk'ü konu alan müzik eserlerinin türlerini söyleme

tatUrk'ün güzel sanatlar içinde Türk müziğinin geliştirilmesine verdiği
bilme
·encide geliştirilmesi gereken davranışlar
'rk'ün güzel sanatlar içinde Türk Müziğinin geliştirilmesine verdiği önemi

ert kaynakları araştırma
ırk'ün güzel sanatlar içinde Türk Müziğinin geliştirilmesine verdiği önemi
en kaynakları inceleme
türk'ün güzel sanatlar içinde Türk Müziğinin geliştirilmesine verdiği önemi
irliyen görüşlerini sözlerle ifae etme

Atatürk konulu müzik eserlerinin yer aldığı müzik etkinliklerini izleyebilme
encide geliştirilmesi gereken davranışlar
Atatürk konulu müzik eserlerinin seslendirildiği konserleri takip etme
Atatürk konulu müzik eserlerinin seslendirildiği konserlere katılma
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Atatürk'ü konu alan müzik eserlerini dinlemekten hoşlanabilme

ığrencide geliştirilmesi gerel«!n davranışlar
.tatürk'le ilgili müzik eserlerini dinlerken konuları anlamayı isteme
.tatürk'le ilgili değişik müzik eserlerini dinlemeyi isteme

:Atatürk'ün Türk müziğinin geliştirilmesine ilişkin görüşlerini öğrenmeye
bilme
ncide geliştirilme~i gereken davranışlar

.tatürk'.ün Türk müziğinin. geliştirilmesine ilişkin görüşlerini anlatan kaynaklara
.tatürk'iln Türk müziğinin geliştirilmesine ilişkin görüşlerini anlatan kaynakları
celemekten hoşlanma

Ünite 8'de 6 amaç ve bunlara bağlı olarak çocukta
esi gereken

15 davranış bulunmaktadır.

gerçekleştirilme, davranışa

dönüştürülme

Ancak yapılan çalışmada
başarısı toplam %18.02

Bu durumda öğrenciler 8. ilniteyi -konuyu kavramadan ve beklenen
tam olarak kazanmadan geçmiş oluyor •
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Orta 2 sınıf Ünite VIII "Atatürk, Sanat ve Müzik" konularının
okul bazında başarısı (%)

SINIF-ŞUBE

I

YllZDE

BAYRAKTAR TÜRK MAARİF K.OLEJİ

Orta 111

21,52

DEMOKRAslORTAOKULU

Orta 111

I 15J2

ATLEKSSANVERLER

Orta 111

13,44

BAYRAKTAR ORTAOKULU

Orta 111

22,71

ŞEHİT HÜSEYİN RUSO ORTAOKULU

Orta 111

17,32

ORTAOKULU

ÜNİTE 8-ATATÜRK SANAT VE MÜZİK
25
~

20

1i
'O

15

:~ 10

>-

5

o
BTMK

OOO

ASO

BOO

ŞHRO

Okullar

- Orta 2 sınıf Ünite VIII Konularının Okul Bazında Başarısı (%)
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l"ıRitimleriyle Porteye Yazabilme
ğrencileri Notaları ritimleriyle (tartımlanyla) porteye yazabilme başarısını
imiz zaman ise karşımıza aşağıdaki sonuç çıkmaktadır.

3. 2. sınıf bitiminde öğrencilerin Nota Pilini tanrına başarısı(%)
OKUL ADI
BAYRAKTAR TORK MAARiF KOLEJi
DEMOKRASiORTAOKULU
ATLEKS SANVERLERORTAOKULU

Nota Yazabilme
BaşanYüzdesi
32!44
14!95 ·

15!5
22,46
8!99

18,87

durum ortalamasına baktığımızda Ortaokul 2. sınıfı
yı!4vhuı

3. sınıfta okuyan öğrencilerin ancak % 18.87 si Porteye nota yazma

NOTALARI PORTEYE YAZABİLME
35
30
.a: 25

i

11::,

20

15

>- 10
5

o
BTMK

DOO

ASO

BOO

ŞHRO

Okullar

51 Orta 2. sınıfı bitiren öğrencilerin Nota Dili tanıma başarısı (%)
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ncilerin Parça·analizi yani ölçü, nota isimleri, nota değerleri, başlangıç ve
tanıma

başarısını irdelediğimiz zaman ise karşımıza aşağıdaki sonuç

4-2. sınıf bitiminde· ğğrencilerj.ı:.ı Parça Analizi yapabilme başarısı
(%)
OKUL ADI

BaearıYüzdesi

36,33

BAYRAKTARTORK MAARiF KOLEJi
DEMOKRASIORTAOKULU
ATLEKS SANVERLERORTAOKULU

9,28

13~49
20,44
12,39

18,4

gibi genel durum ortalamasına=baktığımızda Oetaokul«.2. sınıfı
3. sınıfta okuyan öğrencilerin ancak % 18.4 parça analizi yapma

PARÇA ANALİZİ
40
~ 30

·-:g

N

20

=

> 10

o
BlMK

OOO

ASO

BOO

ŞHRO

Okullar

Orta 2. sınıfı bitiren öğrencilerin Parça Analizi yapabilme başarısı
(%)
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İsimlerini•ve ·Değerlerini.Birlikte Tanıma
_.. ğrencilerin Notalerı.değerleriyle birlikte.tanımabaşarısını irdelediğimiz zaman
mıza aşağıdaki sonuç.çıkmaktadır.

5:.:2. sımf bitiminde öğrencilerin Notaları tamyapabilme başarısı{%)
Basarı Yüzdesi

OKUL ADI
BAYRAKTARTORK MAARiF KOLEJi

ŞEHiT HÜSEYiN RUSO ORTAOKULU

46,013
11,24
13,1
22~17
13,41

GENEL BASARi

2.1,19

DEMOKRASiORTAOKULU
ATLEK$ SANVERLERORTAOKULU
BAYRAKTAR ORTAOKULU

gibi genel durum ortalamasına baktığımızda Ortaokul 2. sınıfı
Ortaokul 3. sınıfta okuyan öğrencilerin ancak % 2l, 19 notaların isim ve

ııi tanına becerisinikazanmıştır.

NOTA İSİMVE DEGERLERiNİ
TAN IMA
50
~ 40
:ğ 30
~ 20
> 10

o
BlMK

ASO

OOO

BOO

ŞHRO

Okullar

2. sınıfı bitiren öğrencilerin Notaları tanıyapabilme başarısı
(%)

298

!l'İMindP. Notaları

Tanıyıp Tamamlama

!).çilerin ölçü içerisinde Nota değerlerini tanıma ve eksikleri bulup
başarısını irdelediğimiz zaman ise karşımıza aşağıdaki sonuç çıkmaktadır.

.-Orta 2. sınıf bitiminde öğrencilerin nota analizi yapma başarısı

(%)
OKUL ADI

Başan Yüzdesi

BAYRAKTAR TÜRK MAARiF KOLEJi
DEMOKRASiORTAOKULU
ATLEKS SANVERLERORTAOKULU
BAYRAKTAR ORTAOKULU
EHIT HÜSEYiNRUSO ORTAOKULU
GENEL BAŞARI

21!04
3,35
1!55
7!97
4!155
7,61

ıldüğü gibi genel durum ortalamasına baktığımızda Ortaokul 2. sınıfı
.okul 3. sınıfta okuyan öğrencilerin ancak % 7,61 ri ölçü içerisinde Nota
tanıma

ve eksikleri tamamlama becerisini kazanmıştır.

EK.SIK NOTA TAMAMLAMA

BTMK

OOO

ASO

BOO

ŞHRO

Okullar

Orta 2. sınıfı bitiren öğrencilerin nota analizi yapma başarısı (%)
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Genel Olarak Nota Yazma ve Tanıma Kuralları
Genel olarak Nota yazma ve tanıma kurallarına baktığımız zaman karşımıza
~lei sonuç çıkmaktadır.

Orta 2. sınıf bitiminde öğrencilerin genel nota yazma ve tanrına
başarısı (%)
Basarı Yüzdesi

OKUL ADI
BAYRAKTAR TORKMAARiF KOLEJi
DEMOKRASi ORTAOKULU
ATLEKS SANVERLERORTAOKULU
BAYRAKTAR ORTAOKULU
SEHIT HÜSEYiNRUSO ORTAOKULU
GENEL BASARi

33,96
9,70
10,91
18,26
9,73
16,51

ukardaki tablo verilerine.baktığımız.zamanÖğrencilerin sadece % 16.51 iNota
enme başarısını gösterdiğini görmekteyiz

NOTA DiLİNİNi TAN IMA BAŞARISI
40
35

30

25
20
15
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5

o
BTMK

DOO

ASO
OKULLAR

BOO

ŞHRO

55- Orta 2. sınıfı bitiren öğrencilerin genel nota yazma ve tanıma
·
başarısı (%)
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Anket sonucuna bakıldığı zaman ise karşımıza çıkan tabloda müzik
amaçlarınını davranışa dönüşme başarısının ilkokul 4 ve 5 ile ortaokul I ve 2.
iren öğrencilerin başarı grafiğinin giderek düştüğü görülmektedir.

Aşağıdaki

atikten de anlaşılacağı üzere Müzik Eğitiminin Genel Amaçları, Orta 1 ,2,3
zik eğitiminin genel amaçları ve Orta 2. sınıf müzik müfredatı amaçlarının
dönüştürülme başarısı ancak % 26.1 olarak karşımıza çıkmakta. Bu durumda
cilerin ancak yarısının bir üst sınıfa geçerken beklenen davranışları geliştirdiği
iştir

•.. Orta 2. sınıf bitiren öğrencilerin okula bazında genel başarısı(%)
Basarı Yüzdesi

OKUL ADI
BAYRAKTAR TÜRK MAARiF KOLEJi

38,82

DEMOKRASi ORTAOKULU

21,32

ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU

22,06

BAYRAKTAR ORTAOKULU

26,77

SEHIT HÜSEYiN RUSO ORTAOKULU

21,58

GENEL BASARi

26,11

TÜM GENEL BAŞARI
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56 -Orta 2. sınıfı bitiren öğrencilerin okula bazında genel başarısı
(%)
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V-8 İlkokul 4.-5. Sınıf ile Orta lve 2. Sınıfların Genel Başarı

V.-8.i. GenelKarşılaştırma:

.Öğrencilerimiz'in İlkokul 4. sınıfı bitirip Orta 3. sınıfa geçene kadarki süre
de aldıkları müzik eğitimi grafiğinin hey yıl daha yukarılara çıkması arzu
:edir. Kısacası öğrencilerinher yıl müzik eğitimi arnaşlarınındavranışa dönüşme
rının çok yüksek olması arzulanmaktadır. Zaten Eğitimin amacı da budur. Ancak
nin aksine 4 yılı kapsayan süre içerisinde

yaptığımız bilgi ölçümlerinde

ilerin bilgi düzeylerindebüyük bir düşüş görülmüştür,Müzik eğitimi amaçlarının
n hedeflenen davranışa dönüşme başarısı giderek düşüş göstermiştir. Başka bir
Müzik eğitiminin genel amaçları ve ilkokul 4.-5. sınıfları ile orta öğretim 1.-2.
ın genel amaçları ayrıca Müzik eğitim ve öğretim programlarında her ünitenin
veriliş amaçları ve . bu • amaçların ardından. öğrencide -, gerçekleştirilmesi
davranışlar gerçekleşememiştir.

SINIFLAR ARASI BAŞAR! KARŞILAŞTIRMASI
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Orta 3
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57 Müzik Eğitimi Sınıflar-arası Başarı Karşılaştırması (%)
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Okulların Sınıf Bazında Başarı Karşılaştırması:

anket uygulanan 5 ortaokulun okullar bazında ayrı ayrı inceleme
-ki bu farklı öğrenci ve farklı öğretmen anlamına gelmektedir-. Genel
ylerinde büyük bir fark görülmemiştir. Orta 3. sınıfa geçen öğrencilerin orta
sonraki yıllarda başarı düzeyleri yükselmesi beklenirken tüm okullarda
prülmüştür. Bu durumda müzik eğitiminin amaçlarının gerçekleşmediği,
önüşemediğinisöylemek mümkündür.Grafik58

OKULLARIN SINIF BAZINDA BAŞARI DÜZEYİ
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58 Müzik Eğitiminin Okulların Sınıf Bazındaki Başarısı(%)
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retmenlere Uygulanan Anket Değerlendirmesi

lkokul Öğretmenlere Uygulanan Anket Değerlendirmesi

a

bölgesi ilkokullarında müzik öğretmeni olarak görev yapan 17

37 tane kapalı uçlu 7 tane de açık uçlu soru sorulmuştur. Alınan yanıtların
.ğıdaki gibidir:

ğretmenlerin Cinsiyeti

et uygulanan öğretmenlerin %47'si erkek %53'ü kadın öğretmenden

Cinsiyet

Grafik 59 İlkokul Öğretmenlerinin Cinsiyet Dağılımı
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uygulanan öğretmenlerin içinde %94'ü kadrolu ve % 6' sı sözleşmeli
Aralarında aday statüsünde öğretmenin olmaması ise çalışmanın
yapılmasından ve nakil sırası nedeniyle öğretmenler en son merkeze
ir.nakil sırasında gelinen en son nokta merkez oluşundandır.

2- statünüz

11 SözleşrTBli

8Aday

a MJvazzaf

STATÜNÜZ

Grafik 60 İlkokul Öğretmenlerinin Statüsü Dağılımı

305

et uygulanan öğretmenlere branşı sorulduğu zaman %88'i Müzik
· %6'sı Sınıf Öğretmeni ve %6'sı da diğer olarak yanıt vermiştir. Ancak
çelişkiler başlamaktadır. Öğretmen Koleji branş öğretmeni değil sınıf
yetiştirmektedir. Ancak, Kolej 1982 yılında bir defaya mahsus olmak
ş öğretmenliği bçlümü açmış ve 1985 yılında bu gurubu mezun etmiştir.
de bu öğretmenlerin bir kısmı branş öğretmenliği yerine sınıf öğretmenliği
.dır . Branş öğretmeni olarak yetişen grub ise şu an 18 yıllık öğretmen
dadır. Bu da Qraf'ık 63 de görüleceği üzere öğretmenlerin sadece %24 ünü
ıtır. Aynca, Müzik Eğitimi Fakültesinden mezun olup sözleşmeli olarak

3- Branşınız

IiiSınıf Öğretmen
• rrüzlk Öğretmeni
CJ Diğer

BRANŞ iNiZ
El ôGRETMEN DAG/LIM/

Grafik 61 İlkokul Öğretmenlerinin Branş Dağılımı
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:I).

son mezun olduğunuz okul:

ğretmenlerin %88'i Öğretmen Koleji, %6'sı Müzik Eğitimi Fakültesi, %6'sı
Fakülte ve Üniversitelerin dışından gelmektedir.

4-81 son mezun olduğunuz okul

ııÖğretmen Koleji
• Eğitim Fakültesi
(Müzik)

o Eğitim Fakültes.i
(Diğer)

o Oniveriste
• Diğer

MEZUN·OLDUGUNUZ
OKUL

m ô~RETMEN

DA~ILIMI

I

15

Grafik 62 İlkokul Öğretmenlerinin Mezuniyet Durumu
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uygulanan Öğretmenlerin kıdemlerine bakıldığında % 41 'ı 6-1 O yıl,
yıl %24'ü 15-20 yıl, ve %6'sı 5 yıl ve daha az kıdeme sahip olduğu
..Aralarında yirmi yılın üzerinde öğretmen ise yoktur. Lefkoşa merkez
tayinle en son gelinen yer olması nedeniyle öğretmenlerin genellikle
düşünülmektedir.

5-Mesleki Kıcleminiz
115 yıl ve daha az
8 6-10 yıl

o 11-15 yıl
O 16-20 yıl
8 20-25 yıl
fil 26 yıl ve daha

fazla

o
MESLEKi KtDEMINIZ
Illô'71RETMENDA'7i/LIMI I

1

7

Grafik 63 İlkokul Öğretmenlerinin Mesleki Kıdemi
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Müzik Öğretmeni olına:

Öğretmenlerin %71'ri müzik öğretmenliğini kendisi tercik etmekte %29'zu

i tercihiyle değil idare tarafından verilen görev doğrultusunda yapmaktadır.
da% 71 lik bir oranın bu alanı çok sevdiği beklenmektedir. Ancak böyle
~tdüşünülmektedir.

6-Müzik öğretmeni Olma

fi Kendi tercihimdi
• Okul idaresinin
verdiği Görevdi

o Bakanlığın
Verdiği görevdi

o Merkeze Gelmek
için Avantajımdı

Müzik Öğretmen

Olmaiıteği
Ill ôGRE:.TM£N DAG/LIM/

64 İlkokul Öğretmenlerinin Müzik Öğretmeni Olma Tercihi
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üzik öğretmenliğini öğretmenlerin %59'u çok seviyor, %35'i sevıyor,
az seviyor. Bu durumda %6'1ık bir kesim bu işi pek severek yapmadığı
. Bu da ayrıca müzik eğitiminin zararına bir durum olduğu

7-Müzik Öğretmenliğini

ııHiçSevmedim
• Az Seviyorum

o Seviyorum

o Çok Seviyorum
• Düşünmedim

Müzik
öğretmenliğini
sevlyonnusunuz

O

m ôGRETMEN DAG/LIM/ I

O

65 İlkokul Öğretmenlerinin Müzik Öğretmenliğini Sevme
Durumu
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üzik öğretmenliği yapmak sizi:

ğretmenlerin %41'i müzik öğretmenliği yapmaktan çok mutlu % 35'i
'ôl8'i karamsar, %6'sı mutsuzdur. Bu da müzik eğitimi başarısını olumsuz
iliyen başka bir durum olduğu düşünülmektedir.

8-Müzik Öğretmenliği yapmak Sizi

ııÇok Mutlu Ediyor
• Mutlu Ediyor

o Zaman zaman
değişiyor

o Mutlu etmiyor
• Farketmez

MüzikÖğretmenlijji
yapmaksizi

m ô(:;RETMEN DA(:;/LJM/ I

7

66 İlkokul Öğretmenlerinin Müzik Öğretmenliğinden Mutlu
Olma Durumu
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!Vfüzik eğitimi vermek için kendinizi:
'ğretmenlerin müzik öğretmenliği yapmak için kendilerini %61'i yeterli,
k yeterli, %11'i az yeterli, %6'1 yetersiz görüyor. Yapılan araştırmalar
ğretmeni yetiştiren kurumlardan mezun olan % 6 öğretmenin dışındaki
erin müzik eğitimi vermek için yeterli olmadığı düşünülmektedir.

9- Müzik Öğretmenliği Yapmak için Kendinizi

il Yeterli
Görmüyorum
• Az yeterli
Görüyorum

o Yeter Görüyorum

o Yeterliyim
• Çok yeterliyim

Mllzik Eıiltimi
Vermek için
Kendinizi

mı ôGRETMEN

DAG/LIM/

afik 67 İlkokul.Öğretmenlerinin Müzik Eğitimi· Vermek İçin
Kendilerini Yeterli Görme Düzeyi
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!ğretmenler müzik eğitimini %39'u özel ders , %39'u özel gayreti ile, %1 l'i
aldığını %11'i Kolejdeki müzik derslerinin eğitimi için yeterli olduğunu
urada da çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Müzik öğretmeninin yeterli ve her
~ğitim verebilmesi için direk o eğitimi ehil kişi veya kurumlardan alması
Bu da sadece %11 lik öğretmenler için geçerli olduğunu

10-Müzik Eğitimini

II Hiç Almadım
• Kendi özel Gayre
tim le Öğrendim

o özel

Ders Aldım

o Okuldaki

Müzik
Dersleri yeterli oldu

mTam olarak
eğitimini aldım

ol4'1ii••
Müzik Eğitimini
111 ô<}RETMEN DA(}/LfMI

I

O

fik 68 İlkokul Öğretmenlerinin Müzik Eğitimini Alma Düzeyleri
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~ğretmenler müzik eğitiminde nota bilgilerinin %53'ü çok iyi olduğunu ve
e.. aktardığım söylemekte. o/o47'sininise nota bilgisinin olduğu ve öğrenciye
söylemektedir. Bir çelişkiyle daha karşı karşıya kalınıyor. Kişiler nota
derste amatörce öğrenebilir ancak bunun eğitimini verebilmesi için
müzik eğitimininden geçmesi gerekmektedir.

11-Müzik E'ğitill'inde

ııNota bilgimyetersiz

ve
öğrencilere aktaramyorum

• .l\bta bilgimaz var ancak
öğrencilere aktaraınyoru

a l\bta bilgimaz var ancak
öğrencile-re
aktarabiliyorum

a l\bta bilgimvar öğrencilere
aktarabiiyorum
• l\bta bilgimçok iyi ve
öğrencilere iyi bir şekilde
aktarabiliyorum

Nota Bilgisi
Düzeyi

İlkokul Öğretmenlerinin Kendilerine Göre Nota Bilgi Düzeyi
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2 Müzik Eğitiminde :

9ğretmenlerin %89'u müzik eğitiminde teorik bilgilerinin olduğunu ve bunu
ere aktardıklarını, %11'i ise teorik bilgilerinin az olduğunu ancak öğrencilere
Idiklerini söylemektedirler. Ancak yeterli bir müzik eğitimi almıyan kişilerin
:~orik bilgisi olması mümkün görünmemektedir.

12-Müzik Eğitirrinde

ıı Bilgim var ancak
öğrencilere
aktararroyum
• Teorik bilgim ye
tersiz ve öğrecile
re aktaramıyorum

o Teorik bilgim az
var öğrencilere
aktarabiliyorum

o Teorik bilgim var
öğrencilere
aktarabiliyorum

Teorik Bilgi
Düzeyiniz
1!11 ô(:;RETMEN DA(:;/LfMI

I

O

İlkokul Öğretmenlerinin Kendilerine Göre Teorik Bilgi
Düzeyi

315

etmenlerin

% 71 'i müzik eğitiminin

tilin boyutlarını

yaptırdıklarını,

e sadece alet çaldırıp şarkı söylettiklerini ifade etmektedirler. Ancak, daha
ruda öğretmenlerin

müzik eğitiminin

5 boyutu olduğunu bilmedikleri

,işitme, çalma, dinleme ve yaratıcılık) ortaya çıkmaktadır. Bu durumda
~vapların samimiyetinden kuşku duyulmaktadır.

Ancak, cevaplar bilinçsiz

ıtlanmışsa çok daha ciddi sorunla karşı karşıya kalındığı düşünülür çünkü
un sonucu olarak öğretmenin ne bildiğini bilmediği gibi anlaşılır.

13-1\füzik Eğitimninl 11 Sadece alet eğ-tim
verebiliyorum
• Teorik bölürrünü
verebiliyorum
CJ Sadece şarkı
öğretebiliyorum
CJ Alet çaldırıp şarkı
öğretebiliyorum
• l\füziğin tüm
boyutlarını
verebiliyorum

o

71 İlkokul Öğretmenlerinin Kendilerine Göre Müzik Eğitiminin
Verilme Boyutu
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Müzik eğitimini daha iyi verebilmek için:

Dğretmenler müzik eğitimini daha iyi verebilmek için % 64 'ü bilgisinin

lduğun ve hizmet-içi eğitime ihtiyacı olmadığını, %31'i bazı konularda
Iduğunu, %6'sı da hizmet-içi eğitime ihtiyacı olduğunu söylemektedir. Bu
öğretmenlerin çoğunluğu gelişen teknolojiye bağlı olarak eğitimin sürekli
den sürekli yeni yöntem ve metotların ortaya çıktığından, kendilerini sürekli
gerektiğinden bilgiler yok diye düşünülebilir.

14-M.izik Eğitinini Daha iyi Verebilrrak için

ıı Hzrrat

içi eğitiı
ihtiyacım vardır

• Bazı konularda
hizrrat İÇİ eğitirra
ihtiyacım vardır

o Bilgim yeterli
ihtiyacım yoktur

Müzik Ejjltlmlnl
Daha iyi
Verebilmek için

m ôGRl:TME:NDAG/WAI

İlkokul Öğretmenlerinin Kendilerine Göre Müzik Eğitimini
daha iyi Verebilme İhtiyacı
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Müzik Eğitim ve öğretimi ile ilgili gelişmeleri:

<Dğretmenlerinmüzik eğitimi ve öğretimi ile ilgili gelişmeleri %46'sı takip
1a24'ü takip etmediğini %18 i bu konudaki kurslara katıldığım %6'sı ara sıra
iğini diğer %6'sımn ise gerek duymadığı cevapları ile karşılaşılmıştır.
· tablo ile çelişen cevaplara bakıldığında öğretmenlerin % 63

ü

bilgisinin

lduğunu iddiası ile Garfık73 deki bu cevaplar son derece düşündürücüdür.

15-MüzikEğitinive Öğretim ile ilgili gelişmeler

mı Sık sık takip
ediyorum
• Arasıra takip
ediyorum

o Bu konudaki kurs
lara katılıyorum
CJ Takip edeniyorum
•Gerek
duymuyorum

İlkokul Öğretmenlerinin Müzik Eğitimi ve Öğretimi İle İlgili
Gelişmeler Takip Etme Dururu
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İlkokullarda müzik eğitiminin önemine :

@ğretmenlerin müzik eğitiminin önemine % 94'ü çok inandığım % 6'sı
ını söylemektedirler. Ancak kendi eğitimleri için ve öğrencinin doğru eğitimi
·.çin gayret sarfetmemesi de ayrı bir çelişkidir.

16-llkokullarda MüzikEğitiminin önemine

rıı Çok inanıyorum
• inanıyorum

o kz. inanıyorum
O inanmıyorum
• Farketmez

inanıyorum
16

fık: 74 İlkokul Öğretmenlerinin İlkokullarda Müzik Eğitiminin
Önemine İnanması
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k7 İlkokullarda müzik eğitiminin yeterli ölçüde yapıldığına:
Öğretmenler ilkokullarda Müzik eğitiminin yeterli ölçüde yapıldığına
1.Cgibi bir oranla inanmakta, %24'lük oranla az inanmakta, %6'lık oranla da
aktadır. Öğrencilerin genel başarısına baktığımızda ise yeterli eğitimi
görülmektedir.

17-hkokullarda l\füzik Eğitirrinin Yeterli
Ölçüde yapıldığına
111 lnanmyorum

•Az
inanıyorum
CJ inanıyorum
CJ Çok

inanıyorum
• Fikrim yok
.-

-- -
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lıkokullanla MOzlk
E'O~mlnln Yeterli
Ölçüde YapıldıQına

ıa MRETMEN
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O

DAG/LIM/

75 İlkokul Öğretmenlere Göreilkokullarda Müzik Eğitiminin
Yeterli Ölçüde Yapılma Durumu
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İlkokullarda müzik eğitiminde:

~ğretmenler ilkokullarda müzik eğitiminin %64'lük oranla tüm boyutlarını
n, %24'lük oranla buna nota bilgisinin de gerekliliğine, %12'lik oranla da
söyletmek
müzik

ve çalgı çaldırmanın
eğitiminin

beş

yeterliliğine

boyutunu

inanmaktadır.

bilmediği

gerçeği

Yine
ile

18-llkokullarda Müzik Eğitiminde
II Sadece şarkı
okutmak yeterli
• Sadece çalgı
çaldırmak yeteri

o ikisinin
yapılması yeterli

o Bunların
yanında nota
bilgisi de gerekli
• Müziğin tüm bo
yutları
yaptırılmalı

llkollarda Müzik

2

Ejjitimde

Yapılması
Gereken Boyut

mı ôGREiTMEN

DAG/LIM/

ık: 76 İlkokul Öğretmenleri Müzik Eğitiminde Yeterli Gördükleri
Boyut
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Okulunuzda hangi tür şarkıları öğretmeyi tercih ediyorsunuz:

:tmenlerin sınıflarında %55'i çocuk şarkılarım, %21 'i sanat değeri yüksek
%8'i belirli tercihi olmadığını, %8'i halk müziklerini % 4'ü yerel her çeşit
ise çevrede popüler olan parçalan tercik ettiğini söylemektedir.

19-0kulunuzda hangi tür şarkıları öğretmeyi tercih
ediyorsunuz

ııı Genellikle çocuk
şarkıları
• Halk müzikleri

o çecrede

popüler
olan şarkıları

o Sanat değeri y Ok
sek olan şarkıları
• Yerel ve her çeşit
parça

ııBelirli bir tercihim
yok

Hangi Tür
Şarkıları
0
ÖğretmeyiTercih
Ediyorsunuz
1!1 CEVAP DA(:;/L/MI

I

13

afik 77 İlkokul Öğretmenlerinin Okullarda Tercih Ettikleri Şarkı
Türleri
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O Okulunuzda hangi müzik aletini kullanıyorsunuz:
Öğretmenlerin okullarında o/o42'siAkordiyon, %38'i Org, %8'i Piyano, %8'i
lanmadığını, %4 'ü ise keman kullandığını söylemektedir. Bu durumda
ızda alet çalmayı hiç bilmiyen bir öğretmen kesiminin de olduğunu gerçeği
Ilaşılımştır. Büyük bir öğretmen çoğunluğun kendi gayret ile öğrendiği
kuralına göre çalamadığı ise tartışılmaz bir gerçek olduğu düşünülmektedir.

20-0kulunuzda hangi rrüzik aletini
kullanıyorsunuz

ııPiyano
•Org

o keman
c:ıAkardiyon
• Kullanmıyorum

Derste
Kullandıjiınız
MüzikAletleri
Ill CEVAP

DA(!;/LfMI

78 İlkokul Öğretmenlerinin Okullarda Kullandıkları Müzik
Aletleri
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Okulunuzda vurmalı çalgıların bulunma durumu:

Dğrencilerin ritim duygusunu geliştirmesi için önemli olan vurmalı çalgıların
'Yo36' sında yeterli bulunduğunu,%

35'inde tek tük bulunduğunu, %29'un

şayıda ama çeşitli olduğu görülmektedir.

21-0kulunuzda vurmalı çalgılarınbulundurulma
dururru
Ill Yeterli derecede

ve çeşitte var
• Az sayıda ama
çeşitli var

o Tek tük
bulunmakta

o Bir tane var
•Hiç yok

Okulunuzda
Vurnalı Çalgıların
Bulundurulma
Durumu

Grafik 79 İlkokullarda Vurmalı Çalgıların Bulunma Durumu
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Öğrencilerinize vurmalı çalgıları kullandırma durumu:

o..u..,ua

yaşta öğrenciye müzik ritmini kavratmak çok önemli hatta müzik

ilk adımlarındandır. Ancak, öğretmenlerin %39'u aletleri çok ender
dırdığını, %33'ü sık sık derslerinde kullandırdığını, %28'i her öğrenciye yılda
bir defa kullandırdığını söylemektedir. Bu durumun müzik eğitimi adına
luk olduğu düşünülmektedir.

22-Öğrencilerinize vurmalı çalgıları kullandırma
durumu
r: H_e_r_ö_ğ-re_n_c-iy_e_e_n_a_z 11
bir defa kullandırdım
• Sık Sık derslerim-de
kullandırıyorm

ı:ı Sadece

Orkestra-da
seçtiğim öğren-cilre
kullandırıyor
o Çok ender
kullandırdım
• Hiç kullandırmadım

Öğrencilerinize O
Vurmalı Çalgılan
Kullandırma Durumu
m ôifıRETMI: DA<';/LIMI I

5

80 İlkokul Öğretmenlerinin Okullarda Vurma Çalgıları
Kullandırılma Durumu

325

Şefliği eğitimi:

şefliği bir uzmanlık dalıdır. Her müzik öğretmeninin iyi bir koro
geçmesi gerekmekteyken ilkokul öğretmenlerin oranına baktığımız
o/o6'sının yeteri kadar bildiğini (ki bu da ilkokullarda görev yapan Müzik
eni yetiştiren fakülte mezunu öğretmen oranına eşittir), %58' zinin okulda
:prüp kendini geliştirdiğini, %24'ünün eğitim almadığına ancak yaptığına
nı, %12'sinin eğitim almadığım ve yardıma ihtiyacı olduğunu söylediğini
Bu durumun da ciddi bir sorun olduğu düşünülmektedir

23-KO(O Şefliği Eğitimi

1111 Aldm yeteri kadar
biliyorum
• Okulda biraz gördüm
ve kendimi geliştirdim

a Alrnadm

ancak
yapabildiğime
inanıyorum

a Almadım bu konu-da
yardrna ihtiya •.cm
var
• önemli olduğuna
inanrnıyorum

Koro Şeflik Ejjltiml
biliyorum

rıı ô/}RETMEN DA/}IL/MI

k 81 İlkokul Müzik Öğretmenlerinin kendilerine Göre Aldıkları
Koro Şefliği Eğitimi
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İlkokul Müzik müfretadım:
Bakanlıktan kendilerine gönderilen müzik müfredatınıi Öğretmenlerin %59'u
%41'itam olarak uyguladığım söylemektedir. Müfredatı tam
uygulamak öğretmenlere verilen kaçınılmaz bir görevleridir.

24-llkokul Müzik Müfredatını

111 Tam olarak

uyguluyorum
• Bir kısmnı
uyguluyorum
CJ çok az kısmını

uyguluyorum
CJ Hiç

uygulamyorum
• Fikrim yok

ilkokul Müzik
Müfredatını
Uygulama
Durumu
lill ôGRETMEN DAG/LIM/

I

7

İlkokul Müzik Öğretmenlerinin Kendilerine Göre İlkokul
Müzik Müfredatını Uygulama Durumu
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: 25 Müzik müfretatının:

Öğretmenlerin %41 'i müzik müfredatının az işlevi olduğunu, o/o41 'i yeterli

ğunu, %18'i çok yeterli olduğunu söylemektedir. Müfredat hazırlamak ve
ek bir uzmanlık işidir ve çok ciddi çalışmayı gerektirmektedir. Müzik
edatı da uzman kişilerce yoğun ve ciddi bir çalışma sonucu ortaya çıkarılmıştır.
.enlerin bu düşüncelerinin büyük sorunlara neden olacağı düşünülmektedir.

25-Müzik Müfredatının

IJ Hiç işlevi yok
• Az işlevi var
CJ Yeterlidir
CJ Çok yeterlidir
• Hiç fikrim yok

Sizce ilkokul
Müzik
Müfredatının

mı ÔGRETMENDAG/LIM/

83 İlkokul Müzik Öğretmenlerinin Göre Müzik Müfredatı'nm
İşlevi

328

:Aletçaldırmayı:
Öğretmenlerin %76'sı hem sınıf içerisinde hem de orkestrada alet
dıklarmı, %18'i sadece sınıf içerisinde yaptırdığını %6'sının ise kol
iğinde yaptırdığımsöylemektedir.İncelendiği zaman müziğin bu boyutunun
yaptırıldığını ve teknik açıdan öğrenciye yarar yerine zarar vereceği

26-Alet Çaldırmayı

ııSınıf içinde
yaptırıyorum
• Kol etkinliğinde
yaptırıyorum

o her ikisinde de
yaptırıyorum
CJ Hiç yaptırmıyorum

3

84 İlkokul Müzik Öğretmenlerinin Müzik Aleti Çaldırma
Tercihleri
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27 Kanon yaptırma durumunuz:
Ankette çok sesliliğin ilk adımı olan Kanon'u öğretmenlerin %70'i yılda en

tr defa, %24'ü hiç, %6'sımn ise yılda en az üç parça yaptırdığım söylemektedir.
an araştırmalarda ise çocukların Kanon'un ne olduğunu bilmediklerini ortaya

27-Kanon Yaptırma Durumunuz

ııYılda en az

bir parça

• Yılda en az üç parça

o Her fırsatta

yer

veriyorum

12

85 İlkokul Müzik Öğretmenlerinin kendilerine göre Kanon
yaptırma Durumları
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28 Şarkı parçalarım en fazla kaç sesli olarak yaptırdınız.

Öğretmenlerin %59'u öğrencilerine iki sesli şarkı %29'u tek seslişarkı %6'sı
%6' sı ise dört sesli şarkı yaptırdığını söylemektedir. Bu durumun verilerle
nedeniyle gerçeği yansıtmadığı düşünülmektedir.

28-Şarkı Parçalarını en fazla kaç sesli
yapıyorsunuz

ııı Tek sesli
• iki sesli

o üç sesli
o Dört Sesli

Şarkılan En Fazla
.

Kaç Sesli

Yaptınyonıunuz

O

111 Ô<3RETMENDA<3/LIMI I

5

afik 86 İlkokul Müzik Öğretmenlerinin Öğrettikleriparçaların
çokseslilik düzeyi
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29 Şarkı öğretiminde hangisini tercih ediyorsunuz.

Öğretmenlerin %64'ü şarkı öğretiminde hem kulaktan, hem de nota ile
e metodunu uyguladıklarım, %18'inin sadece nota, %18'inin ise sadece
öğretim yaptığım söylemektedir. Ancak öğrenci anketine baktığımız zaman
cilerin nota bilgi düzeyinin çok düşük olduğunun göülmesi de verilen yanıtların
olmadığı kanısına varılmasına neden olmuştur.

29-Şarkı öğretiminde hangisini tercih
ediyorsunuz

ııKulaktan
öğretime
illi Nota ile öğretime

o Her

ikisine

D Hiçbir farkı yok

Şarkı O(lretiminde
Tercih Ettl(llnlz
Metot

o

mı ô(!;RETMEN DA(!;/L/MI

atik 87 İlkokul Müzik Öğretmenlerinin Şarkı Öğretiminde Tercih
Ettikleri Metot
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:\Müzik dersinde ritim çalışmasına :

müzik eğitiminde ritim çalışmasına sık sık yer
%18'i arasıra yer verdiğini, %18'i ise ender olarak yer verdiğini
edir. Öğrenci başarısının bu alanda da düşük olması yeni bir çelişkiyle
.<lığı gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

30-Müzik Dersinde Ritim Çalışmasını

ıısık sık yer
veriyorum
• Ara sıra yer
veriyorum

o Bıder

olarak yer
veriyorum

a Hiç yer vermiyorum
• Gerekliliğine
inanmıyorum

11

88 İlkokul Müzik Öğretmenlerinin kendilerine Göre Ritim
Çalışmasına Verdikleri Önem

333

fiMüzik dersinde ezgi çalışmasına

Öğretmenlerin %76'ı müzik eğitiminde ezgi çalışmasına sık sık yer verdiğini,
arasıra yer verdiğini söylemektedir. Öğrenci başarısının bu alanda da düşük
bir çelişkiyle daha karşılaşılmasına neden olmuştur.

31-Müzik dersinde ezgi>çahşmasına

ıı sık sık yer

veriyoru

ııAra

sıra yer
veriyorum

Cl Ender olarak yer
veriyorum
Cl Hiç yer vermiyorum

ıı Gerekliliğine
inanmıyorum

Müzik Eğitiminde O
Ezgi Çalışmasına
13

89 İlkokul Müzik Öğretmenlerinin Kendilerine Göre Ezgi
Çalışmasına Verdikleri Önem

334

dersinde kulak eğitimi çalışmasına

.Luı.u.u~.

Qğretmenlerin %88'i müzik eğitiminde kulak eğitimi çalışmasına sık sık yer
~' %12'i

arasıra yer verdiğini, söylemektedir. Yapılan gözlem ve

alarda öğrencilerin bu anlamda eğitilmediği tartışılmaz bir gerçek olarak
ıkmıştır.

32-Müzik dersinde kulak eğiitimi çalışmasına

ıısık sık yer veriyorum
• Ara sıra yer veriyorum

o Ender olarak yer
veriyorum

o Hiç yer verniyorum
• Gerekliliğine
inanl'TllYarum

veriyorum

15

afık 90 İlkokul Müzik Öğretmenlerinin Kendilerine Göre Kulak
Eğitimine Verdikleri Önem
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p Okul müziği sizce müziğin:
Öğretmenlerin % 82' si okul müziğinin, .müziğin hem eylence hem de.sanat
kapsadığını, %6'sı sadece eğlence yönünü kapsadığını, %6'sı sanat yönünü
ıkardığını ve %6'1 ise boş saatleri değerlendirme olarak görmektedir. Bu da
enlerin Müzik Eğitimi bilincine yeteri kadar varmadığım göstermektedir.

33-0kul Müziği sizce müziğin

mı Eğlence yönünü
açığa çıkarmalı

• Sanat yönünü açığa
çıkarmalı

Cl Her ikisini de
kapsamalı
Cl Öğrencilerin boş
saatlerini
değerlendirmelerine
yara.matı
• Farketmez

4
2
Okul Müziği Sizce O
Müziğin
m CEVAPLARIN DA~ILIM

fık 91 İlkokul Müzik Öğretmenlerine Göre Okul müziğinin İşlevi
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Sizce müzik eğitiminin kaç boyutu var:

Oğretmenlerin % 73 'ü müziğin sayılamıyacak kadar boyutu olduğunu,
tane boyutu olduğunu, %7' si iki ve diğer %7' si ise beş boyutu olduğunu
ıı;;Mı;;uu.

Bu durumda ilkokul müzik öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğunun
5 boyutunu bilmediği görülmüştür. (İşitme-Söyleme-Çalma-

34-Sizce Müzik.Eğitiminin

kaç boyutu var

11 Bir
•iki

a beş
tı cn
• sayılmayacak

2

~~c:o~t~~:r

411,,.

1

O

rııı CEVATDA~ILIMI I

·Bir=~

Ç

O

92 İlkokul Müzik Öğretmenlerine .Göre Müzik Eğitiminin
Boyutu

337

:Çocuk ve müzik ilişkisinde müziğin önemi sizce nasıldır:

Öğretmenlerin% 88'ine göre çocuk ve müzik ilişkisi çok önemli, %12'sine
önemlidir. Ancak, bu anlamda çalışma yaptıkları görülmemiştir.

35-Çocuk ve müzik ilişkisinde sizce
müziğin önemi nasıldır

ıı Biraz önemidir
• önemidir

a çok önemidir
CJ önemsizdir
• farketmez

Sizce Çocuk· 0
Müzik ilişkisinde
Müziğin

m CEVAP DAG/LIM/

93 İlkokul Müzik Öğretmenlerine Göre Çocuk ve Müzik İlişkisi
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t:36 Hayatınızda müziğe ne kadar yer veriyorsunuz:

Öğretmenlerin %82'sinin hayatında müziğin önemli bir yeri olduğu, %12'i
zaman zaman müzikle ilgilendiğini, %6'sının ise müziği sadece eğlence aracı
gördüğünü söylemektedir. Eğitim adına ciddi bir sorunla daha karşılaşılmıştırt

36-Hayatınızda müziğe ne kadar yer
veriyorsunuz

ıızaman zaman rrtızikle
ilgilenirim
• Hayatımda rrtızik önemi
bir yer tutmakta

a Hayatımda rrtıziğin yeri
azdır

a Hayatımda rrtıziğin pek
yeri bulunmamaktadır
• Mzik benim için
eğlence aracıdır

Hayatınızda
Müziğe Ne Kadar O
Yer Veriyorsunuz
ilgilen/rim.
Ill ôfJRETMEN

DAfJIŞIMI

2

İlkokul Müzik Öğretmenlerinin Hayatında Müzikğin Yeri
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Sizce Müfredattaki üniteler:

Öğretmenlerin %87' si müfredattaki ünitelerin önemini ve uygulanması
de çocukların çok yararına olacağını savunmakta, %13 'çü ise önemli olmadığını
cuklara birşey kazandırmadığını söylemektedir. Müfredatın işlevi olmadığını
öğretmenler bu kez müfredat ünitelerinin öneminden bahsederek. yeni bir
· daha ortaya çıkarmışlardır.

37-Sizce müfredattaki üniteler

ııönemlidir

\e

uygulanırsa

o fikrim

yok

Sizce Müfredattaki
Üniteler

m CEVAP

DAG/LIM/

I

13

95 İlkokul Müzik Öğretmenlerine Göre Müfredattaki Ünitelerin
Önemi

340

.

V.9.ii. Ortaokul Öğretmenlere Uygulanan Anket Değerlendirmesi

Lefkoşa bölgesi ortaokullarında görev yapan 9 müzik öğretmenine 57 tane kapalı
21 tane de açık uçlu soru sorulmuştur. Alınan yanıtların analizi aşağıdaki

1 Cinsiyetiniz

Anket uygulanan öğretmenlerin \ %67' si kadın %33'

ü

erkek öğretmenden

1-CINSİYE'TINİZ

II Kadın

• Erkek

CiNSiYETiNiZ

O

Iii! ÔGRETMEN DAG/LIM/

I

6

96- Ortaokul Müzik Öğretmenlerinin Cinsiyet Dağılımı
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2 Öğretmenlerin Statüsü:

Anket uygulanan öğretmenlerin içinde %78'

ü

kadrolu ve % 1 l' i aday,

i sözleşmeli öğretmen statüsündedir.

2-STATÜ

ııSözleşmeli
•Aday
o Muvazzaf

CiNSiYETiNiZ

Grafik 97- Ortaokul-Müzik.Öğretmenlerinin

342

:3 Branşınız.

Anket uygulanan öğretmenlere branşı sorulduğu zaman% 67'si Piyano, %
Yaylı Çalgılar (Keman, viyola, Viyolonsel, Kontrabas}, yanıtını vermiştir.
uygulanan öğretmenler arasında Şan, Gitar.

vs branşında öğretmen

aması tamamen tesadüf eseridir.

II Piyano

•Yaylı
çalgılar(keman,Viyo

• Diğer

Piyano
6

Grafik 98- Ortaokul Müzik Öğretmenlerinin Branş Dağılımı
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4 en son mezun olduğunuz okul:

Anket uygulan Öğretmenlerin %100'ü Türkiyedeki Eğitim Fakültesi Müzik

i Bölümlerinden mezun olmuşlardır.

4-EGİTİM
mı ~itim Fakültesi
M.ızik ~itimi
Bölümü(Türkiye)

9

afik 99- Ortaokul Müzik Öğretmenlerinin Mezuniyet Durumu
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Öğretmenlerin kıdemlerine bakıldığında % 34'

;%11' i 11-15 yıl %33'

ü

ü

5 yıl ve daha az, %22' i,

'6.;;

16-20 yıl, kıdeme sahip oldukları görülmüştür.Yirmi

ızerinde öğretmen ise aralarında yoktur.

5-KIDEM

821-25 yıl
1126 yıl w

ôGRETMEN DAG/LIM/ I

3

afik 100- Ortaokul Müzik Öğretmenlerinin Mesleki Kıdem Durumu

345

:6 Müzik Öğretmeni olma:

Öğretmenlerin %100'

ü

müzik öğretmeni olmanın tamamen kendi tercihi

söylemişdir.

6-MÜZİK ÖGRETMENİ OLMA

ııKendi tercihimdi
ıı Yakınlarımın

ısrarı ile

oldu

o En sonseçeneğimdi
o Tamamen tesadüfler
sonucu oldu

100o/ıt·

k 1 O 1- Ortaokul Müzik Öğretmenlerinin Müzik Öğretmeni Olma
İsteği

346

: 7 Müzik öğretmenliğini:

Öğretmenlerin %78'inin müzik öğretmenliğini çok sevdiğini, % 22'si ise
iğini söylemektedir.. Bu durumda öğretmenlerin görevlerini severek yapmalarım
ğrencilere gerçek anlamda eğitmeleri beklenmektedir. Ancak anketin tümü
andığında böyle olmadığım görülmektedir.

7-MÜzlK ÖGRETMENLİGİNİ

ıı HiçSe\ı'llledim
• Az Seviyorum

o Seviyorum
o Çok Se\Ayorum

102- Ortaokul Müzik Öğretmenlerinin Müzik Öğretmenliğini
Sevme Durumu
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8iMüzik öğretmenliği yapmak sizi:
Öğretmenlerin %45'i müzik öğretmenliği yapmaktan çok mutlu o/o 33'ü
,;%22'si çelişki yaşıyor. Bu da müzik eğitiminin başarısını olumsuz olarak
en başka bir durum olarak görülmektedir.

8-MÜZİK ÖGRETMENLiGi YAPMAK

II Çok M.Jtlu Ediyor
• Mutlu Ediyor

o Zaman zaman
o Mutlu etmiyor

değişiyor

Müzik
Öğretmenliği
Yapmak
ôGRETMEN DAG/LIM/

Grafik I 03- Ortaokul Müzik Öğretmenlerinin Müzik Öğretmenliği
Yapma Memnuniyeti
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9 Görev yaptığınız okulda müzik eğitimi vermek sizi:

Öğretmenlerin % 56'sı görev yaptıkları okulda müzik. eğitimi vermede
kiler yaşıyor. Başka bir deyimle zaman zaman mutlu zaman zanıan mutsuz
C>rlar, % 22' i mutlu,% 22' i ise çok mutlu olduğunu söylemektedir. %,plilık bir
çelişki yaşaması da müzik eğitimini olumsuz yönde etkiliyen bir başka unsur
görülmektedir.

9-GÖREV YAPILAN OKUL

ııÇok

Mutlu editor

• Mutlu ediyor

o Zaman Zaman

değişiyor

o Mutlu etmiyor

afik 104 Ortaokul Müzik Öğretmenlerinin Görev Yapılan Okul
Memnuniyeti

349

. 1 O: Müzik eğitimi vermek için kendinizi

Öğretmenlerin

%56'ı

müzik öğretmenliği

yapmak

Ii, %44'ü ise yeterli görmektedir. Ancak, öğrencilerin
dığında

korkuç

bir tezatla

karşılaşılmaktadır,

çünkü

için kendilerini

Genel Başarı oranına
öğrenci

başarısı

en yeterliliği doğru orantılı olduğu düşünülmektedir.

1 O-YETERLİLİK

ııYeterli Görmüyorum
•Az.yeterli Görüyorum

o Düşünmedim
o yeterli Görüyorum
• Çok yeterliyim

Müzik Eöitimi
Vermek için
Kendinizi

0,5
0

ôGRETMEN DAG/LIM/ I

O

105- Ortaokul Müzik Öğretmenlerinin Kendilerine Göre
Yeterlilik Durumu

çok

ile
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Öğretmenlerin %56'ı müzik eğitimini tam olarak aldığına,% 33'

ü

hala daha

eri olduğunu inanarak kendini geliştirmeye davam ettiğini, %11'i ise. yeterli
aldığına inandığını söylemektedir. Ancak, bu durumda · ortaoğretim müzik
enlerinin çoğunluğu da ilkokul müzik öğretmenleri gibi gelişen teknolojiye
Iarak eğitimin sürekli geliştiğinden, sürekli yeni yöntem ve ınetotların ortaya
kendilerini

sürekli

geliştirmeleri

gerektiğini •. bilın.iyQrlar

> cliye

11-MÜziK EGiTİMiNi
mı Tam olarak aldığma
inanıyorum
• yeterli değildi ama kendi
özel gayretirrte geliştirdim

a Hala daha eksiklerim
olduğuna inanarak devam
ediyorum

a Yeterli

olarak aldığma
inanıyorum

Müzik Eğitimi

inanıyorum
5

Ortaokul MüzikÖgretıneıı.leririin Kertcifferine Göre
Eğitimleri

351

: 12 Müzik Eğitiminin:
Öğretmenlerin %80' i öğrencilerine müziğin tilin boyutlarını verebildiklerini,
şarkı öğrettiklerini, %10'u ise teorik bölümü verebildiklerini
Nedeni sorulduğu zaman ise öğretmenlerin

l/3'ü

nedenini

lamazken, l/3'ü müzik eğitimin tilin boyutlarını aldıkları bu yüzden
kalanlarlar ise kendini geliştirmeyi bildikleri ve teorik
şarkı öğretebildiğini ancak alet çaldırmaya ders saatinin yeterli olmadığını
iştir, Ancak yapılan değerlendirmeden yeterli ölçüde müzik eğitiminin
Bu bağlamda öğretmenlerin % 80 oranında tüm
verdikJ.ei'İni iddia ederken, bir· başka soruda·müzik eğitiminin 5 boyutu
ııunuttukları görülmektedir.

1111 SadeCEıaletçaldırrna
bölümünü·ııerebiliyorum
• teorik bölümünü
verebiliyorum

o Sadece şarkı
öğretebiliyorum
80%

o Alet çaldırıp şarkı
öğretebiliyorum

o M.lziğin tüm boyutlarını
verebiliyorum

Mllzlk EOltlmlnln
Vereblldlölnlz
Boyutu

o

ı,ı CEVAP DA~ILIMI

107 Ortaokul Müzik Öğretmenlerinin Müzik Eğitiminin
Verdikleri Boyutu
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: 13 Müzik Eğitimin Öğrencilere :

Öğretmenlerin% 22'si müzik eğitimini öğrencilere çok iyi verdiğini, %11 'i
bildiğini,

%67'si

de

sınıfa

göre

değişim

gösterdiğini

söylemektedir.

·etmenleri arasında müzik eğitimini çok iyi verdiğini savunanlar bunun nedenini
ik eğitimi aldığı, öğrenci düzeylerini algılayabildiği ve müfredatın uygun
unu söylemektedir. Bu oranın dışında kalan öğretmenler Kalabalık sınıf,
esiz dağılım, Öğrenci genel seviyesinin düşük olması ve derse ilgisizlik ayrıca
e farklılıklarının eğitimi verip verememeleriyle ilişkili olduğunu söylemektedir.

13-MÜZİK.EGITIMINI ÖGRENCILERE

mı \eremiyorum
• Az wrebiliyorum
o wrebiliyorum
o Sınıfa göre değişiyor
• Çok iyi wrebiliyorum

2
Müzik Eğitimini1
.(>ğrencilerinize
Aktarma
O
veremiyorum

o

108 - Ortaokul Müziküğretınenlerinin Müzik Eğitimini Aktarına
Durumu
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Müzik eğitimini daha iyi verebilmek için:

Öğretmenlerin % 56'ı müzik eğitimini daha iyi verebilmek için bazı
hizmet-içi eğitime ihtiyaçları olduğunu, % 44'ü ise bilgilerinin yeterli
u ve hizmet-içi eğitime .ihtiyacı olmadığını söylemektedir. Görüyoruz ki
enlerin

azınsanmıyacak bir".t:Çoğunluğu bilgilerin sürekli yenilenmesi

iğini, sürekli ders verme tekniklerinin geliştiğini bilmemektedir.

14-ivi MÜziK EGİTIMi

II Hizmet
vardır

o Bilgim yeterli
yoktur

109- Ortaokul Müzik Öğretmenlerinin Hizmet -İçi Eğitim
İhtiyazı
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15 Müzik Eğitim ve öğretimi ile ilgili gelişmeleri:

Öğretmenlerin müzik eğitimi ve öğretimi ile ilgili gelişmeleri %56'sı ara sıra
ip ettiğini, %33'ü sık sık takip ettiğini, %11'i takip edemediğini söylemektedir.
etmenlerin eğitim ve öğretim ile ilgili gelişmeleri sık sık takip etmeleri
:rekmektedirdiye düşünülmektedir.

15-GELİŞME TAKİBİ
~-~------ı

ı.ı Sık

sık takip ediyorum

• Arasıra takip ediyorum

o Takip edemiyorum
o Bu konudaki

kurs-Iara
katılıyorum Takip
edemiyorum
• Gerek duymuyoru

o
Müzik Eğitimi ile
ilgili Gelişmeleri

11 O- Ortaokul Müzik Öğretmenlerinin Müzik Eğitimi ve
Öğretimi İle İlgili Gelişmeleri Takibi
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Ortaöğretim okullarında müzik eğitiminin önemine :

Öğretmenlerin müzik eğitiminin önemine % 56.'ı çok inandıklarım, % 44'ü
andığım söylemektedir. Ancak, kendi eğitimleri için ve öğrencinin doğru
· alması için gayret sarfetmediklerinin görülmesi da ayn bir çelişkidir.

16-MÜZİK EGİTİMİNİN ÖNEMİ

mı inanmıyorum

a Az

inanıyorum

o inanıyorum
o Çok inanıyorum
a Farketrnez

inanmıyorum
ôGRIETMIENDAG/LIM/ I

O

afik: 111- Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre
Eğitiminin Önemi
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17 Ortaöğretiın okullarında müzik eğitiminin yeterli ölçüde yapıldığına:

Öğretmenler ortaokullarda Müzik eğitiminin yeterli ölçüde ya:pıl91ğ111a %67'
bir oranla inanmamakta, %22' lik oranda az inanmakta, %11' li1(9raııJ.a.da
maktadır. Bu değerlendirme ilkokul müzik öğretmenlerinin tamameıizıttı<<>lc~hığµ
ektedir. Ancak müzik eğitimi verme görevi müzik öğretmenlerineve~ı~til'.
5ğretim okullarında müzik eğitimi yeterli ölçüde yapılmıyorsa, kendieriııiı:ı.

4~

olabileceğini ve bu eğitimi · kendilerinin vermeleri gerektiğini bilme~eri
ektedir,

17-MÜZİK EGiTiMINiN YETERLILİGİ

ııinanmıyorum
• Az inanıyorum

o inanıyorum
o Çok inanıyorum
• Fikrim yok

Ortaokullarda
Müzik Eğitimi
Yeterli Derecede
Yapıldığında

o

illi ô~RETMEN DA~ILMI

I
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112 Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Ortaokullarda Müzik
Eğitiminin Yeterliliği
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18: Bir alt sınıftan gelen öğrencilerin bilgi düzeyi

Öğretmenlerin % 45'i bir alt sınıftan gelen öğrencilerin gı;Lıı-uı,ıuçı-ı
için az yeterli, % 22'i yetersiz. % 22'i çok yetersiz ve%
ğunıı söylemektedir. Orta 1. sınıfta okuyan öğrenciler dışındaki .öğr'ençtleı.i.1.1.
sınıfta iken, yine kendi öğrencileri olduğu gerçeğinden yola
tmenlerin büyük bir çoğunluğu müzik eğitimini iyi verdikleri
alda kendi kendileri ile çeliştikleri ortaya çıkmaktadır. Bu olay
bir nokta olarak ortaya çıkmıştır.

18-ÖGRENCİLERİNGETİRDİKLERİ eiLGİ

II Çok yetersiz
• yetersiz
a Az yeterli
a Yeterlidir
• Çok yeterlidir

Qğrenc::llerinlzin
Bir Alt Sınıftan
Getirdikleri Bilgi
Düzeyi
1!i1

ôGRETMEN DAG/LIM/ I
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atik: 113 Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Öğrencilerin Bir Alt
Sınıftan Getirilen Bilgi Düzeyi
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19: Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin bilgi düzeyi sizce:

Öğretmenler%
rsiz,

%22'i

çok

34'ü ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin bilgi düzeylerini
yetersiz,

%1 I 'i ise yeterli

görmektedir.

Öğretmenlerin

:encilerinin bilgilerini artırmak için gerekli eğitimi verme görevinin kendilerinde
ğunun farkında olmadıkları görülmektedir.

19-ÖGRENCİl..ERIN MÜZİK.BiL.GİL.ERİ

Ill Çok yetersizdir
• yetersizdir
O /liz. yeterlidir
O yeterlidir
• Çok yeterlidir

Orta öğretim
Düzeyindeki Bilgi
Düzeyi

O

ôGRETMEN DAG/LIM/

I

2

114 Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Ortaöğretim
Öğrencilerinin Bilgi Düzeyleri
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ru: 20 Öğrencilerin müzik bilgileri yetersizse nedeni sizce nedir:

Öğretmenlerin %82 'si öğrencilerin bilgi düzeylerinin yetersizl!ijitıi ~istenıe
Iarken, %18' i Bakanlığa bağlamaktadır. Ancak, öğretmenler keıı(.iil~ıi.pi.ı'ı. <4¥

min ve Bakanlığın bir parçası olduğunu ve bir eksiklik, yanlışlıl,c,i)hıım}ym-ş~
ilerinin de kusurları olabileceğini düşünmedikleri anlaşılmaktadır.

20-YETERSİZ BİLGİ NEDENİ

Ill Sistemdir

• Okul idaresidir
O bakanlıktır

o velil.erdir
• Öğrencidir
Ill Öğretrneııl~rc:lir

9

O

Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Öğrencilerin ¥~tersiz
Bilgi Nedeni
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Ortaöğretim Müzik eğitiminde:

Öğretmenlerin % 89'u ortaöğretim müzik eğitiminde müzik eğitiminin tüm
tlarını yaptırmak gerektiğini savunurken %11'i Şarkı okutmak ve Çalgı
dırmanın yanında nota bilgisinin verilmesinin gerekliliğini· .vurgulaın.ışlarclır.
ğermaddelere bakıldığında öğretmenler müzik eğitimini beş boyutu.oldıığµırt.ı;ggz
ederek sayılamayacak kadar çok yanıtım vermesi şaşırtıcı olarak görülrn~lct~ye
etmenlerin bilgilerini tazalemediği ve bu yönde harekete geçmeleri . geı-elc.tiği
sım varılmasına neden olmuştur.

21-0RTAÖGRETiM MÜziK EGİTiMİNDE
11 Sadece şarkı okutmak
yeterlidir
• Sadece çalgı çaldırmak
yeterlidir

cı ikisinin yapılması yeterlidir
o Bunların yanında nota
bilgisi de gereklidir
II M.iziğin tüm boyutları
yaptırdmalıclır

örteöğretlm Müzik 1
Eğitiminde Sizce
Müzlöln Hangi
Boyutu Yeterlidir
yeterlidir

mı ô(;Rf=TME:N DA{;/LfMI I
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116- Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Ortaöğretim Müzik
Eğitiminide Tercih Edilen Boyut

362

23 Okulunuzda genellikle hangi müzik aletini kullanıyorsunuz:

Ortaokullarda Öğretmenlerin%
Piyano,

Keman,

Org,

60'ı Piyano,% 30'u Org kullanırken,%

Akordiyon

dışındaki

ıylemektedirler. Bu sonuç bize ortaokullarımızın

aletleri

lO'u

kullandıklarını

büyük çoğunluğtiııdapiyano'nun

,ya org'un bulunduğunu göstermektedir. Bu da eğitim adınaolumlu.bird1lJ:'lllllcl.ur.

23-ÖGRETM ENİN KULLANDIGI MÜZİK

Okulda
Kullandığınız
Müzik Aletleri

O
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Piyano
6

3

afik: 118 Ortaokul Müzik Öğretmenlerinin Kullandığı Müzik Aletleri
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:24 Okulunuzda vurmalı çalgıların bulunma durumu:
Öğrencilerin ritim duygusunu geliştirmesi için önemli olan vurmalı çalgıların
%36' sında yeterli bulunduğunu, % 35' inde tek tük bulunduğunu,
ise az sayıda ama çeşitli olduğun görmekteyiz. Genel olarak baktığımızda
bulunan tüm ilk ve ortadüzeydeki okullarda yeterli ölçüde ritim çalgılarının
tlunmadığı gerçeği hemen karşımıza çıkmaktadır.

24-0KULDAKI VURMALI ÇALGILAR

ııyeterli

derecede '.ıe
çeşitte var
• Az sayıda ama
çeşitte var
o Tek tük bulunmakta

o Bir tane var
• Hiç yok

0,4

Okulunuzda 0,2
Vurmalı Çalgıların o
Bulunma.Durumu

rm CEVAP DAG/LIM/ I
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119- Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre ·Olaılla,:qrı.<la, Vµrırı.ı:ıh
Çalgıların Bulunma Durumu
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25 Öğrencilerinize vurmalı çalgıları kullandırma durumu:

Küçük yaşta öğrenciye müzik ritmini kavratmak: çok

vu"u.m

iµıinin ilk adımlarındandır. Ancak, öğretmenlerin %33 'ü
ği öğrencilere, %34 'ü öğrencilerine sık sık derslerinde kuııandınııgını,
kullandırmadığını söylemektedir. Gerekçe olarak da öğretmenlerin
okullarında yeterli derecede hatta birkısmında bu aletler
dıramadıklarını, kullandıranlar ise. tartım duygusunun gelişmesinde
.ı;lığı ve müziğin yaşanarak:öğrenildiği gerekçelerini öne

\J.l.t~HHl

.::,w.mu~1"1

da sadece orkestrada tartım . aletlerini kullandıranlar öğrenciler arasmciş./.ritin:).

ı olanları seçmek için kullandırdığını söylerken çok az bir kısım öğret:ı:n~n, .ise
belirtmekten kaçınmıştır

25-KULLANDIRILAN
VURMALILAR>--=---'-------~
ID her öğrenciye en az bi
defa kullandırdım
• Sık sık derslerimde
kullandınyorum
a Sadece orkestrada
seçtiğim öğrencilere
kullandınyorum
a Çok ender kullandırdım
a Hiç kullandırmadım

0,5

ÖjjrencHerlnlze
VurmalıÇaigılan O
Kullandırma
Durumu

I~
·--=~
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afik 120 Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Öğrencilerine Vurma
Çalgıları Kullandırılma Durumu

366

oru: 27 Müzik müfretatının:

Öğretmenlerin

%49'u müzik müfredatının

az işlevi vıuu~wıu,

.duğunu %13'ü çok işlevi olduğunu söylemektedir. Müfredat hazırlaıı:,,ajc
anlık işidir ve çok ciddi çalışmayı gerektirmektedir. Müzik müfredatı
şilerce yoğun ve ciddi bir çalışma sonucu ortaya çıkarılmıştır
etmenlerin düşünceleri şaşırtıcı olarak ortaya çıkmak.tadır. Ancak bir

o-Prl"P1r1,,.

a karşı karşıya kalıyoruz ki öğretmenler müzik müfredatını
plannın içeriği olarak görmektedir.

27-MÜZİK.MÜFREDATININ

ııHiç işlevi yok
• Az işlevi var

a işlevi var
a Çok işlevi var
• Hiç fikrim yok

Sizce Müzik O,S
Müfredatının O
!işlevi
mCEVAPDAGILIMI

I

O

Grafik 122 'Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre MtızikMii.:fredatıtıın
·
İşlevi
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Som 28 : Sizce müfredattaki üniteler :

Öğretmenlerin %87' si

müfredattaki

ünitelerin

önemli

olduğunu ve

uygulanırsa çocuklara çok şey kazandıracağını, %13'ü ise önemli olmadığım ve
çocuklara birşey kazandırmadığını söylemektedir. Ancak, verilen bu cevaplar bir
önceki soru ile çelişki göstermektedir. Müfredattın işlevi olmadığım savunan
çoğunluk ünitelerinin önemli olduğunu söylemektedir.

28-M ÜFREDAT ÜNİTELERİNİN
ııönemidir

ve
uygulanırsa
çocuklara çok
şeyler kazandırıyor
• Onemi değildir
çocuklara birşey
kazandırıyor

a fikrim yok

Sizce
M üfredattakl
Ünitelerin işlevi
1i!1 CEVAP DAG/LIM/

uygulanırsa•çocuk Jara
çok şeyler kaz andırıyor
7

123- Ortaokul Müzik öğretmenlerine Göre Müfredat Ünitelerinin
İşlevi
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Soru: 29 Alet Çaldırmayı

Öğretmenlerin

%33'ü

hem

sımf

içerisinde

hem

de

orkestrada

alet

çaldırdıklarını, %34'ü sadece sımf ·İçerisinde çaldırdığını %22'si kol etkinliğinde
yaptırdığını %11 i ise hiç yaptırmadığını söylemektedir.
müzik dersinde sadece blok flüt çaldınlmaktadır.

Ancak çocuklara genellikle

Bu da tek düze ve zorlayıcı

olduğundan çocuklara müzik eğitimi adına yarar yerine zarar getirmektedir.

29-ALET ÇALDIRMA DURUMU

rıı Sınıf içinde
yaptırıyorum
• Kol etkinliğinde

Öğrencllerlnlze
Alet Çaldınnayı
II ô(;RETMEN DA(;/L/MI
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afik 124 Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Öğrencilerine Alet
Çaldırma Durumu
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30 Kanon yaptırma durumunuz:

Ankette çok sesliliğin ilk adımı olan Kanon'u öğretmenlerin %45'i yılda en
parça, % 33'ü her fırsatta,
Yapılan

%22'sının

araştırmada

ise

ise yılda en az üç parça yaptırdığını

çocukların

büyük

bir

çoğunluğunun

ne olduğunu bilmedikleri ortaya çıkarmaktadır.

30-KANON

mı Y dda en az bir parça
• Y dda en az üç parça

a Hiç yaptırmyorum
a Her fırsatta

yer

veriyorum
• Bol bol kanon
yaptırıyorum

Öğrencilerinize
Kanon Yaptırma
Durumunuz

m MRETMEN

u1<1ı.ı1\..

O

DA(!;/L/MI

I
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125- Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Derslerinde Kanon
Yaptırma Durumu
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31 Şarkı parçalarım en fazla kaç sesli.olarak yaptırdınız.

Öğretmenlerin sınıflarında %67'i iki sesli şarkı, %22'i tek sesli şarkı, %11'i
sesli şarkı yaptırdığım söylemektedir. Bu durumun ise gerçeği yansıtmadığı
ünülmektedir.Yaptığımız araştırmada ve okulları izlememizde ortaöğretimde tek
Ii şarkıların okutulduğu görülmektedir.

31-ÇOK SESLİLİK

II Tek sesli

a iki sesli
Cl ÜÇ sesli
Cl Dört ses Ii

ım ôGRETMIEN DAG/LIM/

Grafik 126 Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Çoksesli Şarkı
Yaptırma· Durumları
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32 Şarkı öğretiminde hangisini tercih ediyorsunuz.

Öğretmenlerin %56'ı şarkı öğretiminde hem kulaktan, hem de nota ile
etme metodunu uyguladıklarını, %33'ü kulaktan öğretimi, %11'i ise sadece nota
öğretim metodunu uyguladığını söylemektedir. Kulaktan öğretim yapanlar, kısıtlı
ve öğrenci nota. bilgisinin azlığını öne sürmüşler, sadece nota ile öğretenler
dasına inandıklarını savunmuş, . her ikisini uygulayanlar şarkı öğretim tekniklerini
p.ne göre kullandıklarını, çocukta n,9ta. bilgisi ve müzik kulağını geliştirdiklerini,
kulak, kol . etkin,l:iklep.nde ise nota ile öğretim yaptıklarını
Bunu

yanında ....ı:ı.ççieııa

çıklamaktan

kaçınan

öğretmen

de

Ancak öğrenci . ~çtifle . bakıldıüı zaman öğrencilerin nota bilgi
:eyinin çok düşük olduğunu göımemiz öğretmenlerin verdileri yanıtlarda samimi
umıuıımı.nuı

düşündürmüştür.

II Kulaktan öğretime
• Nota ile öğretirre

ı:ı her ikisini
ı:ı Hiç bir farkı yok

Şarkı Öfıretlmlnde
Hangi Metodu
Tercih
Ediyorsunuz
El ÔGRETMeN DAG/LIM/

I
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Grafik 127 Ortaokul Müzik Öğretmenlerini Tercih Ettikleri Şarkı
Öğretim Metotu
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33 Öğrencilerinizin müziğin dili olan nota dilini bilme düzeyleri:

Öğretmenlerin %56'ı öğrencilerinin müzik dili olan nota dilini bilme
eylerinin yeterli olduğunu,% 22'i yetersiz olduğunu ve% 22'sini ise çok yetersiz
uğunu söylemiştir. Yeterli olduğunu söyliyen öğretmenler öğrencilerinin özel
itim aldığını, bilmek zorunda oldukları için bildiklerini gerekçesini öne sürerken .
ersiz olduğunu söyliyenler ise nedenini ders saatinin az olduğu, öğrencilerin nota
enmemek için direndiği gibi gerekçeler öne sürmüşlerdir. Burda da nedenini
ayamayan öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerin yeterli bilgiye sahip
adığı uygulanan ankette görülmektedir. Ancak, bu noktada da öğrencileri yeterli
e getirmek öğretmenlerin görevlerindendir.

33-NOTADİLİNİ BİLME DÜZEYİ

liD Çok yetersiz

ıı Az

yetersiz

o Yetersiz
o Yeterli

Öğrencilerinizin
Nota Dilini Bilme
Düzeyi

O

ııı ôGRETMEN DAG/LIM/ I
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Grafik 128 Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Öğrencilerinin
Nota Dilini Bilme Düzeyi
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Zlğrencilerin bir alt sınıftan getirdikleri nota bilgi düzeyi:

gretmenlerin % 45'i öğrencilerin bir alt sınıftan getirdikleri bilgi düzeyini

1

1iC33'ü yetersiz, %11'i az yetersiz, ve %11'i çok yetersiz olduğunu söylediler
:eyleriniyeterli bulan öğretmenler bunu öğrencilere bir önceki senede yeterli
lmesine bağlarken,yetresizliği vurgulayan öğretmenler ise bunu öğrencilerin
bilgi düzeylerinin alt sınırda olmasına, ezbere dayalı bir eğitim verilmesine,
ve ders sayısı eksikliğine ve ilkokul müzik öğretmenlerindeki bilgi
bağlıyor. Ancak, ortaokulda okuyan öğrencilerin genellikle bir önceki
ayni öğretmen tarafından okutulduklarını düşünürsek, aslında ortaöğretim
~rin kendi üzerlerine düşen görevleri yapamadıkları düşünülmektedir.
bir oranla öğrencilerin başarılı olduğunu düşünenlerin ise öğrencilerinin
· yeniden irdelemeleri gerekir. Çünkü, genel sonuşlara baktığımızda
bilgi düzeyleri ile öğretmenlerin verdiği cevap büyük bir çelişki
Aynca başarısızlığı ilkokul öğretmenlerine yıkmaları da hangi
bir kararı verebildikleri soru;ıinu~llara getirmektedir.
i'l,;;~>,.~:

34-GETİRiLEN BİLGİ DÜZEYİ

llil :ok yetersiz
11 Az yetersiz

o yetersiz
o Yeterli
11 Çok yeterli

Müzik Öğretmenlerine Göre Öğrencilerin Getirdiği Bilgi
Düzeyi

374

3 5 Müzik dersinde öğrencilere nota ve değerlerini kavratmada:

Öğretmenlerin % 45'i öğrencilerine nota ve değerlerini kavratmada hiç
adıklarım, % 22'i zorlandığım, %11'i ise çok zorlandığını söylemektedir.
enlerin büyük bir kısmı nedenini açıklamazken, hiç zorlanmadığını iddia
öğretmenler, işlerinin bu olduğunu ve öğrencilerinin nota bilgilerinin iyi
u söylemekte. Zorlandığım iddia edenler ise, öğrencilerinin düzenli
adığını, defter kitap

getirmediğini, üzerlerine düşen sorumluluklarım

adıklarını, bazı sınıfların bilgi düzeylerinin yetersiz olduğunµ, h4talı öğrenilen
eri düzeltmenin Z()~\olcluğunusöylemişlerdir. Bu durumda öğrencilerin genel .
nota bilgi .diizçylerjne bakıldığında, çok zayıf oldukları görüldü. Ancak
en, öğrencilerineinota bilgisini kavratmada zorlanıyorsa yöntem ve tekniğini
irmeli ve/yçya.Iuzınet,.içi.. eğitim.uılebinde bulunmalıdır diye dü,şünü.lm~kt~dir.
lik bir oranın öğrencilerin bilgi düzeylerini yeterli görmesi ise öğrenci

ua;:;ı:u.uu

yaslandığında ort.:ı.y~ çelişki olarak çıkmaktadır.
···""-,,,_;;.,.

35
NOTA DEGERLERİNİ KAVRATMA

m:ı Zorlanıyorum
• Az zorlanıyorum

o Çokzorlanıyorum
o Zorlanmıyorum
o Hiç zorlanmıyorum

Öğrencilerinize

Nota Değerlerini

o,s
O

Kavratmada

m ôGRETMEN DAlli/LIMI

Grafik 130 Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Nota Değerlerini
Kavratma Durumu
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36 Müzik dersinde ritim çalışmasına:,

Öğretmenleri %56'ı müzik eğitiminde ritim çalışmasına ara-sıra yer verdiğini,
sık sık yer verdiğini söylemektedir. Ancak öğrencilere uygulanan anketlerde
arısının bu alanda da düşük olması yeni bir çelişkiyi ortaya çıkarmaktadır.

36-RİTİM ÇALIŞMASI
Ill Sık sık yer

veriyorum
• Ara sıra yer
veriyorum

o Hiç yervermyorum
o Ender olarak yer
veriyorum
• Gerekliliğine
inanmıyorum

veriyorum
ÔGRETMEN DAG/LIM!

I

4

rafik 131°'." Ortaokul Müzik.Öğretmenlerine Göre Ritim çalışmasına
Yer Verme Durumu
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Şoru: 37 Öğrencilere ritim' i kavratmada :

Öğretmenlerin % 34'ü Öğrencilerine ritim'i kavratmada zorlanmadığını, %
3'ü hiç zorlanmadığını söylerken, % 11 'i az zorlandığım,% 22'i ise zorlandığını
ade etmişlerdir. Öğretmenlerin büyük bir · kısmı nedenini

açıklamazken,

prlanmadığım söyliyen öğretmenler iyi eğitim metotları uygulamasına, sınıf içinde
tılıat olmasına vurmalı çalgılarla dersin kalan zamanında ritim çalışması
aptırmasma bağlarken, zorlandığım söyliyenler sınıf düzeylerinin değişken oluşuna,
ğrencilerin bazılarının kulaklannın.. iyi • olnıadığına ve hemen dersin akışım
zmalarına bağlamaktadır. J\J:ıçak özellikle/n:ı.µzµ,:gibi bir alanda öğretmenlerin
enci düzeylerini tesbit e.derek,

eğitim metotları

gulamasım bilmeleri gerekn:ı~ktedir.. ._,,.u..••.•.•.•
tılıdır.

başarısı ile doğru

Sorun. .: varsa ·.· • kendilerini

durumuna

ldığında, büyük ·•··.bir çoğunluğunda
işmediği görülmektedir

ölçütte

~·-,,-.

37-RİTİM KAVRATMA

m Zorlanıyorum
• Az zorlanıyorum

o Çok zorlanıyorum
o Zorlanmıyorum
mı Hiç zorlanmıyorum

Öğrencilere Rltiml

Kavratmada

0
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afik 132 Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Öğrencilerine Ritim
Kavratma Durumu
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oru 38 Müzik dersinde ezgi çalışmasına

Öğretmenlerin %37'i müzik eğitiminde ezgi çalışmasına sık sık yer verdiğini,
ö38'i ara-sıra yer verdiğini, % 25'i ise ender olarak yer verdiğini söylemektedir.
"' ·enci başarısının bu alanda da düşük olması bir çelişkiyle daha ortaya çıkarmıştır.

38-E.Z:<:;İ.ÇAL~I.Ş=M=A=· S::..:..I

~

'ırŞJk. sık yer veriyorum
• Ara sıra yer
veriyorum
o Hiç yer vermiyorum

o Ender olarak yer
,

Müzik Dersinde
Ezgi Çalışmasına

"·-

. ,._,..~

veriyorum
• Gerekliliğine
inanmıyorum

.o

ll!I CEVAP DAG/LIM/
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rafik 133 Ortaokul Müzik.Öğretmenlerine Göre Ezgi çalışmasına Yer
Verme
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fU 39 Müzik dersinde ezgileri kavratmada

Öğretmenlerin % 34'ü müzik dersinde öğrencilerine ezgi kavratmada
lanmadığını, % 33'ü hiç zorlanmadığını, % 22'i az zorlandığını, ve %11'i ise
[andığını

söylemektedir. Yarıdan fazla

öğretmen nedenini açıklamaktan

ı.nırken diğer öğretmenler, kulağa hoş gelen ezgileri belleklere yerleştirmenin
ay olduğunu, ezgisel parçaların daha kolay öğretildiğini müzik biçimleri
asyonunu iyi analiz edilmesi ile çocukların anlayabileceği şekilde verilmesinin
n olduğunu savunmaktadırlar.' Yapılan ölçümde öğrencilerin çoğunda bu yönün
zayıf olduğu tesbit edilmiştir. Bu durumda öğretmenler uyguladıkları metotları
iden gözden geçirmeli daha objektif ölçümler yapmalıdır diye düşünülmektedir.

39...EZGİKA VRA TMA

m Zorlanı yorum
• Az zorlanı yorum
C Çok zorlanıyorum
C Zorlanı yorum

mı Hiç zorlanmıyorum

Müzik Dersinde
Ezgileri
Kavratmada
Iii ôt3RETMEN DAt3tLIMI
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arfik: 134 Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Öğrencilerine Ezgi
Kavratma Durumu
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oru 40 Müzik dersinde kulak eğitimi çalışmasına

Öğretmenlerin %45'i müzik eğitimindekulak eğitimi çalışmasına sık sık yer
rdiğini, %44'ü arasıra yer verdiğini, %' 11 i ise ender olarak yer verdiğini
ylemektedir. Ancak, okullarımızda bu anlamda olması gerektiği gibi gerçek bir
ak eğitimi çalışması yapıldığı ile ilgili hiçbir bulaguya rastlanmamıştır.

40-KULAK EGİTİMİ ÇALIŞMASI

tıı Sık

sık yer
veriyorum

• Ara sıra yer
verıyorum

o Hiç yer vermiyorum
o Ender

olarak yer
veriyorum

• Gerekliliğine
ınanmıyorum

Müzik Dersinde
Kulak Eğitimi
Çalışmasına

Im ÔGRETMEN DAG/LIM/ I

Sık sık yer
veriyorum
4

Grafik: 135- Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Kulak Eğitimi.
Çalışmasına Yer Verme
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41 Okul müziği sizce müziğin:

Öğretmenlerin%

IOO'ü okul müziğinin, müziğinhem eylence hem de sanat

nünü açığa çıkarması gerektiğini söylemektedir.,

41-0KUL MÜZİGİ
Ill Eğlence yönünü açığa

çıkarmalı
• Sanat yönünü açığa
çıkarmalı
100%

o Her ikisini de kı:ıpşarnalı
o Öğrencil~rin boş saatlerini!
değerlendirmelerine
yaramalı
• Farketmez

Okul Müziği Sizce
Müziğin
Iii! ôGRETMEN DAG/LIM/

o

o

136- Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Okul Müziğinin Rolü
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42 Sizce müzik eğitiminin kaç boyutu vardır:

Öğretmenlerin % 86'1

müziğin eğitiminin sayılamıyacak kadar boyutu

.q.uğunu, %14'ü ise beş boyutu olduğunu söylemektedir. Doğru yanıt veren% 14'
öğretmen grubu göreve yeni başlayan öğretmen oranına denk gelmesi dikkat
kicidi. Diğer yandan Müzik öğretmenlerinin çoğunluğu müzik eğitiminin 5 boyutu
uğunu unutmuş görülmektedir ki bu da iddi ettiklerinin aksine bilgilerini
ilemediklerinin göstergesidi.. (Beş Boyut: İşitme-Söyleme-Çalma -Dinleme ve

42-MÜZİGİN BOYUTU

II Bir
II İki

O beş

oon
II sayılmayacak kadar
çok

mı ôGRETMEN

DAG/LIM/

Grup 137 Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Müzik Eğitiminin
Boyutu

382

43 :Çocuk ve müzik ilişkisinde müziğin önemi sizce nasıldır:

Öğretmenlerin%

89'una göre çocuk ve müzik ilişkisi çok önemli, % 11 'ine

öre ise önemlidir. Ancak, müzik eğitiminde bu ilişkinin gelişmesi sağlayıcı gerekli
lışmaları yapmadıkları düşünülmektedir.

43-ÇOCUKVE MÜZİK

Iii biraz

önemlidir

ıı önemlidir

o çok önemlidir

o önemsizdir
ıı farketmez

2

Sizce Çocuk
Müzik İlişkisinde
Müziğin Önemi

mı ÔGRETMEN

10

DAG/LIM/

önemlidir

I

O

13 8 Ortaokul Müzik Öğretmenlerine
ilişkisi

383

Soru: 44 gençlerin eğitiminde müziğin yeri

Öğretmenlerin%

89'u gençlerin eğitiminde müziğin çok önemli olduğunu,

11 'i ise önemli olduğunu .söylemektedir.
kendilerine

verilmiş

Ancak öğretmenler,

olduğu halde verdikleri

çalışmaları gereği gibi yapmadıkları

eğitimde

görülmüştür.

eğitme görevi

bu ilişkiyi

Öğretmenlerin

geliştirecek

kendilerini

bu

fllllamda sorgulamaları. gerektiğine inanılmaktadır.

44-GENÇLERİN EGİTİMİNDE MÜZİK

Sizce Gençlerin
Eğitiminde
Müziğin Yeri

m ôGRETMEN

DAG/LIM/

I

O

139- Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Gençlerin Eğitiminde
/

Müziğin Yeri

384

oru 45 Hayatınızda müziğe ne kadar yer veriyorsunuz:

Öğretmenlerin %100'ü hayatında müziğin önemli bir yeri olduğunu ifade
tmektedirler. Bu durum müzik eğitimi açısından çok önemlidir. Ancak bunu
.ygulamadada hayata geçirmeli öğrencilerine aktarmalıdırlar diye düşünülmektedir.

45-HAYATINIZDA MÜZİGİN YERİ

ııZaman zaman müzikle
ilgilenirim
• hayatımda müzik önemli bir
yer tutmakta
o Hayatımda müziğin yeri azdır
o haycıtımda müziğin pek yeri
buluıımamaktadır
• Müzik benim için eğlence
aracıdır

Hayatınızda
Müziğin Yeri

illi ÔGRETMEN DAG/LIM/

I

O

Grafik 140 Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Müziğin
Hayatlarındaki Yeri
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46 Okulunuzda müzik dersi saati sizce yeterli mi

Öğretmenlerin%

56'sı müzik dersi saatlerinin yetersiz olduğunu söylerken,

44'ü ise çok yetersiz olduğunu söylemiştir. Yetersiz olduğu bir gerçektir. Ancak,
1141.ı;;uuı;;uıc;ı

kol etkinlikleri ile bu ders saatlerini istedikleri gibi artırma imkanları

bunu kullanmamışlardır. Ayrıca, öğretmenler Bakanlığa bu konu ile ilgili de
.)t;;l\.lıuı;;

yazılı istekte bulunmamıştır.

46-MÜZİK DERS SAATL ERİ YETERLİLİGİ

ım Çok yetersizdir
• Yetersizdir

o Az yeterlidir

o Yeterlidir
• Çok yeterlidir

Müzik Ders
Saatleri Sizce
Yeterli Mi

1111

ôGRETMEN DAG/LIM/

I
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Grafik 141 Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Müzik Dersi
Saatlerinin Yeterliliği
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47: Kol etkinliklerinde hangisini yaptırıyorsunuz.

Öğretmenlerin%

34'ü kol etkinliğinde sadece Koro,% 33'ü Koro-Orkestra,
% 11 'i sadece orkestra yaptırdıkalnm

22'i Koro-Orkestra-Bando,

söylemektedir.

cak gerçek anlamda okul bandosu en son 7 sene önce Fen Lisesinde mevcuttu
nrasında okul bandosu yoktur. Ancak günümüzde Bando diye nitelendirilen Boru
rampet takımıdır. Bu etkinlikleri jş,~görmek
pek mümkün değildir.
', ...···,
.

47-YAPTIRILAN KOL ETKİNLİKLERİ

Ii Koro

II Bando

o orkestra
o Koro-orkestra
II Koro-orkestra-bando
fil hiçbirini

Kol
Etkinliklerinde
Hangisini
Yaptırıyorsunuz
l1il ÖGRETMEN DAG/LIM/

Koro

3

Grafik 142- Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre Yaptırdıkları Kol
etkinlikleri
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48 kaç gün kol etkinliği çalışması yaptırıyorsunuz:

Öğretmenlerin

% 78'i 1 gün % 22'i ise 2 gün kol etkinliği yaptırdığım

ylemektedir. Yukarıda verilen cevaplarla.çelişkileryaşanmaktadır. Çünkü, Koro ve
,rkestra etkinliği yaptıranların oram % 33'ü iken, öğretmenlerin sadece % 22'i iki
·,.., kol etkinliği yaptırmakta, Koro-bando-orketsra etkinliklerini yaptıranlar ise en az

.ç gün kol etkinliği yeptırması gerekmektedir. Ancak anket uygulanan öğretmenlerin
:ırasındaüç gün etkinlik yapan öğretmen.bµlunınamaktadır. Çalışmaların ayni güne
ıguuıuııı:ı:sı

ihtimali düşünüldüğünde is~ bunun verimli olmayacağı açık olarak

Kaç Gün Kol
Etkinliği
Yapıyorsunuz
l1ll ôGRETMEN DAG/LIM/

Grafik 143- Ortaokul Müzik Öğretmenlerine Göre kol etkinliği sıklığı
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49 Çalıştığınız kol etkinliğinin saati ve süresi yeterli mi:

Öğretmenlerin
eterli olduğunu,

%45'i

çalıştırdıkları

kol etkinliklerinin

saati ve süresinin

%33?ü yetersiz ve %11 'i de az yeterli olduğunu söylemekte.

edenini bir kısım

öğretmen

açıklamazken,

yeterliliğini

savunanlar

programlı

alışma yaptıklarını ve süreyi kendine göre ayarladığını söylemekte, yetersizliğini
öyliyenler ise öğrencileri toplayamadığını, zamanın yetersiz olduğunu, vasıta sorunu
ini

nedenler

sıralamaktadır.

Yukarıdaki

cevaplara

baktığımızda

yetersizlik

aşılmaktadır. Bakanlık. programlarına hafta. da bir gün kol etkinliği koymasına
ğmen Müzik Öğretmenlerinin yeterli süre ve günde gelip çalışma yapmaları için
erhangi bir resmi engel bulunmamaktadır.

Tamamen

öğretmenin

orumluluğuna ve çalışma başarısına bağlı bir olaydır.

49-ETKİNLİKSÜREYETmLİLİGİ
,

..•.~,..;;..~

,.,

Ill Çok yetersizdir
II Yetersizdir
o Az yeterlidir

o yeterlidir
ıı çok yeterlidir

Sizce Kol
Etkinliklerinin
Saat ve Süresi

O
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Grafik 144 Etkinlik Süre Yeterliliği

insiyatifıne.
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Şoru 50 Sizce okulunuzda müzik eğitimine yeterli önem veriliyor mu

Öğretmenlerin % 45'i okullarında, müzik eğitimine verilen önemim yeterli
lduğunu söylerken,% 22'si az,% 22'i çok verildiğini ve% 11 'i ise verilmediğini
öylemektedir. Önem verilmediğini söyliyenler gerekçe olarak da öğrencilerin
kokulda aldıkları yanlış eğitimden dolayı müziğe önem vermediklerini, müzik
dalarının yeterli donanıma sahip olmadığını ve siteme bağlarken Önem verildiğini
avunanlar ihtiyaçlarının karşılandığını söylemektedir. Bu derslere önem verilmesi
in öğretmenler önce kendileri derslerini önemsemeli ve bu konuda kendi, üstlerine
üşen çalışmaları ilgililerle birlikte yapmaları gerekmektedir.

SO-OKULUN MÜZİK EGİTİMİNE
VERDİGİ ÖNEM
·-·...:..:--.

Okulunuzda
Müzik Eğitimine
Önem
illi ôGRETMEN DAG/LIM/

o

1

Grafik 145 Okulun Müziğe verdiği Önem
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51 Siz öğrencilerinize müzik eğitimini yeterli derecede verebiliyor musunuz:

Öğretmenlerin

% 50'si öğrencilerine müzik eğitimini verebildiğini, % 30'u

ok verdiğini, %20'si az verebildiğini söylemektedir. Nedenini açıklamaktan kaçınan
ğretmenlerin yanısıra verebildiğini ya da çok verebildiğini iddia edenlerin bazıları
unu eğitiminin yeterliliğine bağlamakta, az verebildiğini söyliyenler ise bunu ders
aatlerinin azlığına ve sınıf farklılığına bağlamaktadır.
nucunda
<tvıuıuı~ı

öğrencilere

verilen eğitimin

sınıflar

Ancak yapılan araştırmanın

büyüdük

sonra daha aşağılara

doğrultusundadır.

51-ÖGRENCİLERİNİZE VERDİGİNİZ EGİTİM

Ill Hiç veremiyorum

• veremiyorum

o Az verebiliyorum
o Verebiliyorum
• Çok veriyorum

Öğrencilerinize
yeterli Eğitimi
verebiliyor
musunuz
1a CEVAP DAG/LIM/

veremiyorum

o

o

Grafik 146 Öğrencilerinize verdiğiniz eğitim
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Öğrencileriniz konulan kavrıyor mu

Öğretmenlerin %89'u öğrencilerinin konulan kavradıklarını %11 'i ise hiç
söylemektedir. Büyük bir çoğunluk nedeni konusunda açıklama
kavradıklarını iddia eden bazı öğretmenler, bunu her türlü eğitim
uyguladığına,
ııııcıııcr

gereken bilgileri

verdiklerine bağlamaktadır.

Bazı

ise sınıfta bazı öğrencilerin kavradığını, bazılarının kavradı gibi gözükse

~:riıfasında unuttuğunu bunun nedeninin ise müfredat ve az ders saati olduğunu
Öğretmen öğrencilerine verdiği konulan kavratamıyorsa kendisinin
'

değiştirmesi ve bu kanuda eğitim alması gerekmektedir. Diğer
öğrencilerinin konulan kavradığım söyliyen öğretmenlerin oram ile
başarı oranım karşılaştırdığımızda karşımıza korkunç bir anomali
Öğrencilerin konulan

kavramadıkları sınıfları büyüdük

düştüğünden anlaşılmaktadır.
, ..

.

.., .... ,....:;;..
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52-ÖGRENCİLE:RİN KONUYU KAVRAM4'DÜZEYİ
.••...",.·
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ıııı Hiç kavramıyor
II Kavramıyor

o Az Kavrıyor4
o Kavrıyor
II çok kavrıyor
89%

Öğrencileriniz
Konulan Kavrıyor
mu

o
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Grafik 147 Öğrencilerin Konuları Kavrama Düzeyi

sonar
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53 Öğrencileriniz müzik eğitimine yeterli önemi veriyor mu

Öğretmenlerin %45'i öğrencilerinin müzik eğitimine gerekli önemi verdiğini
11 'i çok verdiğini%

22'i az verdiğini ve% 11 'i ise vermediklerini söylemektedir.

Bu konuda da neden açıklamasından kaçınan öğretmenlerin yanında gerekli önemi
verdiklerini iddia edenler, öğrencilerin müzik dersini sevdiklerini, zevk aldıklarını
söylerken, az verdiğini iddia edenler bunu sisteme ve daha çok araştırma yapmaları
erektiğine

bağlamakta,

vermiyorlar

diyenler

ilgisizliğine bağlıyor. Yine yukardıki.cevaplarla

ise

çalışmamaya

ve

ailelerin

çelişkiler var. Bu durumda öğretmen

ın.etodunu gözden geçirip dersi sevdirmek için yollar aramalı ve bulmalıdır. Ayrıca
ocuklar müzik eğitimi konıısundabiliçlendirilmelidir

diye düşünülmektedir.

53-ÖGRENCİI..E.RİN MÜZİK EGİTİMİNE
MERDİGİ ÖNEM

ım Hiç vermiyorlar
111 vermiyorlar
D Az. veriyorlar
45%

D veriyqrlar
D çok veriyorlar

Öğrencilerinizin
Müzik Eğitimine
Yeterli Önemi
Veriyor mu
l1J ÔGRETMEN DAG/LIM/

1

Grafik 148 Öğrencilerin Müzik Eğitimine Verdiği Önem
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Soru 54 Öğrencilerin müzik dersini sevdiğine inanıyor musunuz

Öğretmenlerin % 67'i öğrencilerinin müzik dersini sevdiklerine inandığım,
%11 'i az inandığını % 22'i ise inanmadığını söylemektedir. Nedenini açıklamayan
öğretmenlerin yanısıra, sevmediklerini söyliyenler nedenini sisteme bağlarkeni
sevdiklerini iddia. edenler bunu derslerin zevkli geçmesine, en çok ihtiyaçları olan
ders olduğuna ve katılımlarına bağlamaktadır. Bu dersi sevdirmek çocukları sanat
~eğeri yüksek müziğin içerisine çekmek öğretmenlerin görevidir. Bu konuda
gğretmenler kendi

kendilerini öz

denetim

yapmaları

gerekmektedir

.üşünülmektedir.

54-ÖGRENCİLERİN MÜZİK DERSİNİ SEVM 8.ERİ

Iii Hiç inanmıyorum
Ill inanmıyorum

o Az

Öğrencilerinizin
Müzik Dersini
Sevdiğine
inanıyor musunuz

inanıyorum

1

!inanmıyorum

m OGRETMEN DAG/LIM/ I

O

2

Grafik 149 Öğrencilerin Müzik dersini Sevmeleri

diye
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Soru 55 Aileler müzik eğitimine gerkli değeri veriyor mu

Öğretmenlerin % 45'i velilerin müzik eğitimine gerekli değeri az verdiğini
%22'i vermediğini % 22'i hiç vermediğini %1 l'i ise çok verdiğini söylemektedir.
Aileleri bu konuda yönlendirmek
düşünülmektedir.

de öğretmenlerin görevlerindendir

diye

55-AİLEI..ERİN MÜZİK EGİTİM İNEVERDİKLERİ DEGER

II.Hiç vermiyorlar
• Verrriyorlar

o Az veriyorlar
o Veriyorlar
• çok veriyorlar

Aileler Müzik
Eğitimine Gerekli
Önemi Veriyor mu

mı ÔGRETMEN

DAGlL/M/

I

2

Grafik 150 Ailelerin Müzik Eğitimine Verdiği Önem
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Soru 56

Müzik faaliyetlerini sürdürmek için okulunuzdan gerekli desteği

alıyormusunuz.

Öğretmenlerin %67'si

müzik faaliyetlerini sürdürmek için okuldan yeterli

desteği aldıklarını söylerken %33'ü çok aldığını söylemektedir. Ancak gerçek
anlşamda okul faaliyetlerine rastlamak pek de mümkün olamamktadır.

56-MÜZİK FAAbİYETLERİNl:i.QKlJLlJNVERDİGİ
DESTEK

mı Hiç alamıyorum
1111

Alamıyorum

o Az

alıyorum

o Alıyorum
1111

Faaliyetlerini
Sğrdğrmede
Okulunuzdan
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O

Grafik 151 Müzik Faaliyetlerine Okulun

Çok alıyorum
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Soru 57 Müzik Eğitimi amaçlarının davranışa dönüşme başarı oranı sizce

Öğretmenlerin %62'si müzik eğitiminin amaçlarının davranışa dönüşme
başarısının %25 olduğunu

söylerken, %38'i

bu başarının %50 olduğunu

söylemektedir. Bu eğitimi yapmak ve amaçların davranışa dönüşmesini sağlamak
kendi. · görevleri olduğuna gore bu eğitimi yeteri kadar yapmadıklarım ya da
apamadıklarını kabul etmiş olmaktadırlar . Yapılan değerlendirmede de öğrencilerin
er yıl müzik eğitiminin amaçlarının davranışa dönüşme başarısının düştüğünü
gözler önüne sermiş bulunmaktadır

57- ÖGRETMENE GÖRE MÜZİK EGİTİ AMAÇLARININ DAVRANIŞA
DÖNÜŞME BAŞARISI

ım yüzde yüz
II yüzde yetrrişbeş
o yüzde elli
o yüzde yirrribeş
11 yüzde sıfır

2

Sizce Müzik
Eğitimi
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o

Grafik 152 Amaçların Davranışa Dönüşme Başarısı

VI-MUZİJ( EGİTİMİNİN MALİ DÖKUMU

· VI. Müzik Eğitiminin Mali Boyutu:

İnsanlar bazı ihtiyaçlarını kend] imkan ve çabalarıyla karşılayabilmektedir.
ncak, işbölümüne dayanan. bir tc:>plulll(dUz~niııc:le• insanların birbirlerinden yardım
örmeksizin veya ortak bazı hizmc::ıtletc:lc::ııı.y1:trıı:rla11rnaksızın karşılanamayacak

pek çok

.tiyaçlan vardır. Devletler, topl\llllµrti§~c::ırnli oları ihtiyaçların karşılanmasını kendi
evleri arasına almış ve bunları kamu hizmeti şeklinde örgütlendirmiş bulunmaktadır.
Bu anlamda devletin pnansnıanıııı< üzerine alarak kamu hizmeti şeklinde
".""~"''hl\><,".\,

.

iirüttüğü pek çok hizmet bulunm~~fl{llu.hizmetlerin

en önemlilerden bir tanesi de

ıt,:~·

Eğitimin bir parçası ise müzik eğitinıkolc:luğuna göre Devlet ve on~n bir organı
an Eğitim Bakanlığı'na bu konuda çc:>l<;işc:lilşlll~k;t~dir.
· Ülkelerin eğitime verdiği .önern her.yıl bütçelerinde eğitime ayırdıkları mali katkı
payının büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
2001 yılından başlamak üzere 2004 yılı da dahil KKTC Bütcesini ve bu bütceden

ğitime ayrılan katkı payını gözler önüne sermek için bir taplo halinde vermenin yararlı
olacağı düşünülmektedir. Tapio incelendiği zaman eğitime ayrılan katkı payının sabit bir
oran'la değil her yıl değişebilen ve yüzdelik farkı ile oynayan bir dağılımla karşı karşıya
kalındığı görülmektedir.
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Her alanda olduğu gibi eğitimde de değişiklikler, yenilikler yapılırken işin
konular girmektedir.

Eğitimin mali boyutu ise azımsanmıyacak

büyüklüktedir.

q'ablo VI. 59. KKTC Bütcesi veEğitiı'lı.ei.A.yrılan Katkı Payı
KKTC BÜTÇ-EŞİ

2001
2002
2003
2004

EGİTİM BÜTÇESi PAYI

376,872,835,Q_O.Q,OOO
55,733,384,000,000
589,69§,000,000,000
91,553,275,000,000
l,042,685,000,0Qm<>oo 127,004,970,000,000
1,144,§75,0ÔÖ,OOO,OOO. 157,4~3,_12Ş,QQQ_,OOO

Yukarıda verilen tabloyat,~lcılgığı/ıaman

EGİTİM
BÜTÇESİ PAY
ORANI
14,79
15,53
12,18
13175

son 4 yıllık KKTC Bütçesinde Eğitime

ayrılan payın oranını görmel~teyi~•.,,,.G-pµllüyor ki KKTC de genel bütçenin Eğitime
_)'\:?(~~.;

ayr. ılan payı azımsanmıyacak bir./<<>ran_••.• . .•.•. •.•. a_. ·_1 .\·'·Jlil'_.tir··-..· . Son 4 yılın ortalamasına baktığımız
-·- ._-:-·
.
-_-_._ . _-_ -._-. -._ . - •._ ·_ .... · .• -.•._ .•. .•. • < •.• _- _:· .. >·-. -."-'><··,,:~,._._
.
zaman ise genel bütçenin %)14,06 şıııııı Eğitime ayrılan pay olduğu görülmektedir.
r_.,,:sa_•

Ancak 4 yıl ayrı ayn incelendiğkyeifüi<:>f@lar karşılaştırıldığı zaman ise karşımıza 2002
yılında pay oranının daha çok, 20()ff\yılgıfise en az olduğu görülmektedir.jrlalbuki

bir

ülkede her yıl Eğitime ayrılan katlcı p~yıııin daha da arttırılması gerektiği kanısındayız.
Kaldı ki bizde Eğitime ayrılan ge#~l/ôrtalariıa oranına göre % I 4 lük bir katkı payının
bile yeterli olmadığı yapılan çalışnıad~qrtaya çıkmaktadır.
Yürütülen çalışmalarda ilk

.ve i<:>rta derecedeki

okullarımızda müzik eğitiminin

amaçlanan düzeyde yapılmadığı ya da yapılamadığı görülmüştür. Bu anlamda toplumun
ihtiyaçlarını karşılamayı üstlenen devlefveken.cliadına
Eğitim Bakanlığı'nın

yürütmesi için görevi verdiği

müzik eğitimini yeniden .organize etmek için üstüne düşen

görevleri yapması gerekmektedir. Eğitimde yeniden yapılanma çalışmaları yürütülürken
bir kısım çalışmaların maddiyata bağlı olması da son derece doğaldır. Eğitim Bakanlığı
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>müzik eğitimi konusunda hizmet verirken işin içine doğal olarak mali konular da
girmektedir.

Yirmibirinci yüzyıla girdiğimiz şu. günlerde •. hızlı teknolojik gelişmeler tüm
dünyada düşüncenin değişmesine ve çeşitlenrnesi,neneden olmuş, buna paralel olarak da
eğitimde klasik eğitim anlayışından uzakbışılıırak.teknolojiye dayalı eğitim modellerinin
ortaya çıkmasına alan hazırlamıştır.

Hızlı teknolojik gelişim . heI' alandEli olduğu gibi sanat alanını da yoğun bir
biçimde etkilemiştir. Bu etkilemesonunda
1·

.. ·

.. ::·. :· :<::::··.:.:.··'·:·:···
.. ·

sanat anlayışında ve estetik değerlerde önemli
·.

.·

'

değişiklikler olmuş, veriler hayatımıza.> girmiştir. · Teknolojinin

getirdiği yenilikler,

kolaylıklar ve yüksek performans, SEUl.Eltırdajıa özgür yapılabilir bir hale getirmiş, yeni
yapıtların daha kolay çıkmasına ve çok.ça.bµk hayata geçmesine olanak sağlamıştır.

Gelişen teknolojinin

em ·· ..ÇQJ(./~tk.i~iği>
sanat dallarından
· ..·.· ..· .. ·.
t·{r,:.,,,.

biri de müziktir.

Bilgisayar teknolojisine paralelQlaI'a.k.iJ:,Ir.ge1işI11egösteren müzik dalında besteleme
anından, seslendirilmesine, • kaydegi}µıeşiııe,.<basılmasına., çoğaltılmasına
basamakta bu teknolojiden yara.rla.ııılrna.kta.dtI'.f· Geleneksel
anlamda değişmeye

uğramış ve değişmiştir.

kadar her

üretim biçimleri büyük

Birçok ünlü müzisyen,

besteci bu

sistemlerden yararlanarak çalışmaktadır. (Bayraktar; 1988)

Bugün yine biliniyor ki çağcıl ülkeler müzik eğitimi verirken teknolojinin bir
gereği olan "Bilgisayar Destekli " eğitim-öğretim metotları kullanmaya başlamışlardır.

Günümüzde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Bakanlığı ülkenin eğitim-öğretim

Milli Eğitim ve Kültür

etkinliklerini yürütürken okulların genel eğitimde

ihtiyacı olan masa sandalye vb. gibi araç-gereci hazırladığı gibi derslerin özelliğine göre
de araç ve gereçler kullanmaktadır. İletişimde etkili ve önemli bir araç olan bilgisayar
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laboratuvarlarını, fen, kimya, fizik, biyoloji laboratuvarlarını oluşturdukları gibi, beden
eğitimi yapılabilmesi için, örneğin, muhtelif toplar, kasa minderleri de sağlamaktadır.
Ancak uygar toplumların bilimsel araştırmalarla ıspatladığı bir gerçek vardır ki o
da çocuk ve gençlerin eğitiminde önemli bir yer oluşturan müzik aletleri alımına gitmeyi
ihmal etmeleridir. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise öğrencilerin hemen hemen tek
hedef olarak ÜSYM yi görmesi ve bu/smavlarda ise müzik sorularının yer almamasıdır.
Halbuki bazı sorumlular. tarafından gözardı edilen çok önemli bir gerçek var:
Müzik eğitimini matematik eğitimi kadar ve ayni yeterlilikte gören öğrencilerin müzik
eğitimi almaları nedeniyle zeJc!larının daha da geliştiği, bu gelişmenin sonucu olarak da
özellikle fen bilimleri alanlarındakFs~navlarda daha başarılı oldukları ıspatlanmıştır. Bu
olgu, tartışılmaz biF'gerçektir.

İlgili Balkanlığın yapılınasığ~rek~

fen dersleri bazında, bilgisayar, laboratuvar,

!'~/'~'.

vb. kurmanın ya da diğer dersl~~n.yüıiifiilm~si

için araç-gerece harcanan paranın

yanında önemli bir ders olan. miizilceğitiminin yürütülmesi için gerekli araç ve gerecin
alınması yolunda mali yükümlülüğiiııü.de yerine getirmesi gerekmektedir.
Bu anlamda ilk ve orta dereç~li okullarda çağdaş düzeyde ve istenilen amaca
yönelik müzik eğitimi yapılabilınesf>jçitj başlatılacak çalışmaların kısa vadedeki mali
boyutundan da bahsetmekte yarar g<>rUJlllektedir.
Daha .önceki bölümlerde ilkokulın~ik.öğretmenlerinin

eğitilmesi konusuna

değinilmiş ve yeteri kadar eğitim almadıklarından bahsedilmişti. Yine bu öğretmenlerin
içerisinde istekli olanların hizmet-içi eğitimlerle daha yararlıbir hale getirilebileceklerini
gözönünde bulundurarak
bulunmaktadır.

verilecek eğitimin mali yönüne de · değinmekte

yarar
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Ortaöğretim okullarında görev yapan müzik öğretmenlerine yeni yöntemler
konusunda hizmet-içi eğitim verilmesinin mali boyutu: 3 günlük ve tek merkezde
verilecek bir hizmet-içi

eğitim, yurt dışından

getirilecek bir eğitimci tarafından

yapılacaksa yaklaşık 3.500.000.000 TL. y~. mal olacaktır.

İlkokullarda çalışanlar içerisinde müzik öğretmeni olarak görev yapmak isteyen

\

öğretmenleri seçerek verilecek hızmet-içi eğitimlerin mali yönü: 3 günlük ve tek
nıerkezde verilecek

bir . ~iznıet ..içi eğitim, yurt dışından getirilecek . bir eğitimci

. tarafından yapılacaksa

TL; yurt içinden bir eğitimci ile

yaklMık 3.500.000.000

yapılacaksa 2,500,0000,{)00 TL ye mal olacaktır.

Yine ortaöğretimye ilköğretim öğretmenlerine çoklu zeka ve liderlik konusunda
3 günlük tek merkezdey;~piJecek bir hizmet-içi eğitim, yurt dışından getirilecek alanında
uzman ikjeğitimci tarafıııclımyapılacaksa 4.500.000.000 TL. ye mal olacaktır .
. ,.,..• ~-~~

Orff çalgılarının .: tımıtıldığı .•. ye eğftjıui~in
verildiği
······~
...,__~...:··-

·--·--

1 O günlük bir seminer

düşünülürse bu hizmet yaklMık 3.$()()'.()QO.OOO x 5: 17.500.000.000 TL ye mal olacaktır .

Yine metodoloji konusunda öğretmenlerin eğitilmesi için yaklaşık haftada I gün
olmak . üzere toplam 3 aya ihtiyaç vardır ki bu da
10.000.000.000

yaklMık 2,500,000,000

x 4:

TL. ye mal olacaktır. (Hesaplama yapılırken 50 öğretmen baz

Okullara alınacak Orf çalgıların mali dökümüne bakıldığı zaman ise:

KKTC toprakları içerisinde toplam 88 ilkokul, 12 ortaokul, I I lise orta bölümü
üzere toplam 11 I okul bulunmaktadır: Bu okuJlarımızdan yaklaşık 20 ilkokul ve
I O ortaokula daha geniş boyutta Orff çalgıları verirken, öğrenci sayısının daha az
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bulunduğu geri kalan 66 ilkokul ile 13 ortaokula daha az çeşitte Orff çalgıları vererek
hesaplama yapmış bulunmaktayız.

Geniş Kapsamlı Orff çalgıları alınan okullara.oktı}bazında: 4.500.000.000 TL;
Dar. kapsamlı

Orff çalgıları

alınan

okullara)ise

ökııl, bazında

600.000.000

TL

düşmektedir.

Dökümü toplu olarak vermek gerekirse;
Toplam 30 x 4.500.000.000 TI: 135.000.000.000 TL
Toplam 79 x 600.000.000 TI: 47.400.000.000 TL
Toplam aletler ihtiyacı için : 182.400.000.000 TL 'ye ihtiyaç bulunmaktadır
Hizmet-içi eğitimler de hesaba katıldığı zaman:
182.400.000.000 TL çalgılar
17 .500.000.000 TI Orff çalgı eğitimi
<,',.~t:.;:-.;_Ff.;

3.500.000.000 TL hizmet-içi eğitim
2.500.000.000 TL hizmet-içi eğitim
4.500.000.000 TL hizmet-içi eğitim
1 O.OOO.OOO OOO TL metodoloji eğitimi olmak üzere

Toplam : 220.400.000.000. TL öngörülmektedir.

Bu mali yükümlülüğün, für~yş~l .plarak ele alındığında yüksek bir meblağ diye
düşünülmesi

doğal bir· · sonu9tur. Anca.k . . öğrenci sayısı dikkate alındığında ve bu

harcamayı yapacak yükümlünün. d.e bir kurulll .olduğu gözönünde bulundurulduğunda
bunun büyük boyutlu ve önemli bir mel,l,~ <>lı-ııadığı anlaşılmaktadır.

Orff Çalgılar İle İlgili Aletlerin Yaklaşık Birim Fiyatları Aşağıdaki gibidir: (2004
yılı fiyatları esas alınmıştır.)
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Tablo VI.60. Orff Çalgı Aletlerinin 2004 Yılı Birim Fiyatları
Malzemenin Cinsi

Birim Fiyatı (TL)

MiniAgago

24.000.000

Teki!Agago

9.000.000

Agago

36.000.000

Meta!Agago

90.000.000

Çelik Üçgen

15.000.000

Marakas

24.000.000

Zilli Marakas

27.000.000

Tır Tır

90.000.000

-Bongo

105.000.000

Tekli Kastenyet

15.000.000

Avuç İçi Kastenyet

6.000.000

Yumurta Marakas

12.000.000

Mini Davul Saplı

12.000.000

Tartım Kutusu

24.000.000

Ritim Kutusu

36.000.000

Çin Çin Diyatonik
Tartım Çubuğu

.,.,... ..::;,\

60.000.000

Mini Def

{~500.000
~{ ~""'
2.ö'00.000

Metal Def

2.500.000

Koltuk Davulu

60.000.000

Oryantal Zil

6.000.000

Bando Zili

30.000.000

Piccalo Metalofon Diyatorıik

200.000.000

Piccalo MetalofomKromatik

270.000.000

Soprano Metalofon Diyatonik

120.000.000

Soprano Metalofon Kromatik

150.000.000

Soprano Ksilofon Diyatonik

300.000.000

Soprano Ksilofon Kromatik

385.000.000

Alto Ksilofon Diyatonik

340.000.000

Alto Ksilofon Kromatik

440.000.000

Tenor Metalofon Diyatonik

150.000.000

Tenor Metalofon Kromatik

220.000.000

Bas Metalofon Diyatonik

240.000.000

Bas Metalofon Kromatik

300.000.000

Bas Ksilofon Diyatonik

780.000.000

BÖLÜM VII. BULGULAR,

YORUMLAR ve ÖNERİLER:

VU.1. Bulgular-Yorumlar:

I. Lefkoşa bölgesi ilkye <>~ğğr~tilllokullarında okuyan ~636 öğrenci ve Lefkoşa
bölgesi ilk ve .qı:uı§ğr~fün.olqılfrırında görev yapan toplam 26 öğretmene
uygulanan ank~tl~ı,-in.. ş.<>nılı:ı.p tek.tek incelenerek analiz edilmiştir.

2. Yapılan araştırmada farklı 11 ilkokul 4. sınıfı bitiren 768 öğrenciye 5. sınıfı
bitirip ortaokula başladıkları zamanda da anketle ölçüm yapılmıştır. Ancak
Lefkoşa bölgesi dışından Lefkoşa ortaokuluna gelenlerle sayıları 926 ya
yükselmiştir. Çoğunluğun ~y~i"çğrenciler
olması nedeniyle verdikleri yanıtlar
fonr::''t}::
···

··· ····

: . : · :·>

.':

.

1

· :.·.•· .·.

durumu daha net olarak açığa çıkarmaktadır.

3. Yapılan araştırma neticesinde farklı 11 ilkokulun 4. sınıfını bitiren 768
öğrencinin ancak% 70'i hayatında müziğin rolü olduğunun ve müziksel çevre
içerisinde yaşadığının farkına varabildiği anlaşılmıştır. % 30' luk bir oranın ise
yaşadığı müzikal çevrenin farkında olamadığı görülmüştür.

4. Yine yapılan araştırmada farklı ilkokulları bitirip farklı 5 ortaokul 1. sınıfında
okuyan 926 öğrenciden ancak %49.34' ü insan hayatında müziğin rolü
olduğunun ve müziksel çevre içerisinde yaşadığının farkına varabilmiş, başka
ülke müziklerininmüzik hayatımızdaki yerini anlayabilmiş,hayatımızda müziğin
önemli bir yeri olduğunun ayırımına varabilmiş. Bu öğrencilerin %50.62'sinde
ise müziğin bu amacı davranışa dönüşememiştir.
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5. Bu durumda ilkokul 4. sınıfı bitiren öğrencilerin Ünite I'i % 30 oranında bir
öğrenci grubu kavramadan geçmiş, ancakilkokul

5 . sınıf müfredatında ayni

konuları içeren Ünite I'i bu defa% 51 oranında öğrenci kavramadan geçmiştir.
Görülmektedir ki ayni öğrencilerin ilkokul 4. bitirdikten sonra aldıkları yetersiz
eğitim ilkokul 5 daha da artıyor.

6. Yine farklı 1 I okulda okuyan. 76~ 4,.ysııııf. pğrencisinin ancak % 53.76'ı müzik

seslerinin temel özelliklerinil(a.yrayc:1.bilrrıiş,seslereduyarlı olmayı öğrenebilmiş,
insan sesinin diğer seslerdemfarkırıı kavrayabilmiş, şarkı söylerken dili ve sesi
doğru kullanmasını öğrenrrıe.sfgere.ktiğininfarkına varabilmiştir. % 46.24'ü ise
bunu farketmeyiöğrenerrıerrıiştil'.

7. İlkokul 5. sınıfı bitirip orta 1. şııııfa geçen 926 öğrenciden ancak %47.17' si sesin
oluşum sürecini anlayapjlqıJŞ(iıışaı:ı sesi topluluklarını, çalgı topluluklarını
/\i~0ii;l\l\·/

tanıyabilmiş, duyduklarını sesle if~e edilebileceğini öğrenebilmiş, anc,k
%52.83'ünde müziğin bu amaçları davr~nışaôönüşememiştir

8. Yine görülüyor ki 4. sınıfu.ı:.CMiigi~ eğitimi II. Ünite konularını öğrencilerin %
46' sı kavramadangeçmişveiJ~9kul 5. sınıfı bitirdikleri zaman ise ayni konuları
içeren Üniteyi II 'yi bu defa%,5Ş()randa öğrencileranlayamadan geçmiştir.

9. Görüleceği üzere 4. sınıfı bitireUipğrencilerin ikinci Ünite başarıları 5. sınıfı
bitirdiklerinde yüzdelikoranına göre düşmektedir.

10. Müziğin temelinde ritim yatmaktadır. Çevremizdeherşeyin düzensiz gürültü diye
nitelendirebildiğimiz seslerin bile bir ritmi olduğunun farkında olma, farklı
ritmleri ayırdedebilme, ezgileri farkedebilme, değişik ezgileri ayırdedebilme,
konuşma ve ritmin içiçe olduğunu kavrayıp konuşma ritmi ile şarkı ritmini
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ayırdedebilme, ezgileri gerek grupla gerekse bireyseleölarak söyleyip çalabilme
başarısını ancak 768 öğrenciden% 66.73'übaşarabilmiştir.

11. Yine bu öğrenciler 5. sınıfı bitirdikleri zaman, ritim kalıplarını tanıyabilme, söz
kümelerinin ritim yapısını ayırdedebilme, sözlerle ritmin içiçe hatta ayrılmaz bir
ikili olduğunu

kavrayabilrrıe,.iiçevresin.de. her

şeyin

bir

ritmi

olduğunu

farkedebilme, ritmik bir dünyaiç~rişiııde<yaşadığını farkedebilme başarısını 926
öğrenciden ancak %46.28H g9sterebilmiştir.

Öğrencilerin

%53.72'sinde

bu

davranış gelişmemiştir.

12. Görülüyor ki Ünite III de qğr<!ncil~r,. 2 yıl içersinde eğitimleri daha iyiye gitmesi
gerekirken aşağılara düşnıüştur.

J3. İlkokul4. sınıfı bitreıı,J~flir/t

şarkılardave oyun müziklerindekuvvetli

ve zayıf vuruşlarını <duyupvtıµtf~!~i}111_e,

uygulayabilme,

anlayıp 2 vuruşlu 3 vuruşlıı l>aşifküınelerlayırdedebilme,

ölçülerin önemini

önemini kavrayabilme,

çevresinde kuvvetli ve zayıf vıı:rıışları algılayabilme ve ayırdedebilme başarısını
ancak %54.22'si · gösterel,iliniştir.

Öğrencilerin

%45.78'inde

bul bölümün

amaçları davranışa dönüşmeniiştir.

14. Öğrenciler ilkokul 5. · sınıfıilfüir(iikleri zaman ise 926 öğrencinin %45.92' si
şarkılarda

ve

oyun

müzikleriıı(ie<>vuruş

ile

zaman

arasındaki

ilişkiyi

farkedebişmiş, ölçüyü ve ölçü türlerini, tekrar, dolap işaretlerini öğrenmiş, vuruş
ve zamanları doğru tanımlayabilmiş, ancak bu öğrencilerin %54.08 i bu konuları
kavramadan bir üst sınıfa geçmiştir.

15. Yini öğrencilerin 2 yıl içerisinde başarı gelişimlerini karşılaştırdığımızda ilk üç
Ünitede olduğu gibi Ünite IV de de başarısız öğrenci oranı artmıştır.
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16. Şarkılarda, oyun müziklerinde
terimlerini

ayırdedebilme

temel hız basamaklarını

ve . yerine

yazabilme,

ayırdedebilme, hız

müziklere

uygun hızları

uygulayabilme başarısını ilkokul.4. sınıfı bitiren 768 öğrenciden kazanan ancak
%68.83 tür. Öğrencilerin %3Ll7' si bu davranışları kazanamamıştır.

17. Öğrenciler ilkokul 5. sınıfı bitirdikleri zaman ise 926 öğrenciden %48.9'u şarkı,
türkü ve oyun mi.iziklerinde hız'ın çeşitlerini ayırdedebilme, terimlerini tanıma,
değişik müziklerin . değişik·.. hız terimleri

olabileceğini

anlama

ve bunuı

uygulayabilme başarısını . göstermiş; öğrencilerin % 5 I. 1 'inde müzik eğitiminin
bu konudaki amaçları davranışa dönüşmemiştir.
I

18. Bu durumda ÜnityVd.e de öğrencilerin iki yıl içerisinde artması gereken başarı
oranı düşmüştür.

19. Şarkılarda ve oyun ırı.üziijyrirıd.;r!(e,mel
gürlük basamaklarını ayırdedebilme,
~......
....

.

.

,_.,~-.

..

gürlük değişikliklerirı.in fatl9rı~ yarabil~e,

terimleri tanıma, yazıldığı yerleri

ayırdedebilme, müziğjrı anI.ı:ımırı.~ µygun.gürlµkle.ri•·söyleyip.çalabilme • • başarısını
ilkokul 4. sınıfı bitireıı ögrçrı.çi!~fd.çrı ança.k % 69.4'ü göstermiş, öğtfencilerin
%30.6'sı bu konuları anlaınad.anjl](okul5.isınıfag~çırı.iştir.

20. İlkokul 5. sınıfı bitiren öğrencilerin

.%

:38.83'ü .şarkıi.türkü .marş. ve . oyun

müziklerinde gürlük çeşitlerini tanıyabilmiş, terimlerini ·• ayırdedebilmiş, gürlük
değişikliklerini farkedebilmiştir.
gösterememiştir.

Ancak öğrencilerin

%61.17'si

bu başarıyı

21. Öğrenciler ilkokul 4 ve ilkokul 5. sınıfı bitirdikleri süre içerisinde Ünite VI daki
konuları kavramada giderek problem yaşamışlar, 2 yıl süre içerisinde onların
başarıları düşmüştür.
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22. Konuşma cümleleri ile müzik dizeleri arasındaki benzerliği

şiirdeki mısra ile

müzik cümleleri, ezgilerin cümlelerini ayırtedebilme cümle bütünlüğü, ezgi
kümelerini ve motifleri, başlangıç bitiş ve ara motifleri, soru-cevap cümleleri
şarkılarımızın biçimsel yapı~llla uygtm söyleyiş, çalış ve dinleyiş konularındaki
başarı oranı ilkokul 4. cü .sınıföğrencilerinde % 73.11 olarak bulunmuştur

23. ilkokul 5 sınıf öğrencileı-ind~ise. konuşllla.para.gı-aj:ları ve şiir bentleri (kıta) ile
müzik dönemleri (periyot) arasındaki benzerlikleri farkedebilme, şarkılardaki
müzik dönemlerini farkedebilme, çeşitlerini ayırdedebilme başarısını ancak
o/o43.l l 'i göstermiştir. Öğrencilerin%56.89'u bu başarıyı gösterememiştir.

24. Yine görülüyor ki öğrencilerin VII. Ünite konularında da 2 yıl içerisinde
başarıları düşmektedir.
.

. ,, ,~.,;;.,

.
····~""'
25. Ilkokul 5. sınıfı bitiren öğrenbıl~ı}~.~38.79'u müzik hayatında çeşitli tür
müziklerin önemini kavrayabilmiş, müzik türlerini ayırdedebilmiş,yurdumuzda
ve diğer ülke" müzikleri/arasındaki farkı ayırdedebilmiş, ancak öğrencilerin
%61.21' inde bu da:vraııış! ~~n.ıla111anııştır.

26. Yine ilkokul 5. sınıfı bitiren öğrencilerin ancak %28.98'i Atatürkün sanata
verdiği önemi, sanatla ilgili düşüncelerini, sanatçıların yetirtirilmelerine
gösterdiği özeni anlayabilmiş, ancak öğrencilerin %71.02'si bu konuları
kavramadan Üniteyi bitirmiştir.

27. Nota diline gelince: İlkokul 4. sınıfta okuyan öğrencilerin ancak% 38.8'i porteye
nota yazma becerisini kazanmıştır.
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28. İlkokul 5. sınıfı bitiren öğrencilerin ancak %9.95'i porteye nota yazma becerisini
göstermiştir.

29. Görülüyor ki ilkokul 4. sınıfta porteye nota yazma becerisini gösteren % 39
öğrencinin yaklaşık% 20'si bir yıl gibi süre içerisinde bilgilerini unutmuştur.

30. İlkokul 4. sınıfta okuyan<.öğrencilerin ancak % 34.5'i parça analizi yapabilme
becerisini kazanmıştır.
I

31. İlkokul 5. sınıfı bitireni öğrencilerin ancak % 21.1'i parça analizi yapabilme
becerisini kazanmıştır.

32. Yine görülüyor ki bu davranışı kazanan öğrencilerin bir kısmı bunu
geliştirmediği için gösterdiği davraı;yşıunutmuştur.
t;:Kft',·-:,c
:1~---,

33. İlkokul 4. sınıfta

ancak % 60'ı notaların isimlerini

tanıyabilme

34. İlkokul 4. sınıfta% 60
yazık ki unutmuş ve ilkokul
kazanma başarısını göstermiştir.

35. Görülüyorki 2 yıl içerisinde nota okuma başarısını %100 öğrencinin davranışa
dönüştürmesi beklenirken bunu ancak % 24'ü göstermiş ve dolayısıyle başarı
aşağılara düşmüştür.
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36. İlkokul 4. sınıfta okuyan öğrencilerin ancak %42'si

notaların

değerlerini

tanıyabilme becerisini göstermiştir.

37. ilkokul 5. sınıfı bitiren öğrencilerin ancak % 39.7'si nota değerlerini tanıma
becerisini göstermiştir.

38. Görülüyor ki bu konuda da öğrenciler ilerleme gösterememiştir.

39. Genel olarak İlkokul 4. sınıfı bitiren öğrencilerin sadece % 43.8'inin nota dilini
öğrenme başarısını gösterdiği,

40. Ayni öğrencilerin genel olarak ilkokul 5. sınıfı bitirdikleri zaman ise ancak
%23.7'si Nota Dilini gösterme başansını geliştirdiği saptanmıştır. Görülmektedir
:Mt.<,/0),,:c.

ki ilkokulu bitiren öğrenciler\

iğin temeli olan nota dilini öğrenmeden

ortaokulageçmektedir.

4 LTüm Anket sonucuna bakıldığı. zaman ise çıkan tablo müzik eğitimindeki
başarısızlığınaçık bir göstergesidir. 1\/Jjizik Eğitiminin Genel Amaçları, 4-5 Sınıf
Müzik Eğitiminin Genel .•.Atnaylarıive. 4.t$ınıf 1\/lü21ik Müfredatı .·.Amaçlarının
davranışa dönüştürülme başarısI)ilkoku.l.•••A-.\Sınıf\öğre11çilerinde(ııncak•·•·%··.••53.3
oranında karşımıza çıkmaktadır-Bu. durumdatüm<öğrerıcilerin·.ancakyarısının
bir üst sınıfa geçerken beklenen davranışlarr'geliştirdiğigözlemlenmiştir.

42. Bir üst sınıfa geçen bu öğrenciler ise 5. sınıfı.bitirdikleri zaman ise 4 ve 5 sınıf
Müzik Eğitiminin Genel Amaçları ve 5. sınıf Müzik Müfredatı Amaçlarının
davranışa dönüşme başarısı ancak % 32.4 oranındaki öğrencilerde gerçekleşmiş,
% 67.6' sında ise müzik dersi amaçları davranışa dönüştürülememiştir.
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43. İkinci devrenin 1. sınıfını yani İlkokul 4. sınıfını bitiren

ve değişik okullarda

okuyan 768 öğrencinin yeteli müzik bilgisi-olmadığı görülmektedir.

44. Bu öğrenciler yetersiz bilgiyle bir üst sınıfa geçince ,yani İkinci devrenin 2. sınıfı
olan ilkokul beşinci sınıfı bitirdikleri zaman yeterli müzik bilgi ve becerisini
kazanmadan2. kademeyi kapatmışbulunmaktadırlar

45. Yetersiz eğitimle ortaokula geçen öğrencilerin durumu ise:

46. Farklı 5 ortaokulda okuyan ve orta 1. sınıfı bitirip orta 2. sınıfa geçen 1001
öğrenciden sadece %58.09'u insan ile müzik ilişkisini ve insanın müziğe olan
ihtiyacınıkavrayabilmiş,% 41.91'i ise budan yoksun kalmıştır.

·. 47. Farklı 5 ortaokulda okuyan ve ort~''2. sınıfı bitirip orta 3. sınıfa geçen 941
öğrenciden ancak %58.88'i insan t;plum ve sanat ilişkisini kavrayabilmiş,
günlük hayatında sanat ve müziğin yerini farkedebilmiş, %41.12'i ise bunu
başaramamıştır.

48. Yine orta 1. sınıfı bitiren öğrenciler ile orta 2. sınıfı bitiren öğrencilerin Ünite I
deki başarı oranına bakıldığında, farklı öğrenciler olmasına rağmen, yüzdelik
oranı birbirlerine yakın görülmektedir. Bu durumda öğrencilerin ancak yarısı
Ünite 1 deki müzik amaçlarını davranışa dönüşmüştür

49. Yine farklı 5 ortaokul da okuyan ve orta 2. sınıfa geçen 1001 öğrenciden ancak
% 36.3'ü ses oluşumunu kavrayabilmiş, insanda ses değişimi yani mutasyon

döneminin özelliklerini tanıyabilmiş -ki bu sesini koruması sağlıklı ses'e sahip
olması için son derece önemlidir-konuşma ve şarkı söylemede ses nefes öğesinin
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önemini, ses eğitiminin konuşma ve şarkı söylemedeki önemini, diyafram
nefesinin önemini kavrayabilmiştir bu da kendini ifade etme ve düzgün bir
diksiyon için son derece önemlidir.Ancak öğrencilerin%

65.7'sinde müziğin bu

amaçları davranışa dönüşememiştir.

50. Farkı 5 ortaokulda okuyan>ve orta 3. sınıfa geçen 941 öğrenciden ancak %
48.54'ü çalgı ses topluluklarıtııtanıyabilmiş,
ve çalgı topluluklarınıtaı:uyabilnıe,

kullanılan çalgı türüne göre çalgı,

yaptıkları müzik türüne göre oluşan çalgı

topluluklarını ve .yaptıkları müzik türüne göre etkinlikte bulunan çeşitli ses
topluluklarını

tanıyabilme başarısını gösterebilmiştir.

Ancak bu öğrencilerin

%51.46' sı bu davrarıışlıırı gösterememiştir

51. Yine Orta 1. sınıfı /bitiren öğrenciler ile Orta 2. sınıfı bitiren öğrenciler
karşılaştırıldığındaÜtıite2

başarıları yine% 50 ve üzerine çıkarılamamıştır.

..•...,..;,;.'-;,.

,,

52. Orta I. sınıfı bitirip Orta 2. sınıfa geçen 1001 öğrenciden ancak %25.82'si
müzikte hız veigii:füilci.1:)ıısamaklarının müziksel anlatımdaki yerini ve önemini
kııyrayabilme, ana.lıızihaşEı.ınaklarını,değişikliklerini ve terirnlerinil işaretlerini
tanıyabilme başarısın.ı gqstyrebilmiş, ancak öğrencilerin %74.18'i bunu
başaramamıştır.

53. Yine Orta 2. sınıfı bitirip Orta 3. sınıfagyçen.941 öğrenciden sadece %30.06'sı
ana ve ara hız basamaklarını, değişil(liklerL.ve terimlerini ve işaretlerini
tanıyabilme, dağarcığındaki müzikleri seslynclifillyJy}(ııiklerine uygım• söyleme,
çalabilme, legato ve stakato tekniklerini tanıyapilme becyrisini gelişfümiş, ancak
bu öğrencilerin %69.94'ü bu davranışlarıkazanamamıştır.
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54. Görüldüğü üzere Orta 1. ve 2. sınıfı bitiren öğrencilerin müfredattakiJ:

Ünitede

kazanmaları gereken davranışları ancak Wü kazanarak bir üste sınıfa geçmiş,

%'ü ise bu davranışlarıkazanamamıştır.

55. Yine farklı 5 ortaokulda okuyan 1001 Orta I. sınıfı bitirip Orta 2. sınıfa geçen
öğrencilerden ancak %29.76' sı. müzikte ritim öğesini tanıyabilme, ezgi öğesini
kavrayabilme, şarkılardaki . ezgi-söz ilişkisini yani prozediyi kavrayabilme,
önemini anlama, tam ve yarım ölçüleri tanıyabilme başarısını kazanmış; ancak
öğrencilerin %70.24'ü bu davranışları kazanamamıştır.

56. Farklı 5 Ortaokul 2. sınıfı bitirip Orta 3. sınıfa geçen 941 öğrencinin sadece
%30.98'i müzikte ritim öğesini kavrayabilmiş, ezgilerde çeşitli ses gidişlerini
tanıyabilme, şarkılarda ezgi ve söz uyuşumunu yani prozediyi kavrayabilme,
senkopu, süre değerlerini ..,.,.-.,-,,
tanıma başarısını kazanmış, ancak öğrencilerin
%69.02'si bu davranışlarıkazananj:alpı,ştır.
'~, ..••. __ ~----i'··--....._,

57. Her sınıf düzeyine bakıldığızaman müzik Ünitelerindenbiri olan 'Müzikte Ritim
Ezgi ve Ölçü' konularını öğrenciler anlayamadanbir üst sınıfa geçmiş ve giderek
bu davranışı kazanamayan ya da kalıcılık gösteremeyen ezbere dayanması
nedeniyle bunu unutan öğrenciler çoğalmıştır.

58. Ortaokul 1. sınıfı bitirip Orta 2. sınıfta. okuyan öğrencilerin ancak %26.21'i
müzikte dizilerin yapısını ayrıca ses değiştirici işaretlerini tanıyabilme başarısını
göstermiş, büyük bir çoğunlukta bu davranış gelişmemiştir.

59. Ortaokul 2. sınıfı bitirip 3. sınıfa geçen 941 öğrenciden ancak%29.45'i duyduğu
şarkıların tonal etkisini farkedebilme, majör minör dizileri ile çeşitlerini tanıma,
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makamsal etkiyi farkedebilme başarısını göstermiş, yine büyük bir çoğunluk
bunu başaramamıştır.

60. Ortaokul 1. sınıfı bitiren ve 2. sınıfa geçen 1001 öğrencinin ancak% 22.72'si tek
sesli şarkıları, kanonları, çok sesli şarkıları ayırdedebilme başarısını gösterme,
ezgilerin, şarkıların biçim öğelerini ve gösterimlerini, ülkemizdeki başlıca müzik
türlerini ve temel ôzelliklerin! tanıyabilme başarılarını göstermiş, ancak büyük
bir çoğunlukta bu armıçlar davraiıışa dönüşememiştir

61. Orta 2. sınıfı bitirip 3. sınıfa geçen 941 öğrenciden % 29.45'i çokseslilikte iki
ayrı öğeyi (örgü -doku) tanıyabilmiş; yatay çokseslilik (ezgiye ezgi polifoni) ve
dikey çoksesliliği(r.(ezgite eşlik -homofoni) kavrayabilmiş,

çok seslilikte ilk

aşama iki sesliliğj.c"1,11la.ya.bilmiş, şarkı biçimlerini ve türlerini tanıyabilmiş, ancak
%77.28' i bunu l)aşaranıa.rıııştu:,

62. Ortaokul

1. sınıfı bitiıi.p\ 2./ sınıfta okuyan öğrencilerin

ancak %33.47'si

ülkemizde müZikkiiltiirü.µit ..taıııya.1:>ilme .genel çizgileriyle müzik kültürümüzün
)

tarihsel oluşumunu ve gelişimini tanıyabilme, müzik kültürünün genel kültürün
ayrılmaz bir öğesi olduğunu görebilme başarılarını göstermiş ancak öğrencilerin
çoğunluğundabu amaçlar davranışa dönüşememiştir.

63. Ortaokul 2. sınıfı bitirip 3. sınıfa gçççn öğrençjl~rin ancak %36.76'sı Türk
Cumhuriyetlerinde genel çizgileriyle müzik kiiltürünü tanıyabilme, Türkiye
müzik kültürü ile diğer Türk devlet toplum ve topluluklarının müzik kültürleri
arasındaki ilişkileri tanıyabilme başarısını göstermiş; büyük bir çoğunluk ise bu
başarıyı gösterememiştir.
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64. Yine Orta 1. sınıfı bitren 1001 öğrencinin-ancak % 47.91'i Atatürk'ün müzikle
ilgili temel düşüncelerini kavrayabilmiş, Türk müziğine ilişkin düşüncelerini
anlayabilmiş,

öğrencilerin

%50'sinden

fazlasında

bu

amaçlar

davranışa

dönüşmemiştir.

65. Orta 2. sınıfı bitirip 3. sınıfa geçen 941 öğrenciden ancak % l 8.08'i Atatürk'ün
güzel sanatlar içinde müziğe Y~fğiğlyçrye önemi kavrayabilmiş, Atatürk'ü konu
almış eserleri tanıyabilmiş, .t'\.t:ıı;'.ı:gı;ı '}'iiJ.'k müziğinin gelişmesine verdiği önemi
aniayabilmiş

öğrencilerin

yııl.qıışıl(; %80 den fazlasında ise bu davranışlar

66. Nota dilini irdelediğimizde

. sınıfı bitirip 2. sınıfa geçen öğrencilerin

gelişmemiştir.

ancak %9.31 'i

ııuı.aıaı

üzerine yazabilme başarısını göstermiş

yaklaşık % 90 öğrenci

67. Yine orta 2. sınıfı
ritimleriyle dizek

ii7PrinP

ögrencilerin ancak % 18.87'si notaları
tnışıırısını gösterebilmiştir.

68. Orta 2. sınıfta

15 'i parça analizi yapma becerisini

kazanmış; % 85'i

69. Orta 3. sınıfta okuyan öğrencileriıLancak

% 18.4'ü parça analizini yapma

becerisini göstermiş, %81.6' sı.bu beçeriyi k:azanamamıştırtir.

70. Yine orta 1. sınıfı bitirip 2. sınıfta okllyaıı .öğrencilerden nota isimlerini tanıma
başarısını% 42.8'i gösterirken, nota değerlerini tanıma başarısını ancak% 17.4'ü
gösterebilmiştir
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71. Orta 3. sınıfa geçen 941 öğrenciden ancak % 21.19'u notaları değerleri ve
isimleriyle birlikte tanıma başarısını gösterebilmiştir.

72. Orta 3. sınıfta okuyan öğrencilerin ancak % 7.61' eksik ölçüleri tanıma ve
tamamlama başarısını gösterebilmiştir.

73. Sonuç olarak orta 1. sınıfrbitipçllJOOl

öğrencinin ancak% 21.19'u Genel Nota

Dilini öğrenme başarısını gçsterirken Orta 2. sınıfı bitirip 3. sınıfa geçen 941
öğrencinin ancak %••l6.5l'ihı.rb~~yı

I

göstermiştir

74. Görülüyor ki öğrenciler orta 3. sınıfa geçtikleri zaman Nota Dikli Öğrenme
başarısı giderek aşağılara . çekilmiş, kalıcı ve tam bilgi verilemediği için
öğrencilerinbir kısmında ise bu bilgiler kalıcı olmamıştır.
:~

t~C"{,;,
-;~~,~-

.___,

.. ,._

75. Genel olarak müzik bilgilepirıel,akıldığında orta 2. sınıfta okuyan öğrencilerin
ancak % 28.11'inde GeıiçLJy.{ii~ik Bilgisi .gelişmişken orta 3. sınıfta okuyan
öğreneilerinancak% 2füLltirıqç>amaçlardavranışa dönüşebilmiştir.

76. Genel olarak müzikeğitirrıin.ç/1)~1'.ılclığında
her geçen yıl öğrencinin müzik bilgi
düzeyinde artma gözlemlçnrn.çsi{g~rekirkenbunun tersi olmuş ve müzik bilgi
düzeyleri aşağıya doğruiniş göstel'l)').iştir.

77. Okul müzik eğitimi gençliğiniforrnasyonu bakımından bir bütün oluşturduğu
için, bu eğitimin öncelikle ilkokullarda sağlam bir biçimde başlamış olması
gerekmektedir.İlkokullarımızdamüzik öğretim ve eğitimi ise tamamen sembolik
özelliktedir. Burada ilköğretimde müzik öğretim ve eğitim sorununu kökten
çözümlemekzorunluluğugerçeği de ortaya çıkmış bulunmaktadır.
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78. İlkokul müzik öğretmenlerinin . bu alandaki eğitimlerinin yetersiz olmasının
getirdiği yıkımı, müzik eğitimi yeren kurumlardan mezun olup yeterli müzik
eğitimi aldığını düşündüğümüz .ortaöğretim müzik öğretmenlerinin gidermesi
beklenirken

bunu

başaramadıkları

ve bu

konuda

gayret

sarfetmedikleri

görülmüştür.

79. Okul öncesi ve ilköğretirrı,<müzik eğitimi için en önemli dönemlerdir. Yapılan
araştırma sonucunda, bu . yaş grubundaki çocukların en önemli öğrenme ve
gelişme dönemi

9Ja11,. yılları boş geçirdiklerini

gördük. Eğitim görenler,

programlardaki. a,rrı~ça ulaşamamaktalar. Burada dersin işleniş biçimi, öğretmen
ve fiziksel şartlar da önemli rol oynamaktadır. Diğer taraftan çağdaş eğitim
programlarında olrrıaşı gereken, programın insanı geliştirmeye yönelik şekilde
hazırlanmasıdır.

Ilurnda

sadece şarkı söyleyip

çalmaya

yönelik,

bilgileri

pekiştirmeden. ezl:>erlerrıekten çok, çocuğun, organları kullanmasını öğrenme,

ı.

farklı sesleri, farkll .....••
ta.itırnla··.·.r:f1'. l'ıı, ayırt etme, uyumlu ile uyumsuzu fark ederek
düzeyli müzikleri seç111eye 'y~helJilmesi gerekmektedir. Bunun için de sistem
içinde daha sık aralıklarJa,i az gruplarla, algılamayı ve düşünmeyi geliştirecek
tarzda programlarııivelıygulijiriaların

80. Öğretmenlere

uygulanan

_ yapılması gerekmektedir.

anket sonuçlarına

bakıldığında

ilkokulda

müzik

öğretmeni olarak görev yapan 17 müzik öğretmeninin branşını söylerken %88'i
branşının müzik, % 6'sı sınıf öğretmeni, %6'sı da diğer olarak cevaplamıştır.
Genel olarak bakıldığında ise bu öğretmenlerin sadece% 6'sı müzik öğretmeni
diplomasına sahiptir. Müzik öğretmeni diplomasına sahip bu öğretmenler ise
geçici statüde görev yapmaktadırlar.
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81. Yapılan ankette ilkokul müzik öğretmenlerin %88'inin Öğretmen Koleji'nden,
%6'sının Müzik Eğitimi Fakültesinden, %6'sının da diğer fakültelerden mezun
oldukları görülüyor ki bu bir önceki iddiamızı netleştiriyor.

82. 1982 yılında bir defaya mahsus/olmak üzere Öğretmen Koleji'nde branşlaşmaya
gidilmiş, 1985 yılında ilknıezunlarını

vermiş ve uygulama kaldırılmıştır. Bu

öğretmenler şimdi · · 16-18 yıllık öğretmenlerden oluşan bir grup öğretmendir.
Bunların büyük bir kısmı.ise branş öğretmeni değil, sınıf öğretmeni olarak görev
yapmaktadırlar. Yc.1.pı!an çalışnıada bu öğretmenlerin en fazla% 24'lük bir oran
içerisinde oldt1klap111 gqrülnıektedir. Bu da 4 öğretmeni içermektedir.

83. Müzik öğretmenleriniıı.%7l'i

branş öğretmenliğinin kendi tercihi olduğu, %

29'u ise kendi tercihiyleideğil,

görev olarak verildiği için bunu yaptığını

söylüyor. Yaklaşık 5 öğretnıeninise bu işi isteyerek yapmadığı ortaya çıkıyor.

;,ı~-:

~4. Müzik öğretmenlerinin % 24f{i'ıııi(zik-öğretmenliğiyapmanın kendilerini mutlu
etmediğini söylemektedir.. ]3.11111:t göre 17 öğretmenden 4 tanesinin mutlu
olmadığını görüyoruz,
düşünülmektedir.

Bunun

da

eğitime

büyük

zaraı;ı

getireceği

85. Öğretmenlerin %39'u öze[derS,/%39'u özel gayret, %11 'i tam eğitim, % 11 'i
Kolej'deki müzik eğitiminin k~rıdileri için yeterli olduğunu söylemektedirler.
Yapılan araştırmada ancak %6'1ıl(bir gurubun gerçek bir müzik eğitiminden
geçtiğini söylenebilir

86. Müzik öğretmenlerinin %53'ü nota bilgilerinin çok iyi olduğunu ve öğrencilere
aktarabildiklerini, %47'si ise nota bilgilerinin iyi olduğunu ve öğrencilere
aktardıklarını söylemektedirler. Fakat öğrencilerden ancak %43.7'sinin nota
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dilini anlayabildikleri saptanmıştır. Bu durumda öğretmenlerin nota bilgilerinin
yeterli derecede olmayıp onları öğrencilere aktaramadıkları ortaya çıkmaktadır.

87. Yine, öğretmenlerden
aktardıklarını,%

%89'u

teorik

bilgilerinin

11 'i ise az olmaklaberaber

olduğunu

ve öğrencilere

öğrencilere aktarabildiklerini iddia

etmişlerdir. 768 öğrenci üzerin.d.e<yapılan.araştırmaya bakıldığında teorik bilgi
bakımından da öğrencilerin yetersiz ve eksik olduğun görülmektedir.

88. Öğretmenlerin
yaptırdıklarını,

%71

i

derslerinde

müzik

eğitiminin

tüm

boyutlarını

%29 u ise sadece alet çaldırıp şarkı söylettiklerini

ifade

etmişlerdir. Ancak öğretmenlerine.müziğin boyularının kaç tane olduğunu ve
bunların neler olduğunu bilmed.ikleri karşımıza acı bir gerçek olarak çıkmıştır.
Verilen cevapların samimi olnıa.d.ığını düşünürsek öğretmene yakıştırmadığımız
bir durumla karşı karşıy.a
.•.. k... a.. ı.ı· . ·.:::.,
...· .rı·•.
· . ····.. · >J\Ş),J·.

:• Yerilen
..

···.·.·.z·.··..·.•.

cevapların samimi olarak verildiği

düşüncesiyle hareket edersek .; d.~~hrşımıza daha vahim bir gerçek çıkmaktadır ki
i'liı,~.,

··· . ·~

o da öğretmenlerin ne bitdikleriniVe'ne:ölçüde bildiklerini bilmedikıeridir.

,,

89. Okullarda müzik eğitimini ·• d.alıa. iyi vermek için sürekli yeni yöntemler ve
metotların
%6'sının

ortaya atıldığı

biliıırnektedir.

Ancak bu öğretmenlerden

ancak

hizmet-içi eğitiıriiıie ihtiyaç duydukları ortaya çıkmakta, yaklaşık

%64'ü ihtiyaç duymadığıııı/
savunmaktadırlar.

%3fU "ise

Öğretmeni~>~~fkli

bazı konularda ihtiyacı olabileceğini

· kendini geliştirmesi gerektiğinden ve

bilgilerinin yeterli düzeyde olnıa.dığının farkında olmadıkları netleşmektedir.

90. Öğretmenlerin bir başka soruya..rerd.iI<leri yanıttan müzik öğretimi ile ilgili
gelişmeleri% 46'sının takip ettiği, %24'ünün takip etmediği, %16'sının kurslara
katıldığı -ki böyle kursların çok az yapıldığını bilmekteyiz-, %6' sının ara sıra
takip etmeye çalıştığı, %6'sının ise gerek duymadığı karşımıza çıkmaktadır.
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91. Öğretmenlerden

%94'ünün

müzik eğitimine

çok inandıkları, %6'sının

da

inandığı cevabı verilmekte, ancak gereğini yapmadıkları ya da' yapamadıkları
görülmektedir.

92. Okullarda öğretmenlerin · %12'si gibi bir oranın sadece şarkı söyletip alet
çaldırmanın müzik eğitimi için yeterli olduğunu, %24 'ün buna nota bilgisinin de
dahil olduğunu söylediklerini görülmektedir. %64 'ü ise tüm boyutların yapılması
gerektiğini savunmakta,
anlaşılmaktadır.

airıa.

bu boyutların

neler, olduğunu

bilmedikleri

93. Okulda öğretilen şarkıların Jse müfredatla belirtilen değil, gelişigüzel şarkılar

olduğu dikkat çekmektedir.

94. Öğretmenleriniçinde hiç

ç.tlamayanöğretmenlerin de olduğu görülmektedir.

95. Öğrencilerde ritim duygUSUlllJil g¥liştirilmesiiçin önemli olan vurmalı çalgıların
sadeceokulların %35'inde yet~rlioranda ve çeşitte bulunduğu saptanmıştır.

96. Küçük yaşta öğrenciye...ııı~gc~trrıi11i ~a~ııtıııWS/Ç9~·••·ö11eıııliclir,/hattır.• müzik
eğitiminin ilk adımlarındandır. Ancak ö~~'tnıçııletjn./%39'u .• ritim çalgılarını
öğrenciye çok ender kullandırdığını, %33'ü s.ık sık kulla11dırdığını,%28'i ise
yılda en az her öğrenciye bir defa kullandırdığıııLsöyleınektedirler.Öğrencilerin
durumlarına baktığımız zaman ritim duygusunu ancak%38.8'i kavrayabilmiştir.
Bu da 768 öğrencinin ancak 298 ine denk gelmektedir. Sonuçta da
öğrencininritim duygusunu kavramadığıortaya çıkmıştır.

470
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97. Koro Şefliği bir uzmanlık dalıdır. Her müzik öğretmeninin
eğitiminden

geçmesi

öğretmenlerin

şarttır. Öğretmenlere

uygulanan

iyi bir koro

ankete bakıldığında

%6'sının koro yönetimini bildiğini (üniversiteden mezun olan

öğretmen sayısına denk), %58'inin okulda biraz görüp kendini geliştirdiğini,
%24'ünün eğitim almadığını, ancak yapabildiğine inandığını, %12'sinin ise bu
konuda yardıma ihtiyac; old.µğu.görülmektedir. Okullar incelediği zaman ise %6'
lık öğretmenin dışmdaki §ğretlllenlerin ciddi boyutta Koro Yöneticiliği eğitimi
almaya ihtiyaçları olduğu qıtaya çıkmaktadır.

98.. Öğretmenlerin Bakan,bk:t:;ııı gelen müzik müfredatlarını uygulamaları görevleri
gereğidir.

Ancak

milfre.d.a.tı .• uygulamadıkları

ya

da

uygulayamadıklarını

görülmektedir. Öğretmenl~tjllo/cı59'u kısmen uyguladıklarını kabul etmektedir.

99. Müfredat hazırlama bir uı:~~~lık işidir. Ancak uzman kişiler eğitici ve öğretici

· . . ·',,d~;
müfredat çalışması yapa
.
.
W
.1.i.r.J~.ı;;t.r;.JF.·.·
.: •.·.·.·a.k···at. müzik konusunda uzman olmaktan uzak
.·. <<•·····.······ ·....·. · ...;) <· ·»'~·,.,}·::<~--..
ilkokul müzik öğretmenlerjııd.~ıı'Ycı .. 4Pi, müfredatların az işlevi olduğunu iddia
etmektedir. Bu eleştirileri sqnd.~r~cedüşündürücüdür.

100. Öğretmenlerden

%13'ü

müfredat

uygulanmasının

öğrenciye

birşey

kazandırmadığını savunmaktadır.

101. Müzik eğitiminin bir boyutu olan alet çaldırmanın da okullarda yetersiz ya da
yanlış yapıldığını görülmektedir. Teknik açıdan öğrenciye katkı koyma yerine
yanlış yaptırılma nedeniyle son derce de zararlı olacağı, hatta öğrenciyi müzik
aleti çaldırmadan, dolayısıylamüzikten uzaklaştıracağı düşünülmektedir.

102. Öğretmenlerin% 64'ü şarkı öğretirken hem kulaktan öğretme hem de nota ile
öğretme metotlarını kullandıkları, % 18'inin sadece nota ile öğretim yaptıkları,
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% 18' inin ise sadece kulaktan öğretim metodunu uyguladıkları cevaplarını aldık.
Ancak, öğretmenlerin

sadece kulaktan şarkı öğretimi yaptırdıkları

ise bir

gerçektir. Nitekim öğrencilerin nota bilgi düzeylerinin bunu teyit edici oduğunu
da görülmektedir.

103. Öğretmelerin

%64'ünürı>ritim

çalışmalarına

sık

sık

yer

verdiklerini

söylemelerine karşın, öğrencilerin bu alandaki başarılarının düşük olması bir
çelişki olarak karşımı:za.çıkffialctadır.

104. Öğretmenlerin <%. 76'sl aaketteki bir başka soruda öğrencilere uyguladıkları
eğitimde ezgi çalışmı:ı.laı-ıl'la sık sık yer verdiklerini, %24'ü ise arasıra yer
verdiklerini söylemekte.; öğrencilere bakıldığında ise ezgi konusunda yeterli
bilgiyi ancak% 66.8'irıµı.al<iJğını görülmektedir
,'"''"~

105. Öğretmenlerden

. %8Ş;i:o.iıı İfulak:· . eğitimine

önem

verip

yaptırdıklarını

söylemelerine karşın bu komıya hemen hemen hiç eğinilmediğini görülmektedir

I 06. Öğretmenlerin % 82'si.c>kµLrp.üziğininhem eylence hem sanat yönlü olduğunu
iddia ederken, %6'sı s<:tğ~ç~i şal'lat, %6'sı eylence, %6'sı ise boş saatleri
değerlendirme olarak nitel~nc.J.jı.mlştir. Bu sonuç ise öğretmenlerin Müzik Eğitimi
bilincine yeteri kadar varamaqıij;:ı.rı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.

107. Çocuk ve Müzik ilişkisini.§ğretwerıe. sorulduğu zaman %88'inin çok önemli
olduğunu, %12'i ise önemli olc.luğu111.1. şöylemekle beraber gereğini yapmadıkları
ya da yapamadıklarını görülmektedir.
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108. Ortaöğretim Müzik öğretmenlerine . gelince: Lefkoşa bölgesi ortaokullarında
görev yapan 9 öğretmene 57 tane kapalı uçlu 21 tane de açık uçlu soru
sorulmuştur.

109. Anket uygulanan ortaöğretim öğretmenlerinin

%78'i kadrolu ve % 11 'i aday,

%11 'i sözleşmeli öğretmendir.

110. Yine bu öğretmenlerin % 67'si Piyano, %33'ü Yaylı Çalgılar anadalından
mezun olduları görülmüştür. Sınıf içi eğitimde önemli bir avantaj olan bir
durumdur. Çünkü her iki .tür çalgının bir özelliği de sınıf içerisinde eğitim
vermeye uygun olmalarıdır.

111. Anket uygulan ortaokul/öğretmenlerin hepsi Türkiyedeki Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi Bölümlerinden.ın~zunolmuşlardır. Eğitimleri müzik öğretmenliği
~

alanında olması nedeniyle gör't:iyl~rtni bu anlamda çok iyi yapmaları
beklenmektedir.

112. Ortaöğretim öğretmeıılefiııi~ içerisinde

)

20 yılın üstünde hızmeti olan

bulunmaması ve büyük çoğulllµğı.uı genç olması nedeniyle bilgilerinin daha taze
ve enerjilerinin daha·fazla .olrrı.ası gerektiğini düşünerek bunun eğitim için bir
. avantaj olacağı düşünülmekted:il'.

113. Öğretmenlerin tamamı müzik öğretmeni mesleğini seçmenin tamamen kendi
tercihi olduğunu söylemişlerdir. Bu durumda kendi öz iradeleriyle bu mesleği
seçtikleri ortaya çıkmaktadır.
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114. Öğretmenlerin hepsi müzik öğretmenliğini sevdiklerini ifade etmişlerdir. Bu
durumda

mesleği

seven

öğretmenlerin

öğrencilerini

çok

iyi

eğitmeleri

gerekmektedir. Ancak, öğrencilere uygulanan ankette onları iyi eğitmedikleri
yada eğitemedikleri görülmelçtec.lir.

115. Öğretmenlerin, müzik eğitmenliği yaparken mutlu olanlarının yanında, zaman
zaman mutsuz olanların da.bulunması ve anketin geneline bakıldığında -nedeni
ne olursa olsun .. aslında, pu.işi pek de severek yapmadıkları düşünülmektedir.
Birçok öğrencinin. başarısının düşük olmasının nedenini öncelikle buralarda
aramakta yarar vardır.

116. Öğretmenlerin bir. başka soruya verdikleri yanıtta, yarıdan fazlasının görev
yaptıkları okulda mutlı.:ı<olmadıkları anlaşılmaktadır. Mutlu olmadan yapılan
görevde isteksizliklçtôla9,ğµıda

öğrenciye gereken bilgilerin istenilen düzeyde

···:.;-.~,

aktarılamayacağı açıkol~f~kgörol,IIl..üştür .
. ··

·:·:

·..

·::· ·:..

·..,.<

.·

·.

··--·~ ·,. ·~-.

'<.>f~..

.

·.
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117. Öğretmenler müzik eğitimini vermek için kendilerini yeterli görmektedirler.
Ancak, öğrencilerin başarılarının çok altlarda seyretmesi onların aslında başarılı
olamadıklarını· düşündürmektedir.
kurumlarından
düşünülmektedir.

diplomaları

Öğretmenlerin

olması

nedeniyle

müzik öğretmeni
bilgilerinin

yetiştiren

yeterli

Ancak, yeterli bilgi yeterli eğitimci anlamına

olduğu

gelmediği

gerçeği unutulmamalıdır.

118. Öğretmenlerin çoğunluğu aldığı müzik..eğiti01lerinin yeterli olduğunu ve bunu
geliştirme

ihtiyacı duymadığını

söylemektedir.

Görüyoruz ki, bu durumda

ortaoğretim müzik öğretmenlerinin çoğunluğu da ilkokul müzik öğretmenleri
gibi gelişen teknolojiye bağlı olarak eğitimin sürekli geliştiğinden, sürekli yeni
yöntem ve metotların

ortaya çıktığından,

kendilerini

sürekli geliştirmeleri
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gerektiğindenuzak görünüyorlar. Bu da eğitimi olumsuz olarak etkileyen başka
bir bulgu olarak görülmüştür.

119. Öğretmenler müzik

eğitiminde müziğin tüm boyutlarını verdiklerini

söylemektedir. Bu buyutlar 5 tanedir

İŞİTME, SÖYLEME, ÇALMA,

.DİNLEMEVEY ARATICILIK. Ancak yapılan öğrenci ölçümünde bu boyutların
dinleme, yaratıcılık.ve ·İşitme· boyutlarının hemen hemen hiç yapılmadığı yada
gereği gibi yapılmadığı.• görülmektedir. Ayrıca bir başka soruda öğretmenlerin
%80'ninin Müziğin boyutlarının 5 tane olduğunu söyleme yerine en kolay seçim
olan sayılamayacak kadar çok yanıtını vermeleri, bilgilerini tazelemeleri
gerektiğinigöstermektedir.

120. Ayrıca bir başka soruda Öğretmenlerin bir kısmı aldıkları eğitim nedeniyle
çocuklara müzik eğitimini -çok iyi verdiklerini, ayrıca öğrenci düzeylerini
··~

algılayabildikleri ve müfredatın '<:İit.,_?Ull! uygun olması nedeniyle de sorun
yaşamadıklarınıifade etmişlerdir. Bu oranın dışında kalan öğretmenler kalabalık
sınıf, dengesiz dağılım, öğrencilerin genel seviyesinin düşük olması ve derse
ilgisizlik ayrıca seviye farklılıklarının müzik eğitimini iyi verip verememeleriyle
ilişkili olduğunu söylemektedir. Özetle müzik eğitimini verememe nedenlerinin
öğrenciler olduğunu söylemektedirler. Diğer yandan Müzik eğitimi vermek bir
ayrıcalıktır. Öğretmen bunu iyi kullanırsa öğrenci hangi yaşta ve . hangi
kapasitede olursa olsun, ona ulaşmanın bir yolunu muhakkak bulacaktır.
Dünyada bunun örnekleri vardır. Yeter ki öğretmen mesleğini sevsin, istekli ve
özverili olsun, dersini sevdirsin. Her şeyin başı sevgidir. Öğrenci bu dersi severse
gerisi zaten gelecektir.

121. Yine başka sorularda öğretmenlerinazınsanmayacakbir çoğunluğu daha iyi bir
eğitim verebilmek için bilgilerinin yeterli olduğunu ve hizmet-içi eğitime ihtiyacı

426

olmadığını bu nedenle de müzik eğitimi ve öğretimi ile ilgili gelişmeleri takip
etmediğini söylemektedir. Öğretmenlerin eğitim ve öğretim ile ilgili gelişmeleri
sık sıktakip etmeleri bir zorunluluktur. Ancak, öğretmenlerin azınsanmıyacak bir
çoğunluğu sürekli ders verme tekniklerinin geliştiğinden ve bilgilerin sürekli
yenilenmesi gerektiğiııd~ıı,haf?.erdar olmadığı görülmüştür.

122. Öğretmenlerin hepsimüzikeğitiminin önemine inandığını söylemekle beraber
gerek kendi eğitimleri iYeigerekse öğrencinin doğru eğitimi alması için gayret
sarfetmemesi da ayrıbir çelişkidir.

123. Öğretmenlerin l:,üyü.k bir çoğunluğu ortaokullarda müzik eğitiminin yeterli
olarak yapılmadığıııl(.söylemektedir.
olduğunu bilmiyqrlar.iOrtaöğretim

Görüyoror ki bu görevin kendilerinde
okullarında müzik eğitimi yeterli ölçüde

yapılmıyorsa yada yapılamıyorsa öncelikle sorumlu müzik eğitimini vermekle
,_,,,,.,_....;;,.\

görevli olan- - J:I-It_- _i.:2)<:·i···.k··..' /Ö·ğr
. -_-_._....etmenlerjd··.
-_- ---------t·~r:·v,;• ·.ı.·r.. Bu görüşleri ile ankete verdikleri diğer
yanıtlardaki çe!jş~il~f aıık:eti yanitlarke.ıı pek de samimi
çıkmış ve· in~clıpç1J,ij~ıııı

124. Öğretmenler'in

.%i

olmadıkları ortaya

yitirdikleri saptanmıştır.

Q()ifi.öğrencilerinin

bir alt sınıftan getirdikleri bilgi

düzeylerinin yetersiz olclıığuıı11 savunmuşlardır. Sonderece ilgi çekici olan bu
yanıtları

değerlendirildiğiııije ..i()rta

öğrencilerin

1. sınıta

bir alt sınıftaiiken;• yine

kendi

okuyan

öğrenciler

öğrencileri

dışındaki

olduğu gerçeği

görülmektedir. Bu durumda .öğretwenlerin büyük bir çoğunluğu müzik eğitimini
iyi verdikleri iddiasında bulunJ:IIcı~lcık:~ııcli k:enclileriile çeliştikleri gerçeği ortaya
çıkmaktadır. Bu olay son derece •. ]qi.ti.kpir.119Jct.a()larakgörülmüştür.

125. Yine öğretmenler ortaeğitim düzeyindeki öğrencilerin bilgi düzeylerini yetersiz
görmektedir. Bakanlık tarafından öğrencileri bu alanda eğitme görevi kendilerine
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verilmiştir. Öğretmenler bu tavırlarıyla öğrencilerinin bilgilerini artırmak için
gerekli eğitimi verme görevinin kendilerinde olduğunun farkında olmadıkları
görülmüştür.

126. Öğretmenler öğrencilerin müzik bilgilerinini yetersizliğini büyük çoğunlukla
sisteme bağlarken ·bir .. kısımeöğretmen
öğretmenler kendilerininde
eksiklik,

yanlışlık,

de Bakanlığa bağlamaktadır. Ancak,

sistemin ve Bakanlığın bir parçası olduğunu ve bir

.hata ·. varsa

kendilerinin

de

kusurları

olabileceğini

düşünmedikleri anlaşılmaktadır.

127. Öğretmenler;
savunmuşsalar

müzik< eğitiminde

tüm

boyutların

da . büyük bir çoğunluğun

yaptırılması

bu boyutların

gerektiğini

neler olduğunu

hatırlamadıkları daha önc~l<i cevaplarda karşımıza gerçek olarak çıkmaktadır.

"'.~

128. Öğretmenin çeşitli yerli ve ydBa,,ı:ıçı.~ünyaca tanınan bestecilerin sanat değeri
yüksek parçalarını öğrerıc;ilerinetanıtması ve öğretmesi gerekirken, okullarda
bunun gelişigüzel yapıldığı,öğretmenlerin öğrencileri yönlendirmesibeklenirken
genellikle öğrencilerin ögretrrıenleri bu konuda yönlendirdiği ve.öğrencilerin
istemi doğrultuda şarkı öğretildiği gözlemlenmektedir. Ayrıca, öğretmenler
besteciliğin ayrı bir uzmanlık dalı olduğunu ve okulda öğretilen parçaların
Bakanlığın onayından • ğeçefriparçalar olması gerektiğini bilmeleri gerekirken
onayını almadıkları kendi besfolerinide öğrencilerine öğrettiği anlaşılmaktadır.

129. Okulların büyük bir

çoğunluğunda klavyeli çalgılarının bulunduğu

görülmektedir. Çünkü öğretmenlerini hemen hemen hepsi derslerinde bu aletleri
kullandıklarını söylemişlerdir (Piyano, ork). Bu nedenle öğretmenlerin eğitim
yapmaları kolaylaşmaktadır.
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130. Öğrencilerin ritim duygusunu geliştirmesi için önemli olan vurmalı çalgıların
okullarda bulunma derecesini araştırdığımızda, Kıbrıs'ta bulunan tüm ilk ve
ortadüzeydeki okullarda yeterli

ölçüde · ritim çalgılarının bulunmadığı

saptanmıştır.Bu da öğrencilerin eğitimi için son derece olumsuz bir durumdur.

131. Küçük yaşta öğrenciye ıııµ~il(iritmini kavratmak çok önemli hatta müzik
eğitiminin ilk adımlarındaıı:dır,\Ancak ne ilkokullarda ne de ortaöğretimde
öğrencilere yeteri=ölçüde lıa.#a birçoğunda hemen hemen hiç ritim çalgısı
kullandırılmadığısaptanııııştır.

132. Öğretmenler Bakanlık tarafından kendilerine verilen müfredatı tam olarak
uygulamadıklarını söyleıııeiq;eclj:ı-ler. Gerekcelerini açıklarken okutulan müzik
kitaplarının içerdiği birçok: k:p1.1uyu beğenmediklerini, müfredatın bazılarının
yetersiz olduğu, bazı k:on~~~ııı,(öğrenci düzeyinin altında olduğunu ancak
mecburen bazı konuları. u.y&·".•••ıil'ı!fların
...ı söylemektedirler. Herşeyden önce
. < i . ii . :. .

..

~ ""•.-,.,.

. .

.

Müfredatı tam olarak uygı.ıla.µıaj(kendilerıheverilen kaçınılmaz bir görevleridir.
Müfredatı uygulamamaJ,~1,1fü/l?irsonucu da öğrencilerin bilgi düzeylerinin
eksikliği ile kendisini göstel'll1~Iq;edir: Ayrıca, öğretmenlerin müfredatın bazı
konularının öğrenci • seviyeleriıiirı altında olduğu iddialarının da temel bir
dayanağı olmadığı, gerçeği .yaj:>.Şıµrıadığı belirlenmiştir.Bunun yanında okutulan
kitapla, müfredat karışH~lrna.ı®911'. . Qğretmen müfredat olarak kitabın ilk
sayfasındaki içerikkışmınıa.l&ıl~JğtcJ.ı:ta.l'a.ştırma
sonucunda gördüğümüz başka
bir olumsuzluktur.KitaplııI'.rniif1'~9a.tJa.l'a.göre yazılmaktadır. Kitaplarda eksikli
;%i

görülüyorsa bildirilmesi gereklidir.Ançak bu güne kadar Bakanlığı bu konu ile
ilgili hiçbir taleb gelmemeside dikkarçekicidir.

133. Öğretmenlerin çoğunluğu ortaokulda. ()k:u1:1J.Ian müzik müfredatının işlevi
olmadığını savunmaktadır. Ancak, Müfredat hazırlamak bir uzmanlık işidir ve
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çok ciddi çalışmayı gerektirmektedir.·Müzik müfredatı da uzman kişilerce yoğun
ve ciddi bir çalışma sonucu ortaya çıkarılmıştır. Bu müfredatta genel müzik
eğitiminin amaçları. ve öğrencilerde geliştirilmesi gereken davranışlar açıkça
ortaya konmuştur.Bu anlamda öğretmenlerindüşünceleri şaşırtıcıdır.

134. Öğretmenlerinbüyük bir çoğunluğu müfredattaki Ünitelerin önemli olduğunu
ve uygulanırsaçocuklara.Çokşey kazandıracağını,söylemektedir. Ancak, verilen
bu

cevap bir önceki cevap ile çelişki göstermektedir. Müfredattın işlevi

olmadığını savunan öğretmenlerin çoğunluğu Ünitelerinin önemli olduğunu
söylemektedir.Buduruı.ndı:ı.öğretmenkendi kendisiyle çelişkiye düşmektedir.

135. Öğretmenlerin büyük >bir çoğunluğu sınıf içerisinde öğrencilerine alet
çaldırdığını iddia etmektedir.·Ancak yapılan araştırmada öğrencilere genellikle
müzik dersinde sadeceblôkflüt çaldırıldığı ortaya çıkmıştır. Bu da tek düze ve
.

··:·>;)?(\ii,y

1!.. · . ·

zorlayıcı olduğundan<.·ç;o
..c.u· · . ·kl
.•. .
miı.'zik eğitimi adına yarar yerine zarar
.
://:. '"'. :,
getirmektedir.yapılan flüt.eğitimiildey:~terli titizlik gösterilemediği öğrencilerle
__

-----_

-_

.

·.

yeterli ölçüde ilgilenilelllediğf zaten ders süresinin yetmeyeceği gerçeğinden de
bahsedersek öğrencilerin a.let/çalmadan alacağı beğeni ve bunun için istekli
olmanın gerçekleştirlınediğigörülmektedir.

136. Çok sesliliğin ilk adımıolan Kanon'u öğretmenlerin tümü yaptırdığını
söylemelerine rağmen öğrencilere uygulanan ankette çocukların büyük bir
çoğunluğununKanon'un ne olduğunu bilmedikleriniortaya çıkmıştır.

137. Öğretmenler öğrencilerine şaçlq §ğretifken iki sesli hatta dört sesli şarkılar
öğrettiklerini iddia etmişlerdir. yapıl?,n araştırmada ve okulları izlememizde
ortaöğretimdeçoğunlukla tek sesli şarkılarınsöyletildiğini görülmektedir.
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138. Öğretmenlerin küçük bir kısmı kulaktan şarkı öğretimi yaptırdığını çünkü ders
süresinin nota ile öğretime yeterli olmadığı iddiasında bulunurken, öğretmenlerin
bir kısmı nota ile şarkı öğretime önem verdiklerini çünkü nota ile öğretimin
faydasına inandıklarını savunmuşlar, büyük bir çoğunluk ise her iki tekniği de
kullandığını

savunarak· şarkı •.·.öğretim tekniklerini

yerine göre kullanmayı

bildiklerini,

ve çocukta · nota/ bilgisi

kulağını

ile müzik

geliştirdiklerini

söylemişlerdir. Ancak, öğrencLanketine baktığımız zaman öğrencilerin nota bilgi
düzeyinin çok düşük olduğu gi5ıiilüyor.

139. Öğretmenlerin

yarıya yakını öğrencilerin

nota bilgi düzelerinin

yetersiz

olduğunu savunurken yarıdan fazlası nota bilgi düzeylerinin yeterli olduğunu
söylemişlerdir Yeterli olduğunu söyleyen öğretmenler öğrencilerinin özel eğitim
aldığını, bilmek zorundaioldukları

için bildiklerini gerekçesini öne sürerken .

yetersiz olduğunu söyleyenler ise nedenini ders saatinin az olduğu, öğrencilerin
,v,;;i;,";ı;.,';;"

nota öğrenmemek jçiıı.
dir~ııdiğiıı:.gibi
gerekçeler öne sürmüşlerdir. Ancak bir
·-·--.·.·-.--··•-.·
1:p,,.,._.
:,;~_'·

önceki

soruda

. öğr~tn;ı~:ııler

nota- ile

öğretim

bilgi

tekniğini

düzeyleri

uyguladıklarım

söylemişledir.

Öğr~nçi}~.rin nota

zayıfsa

bunu

nasıl

başarmışlardır?

Qğreııcil~.rin genellikle yeterli nota bilgisine sahi_(? olmadığını
)J

uygulanan ankette gi:iıi.ilnı~l<:tedir. Ancak, bu noktada da öğrencileri yeterli hale
getirmek öğretmenlerin gi:i.r~ylerindendir.

140. Öğretmenlerin
düzeylerini

bir • kısmı öğrencilerin

alt sınıftan

getirdikleri nota bilgi

yeterli olduğunu söylediler ve bunu öğrencilere bir önceki senede

yeterli bilgi verilmesine -bağladılar. Burada da çelişki bulunmaktadır. Daha
önceki soruların cevapları analiz edildiğinde öğretmenlerin bir alt sınıftan
getridikleri bilgi düzeylerinin yetersizliğini ifade eden öğretmenler bu kez yeterli
olduğunu

söylemektedir.

Yetersizliği

vurgulayan

öğretmenler

ise

bunu

öğrencilerin ilgisiz ve bilgi düzeylerinin alt sınırda olmasına, ezbere dayalı bir
eğitim verilmesine,

müfradat ve ders sayısı eksikliğine ve ilkokul müzik
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öğretmenlerindeki
öğrencilerin

bilgi

genellikle

eksikliğini
bir

önceki

bağlıyor.
sınıfta

Ancak,

da ayni

ortaokulda
öğretmen

okuyan
tarafından

okutulduklarını düşünürsek, aslımla ortaöğretim öğretmenlerin kendi üzerlerine
düşen görevleri yapamadıkları. sonucuna varırız. %45'1ik bir oranla öğrencilerin
başarılı

olduğunu

düşünenlerin . ise

öğrencilerinin

gelişimlerini

yeniden

irdelemeleri gerekir. Çünkü,< genel sonuşlara bakıldığında öğrencilerin bilgi
düzeyleri ile öğretmenlerin verdiği cevap büyük bir çelişki görülmektedir. Ayrıca
başarısızlığı ilkokul. öğretınenlerine yıkmaları da hangi bilimsel ölçümle böyle
bir karara vardıkları.sqrµsunu akıllara getirmektedir.

141. Öğretmenlerin

%lQQ}ü

derslerine

ritim

çalışmalarına

yer

verdiklerini

söylemektedirler . ..A..11.çalc, öğrencilere uygulanan anketlerde başarısının bu alanda
da düşük olmasıyy11.i.il:>ifiçelişkiyi karşımıza çıkarmaktadır.

---.~

142. Öğretmenleriıt(iJ,i.iyük ofr't,:ç_qğ!Jnluğu öğrencilerine ritim'i kavratmada
zorlanmadığını ifa.d.y> etmiş, yaklaşık Y-ı ü ise zorlandığını söylemiştir.
Zorlanmadığını ifad.e< eden öğretmenler bunun nedenini iyi eğitim metotları
uygulamalama, SJrı.ıfiiçinderahat olmalarına, vurmalı çalgılarla dersin . kalan
zamanında riti111u ça.lışması yaptırmasına bağlarken, zorlandığını söyleyen
öğretmenler •.öğryl1Çİ>.d.ii:zçylerinin değişken oluşuna, öğrencilerin bazılarının
kulaklarının iyiql111ı:ıd.ığıııave
hemen dersin akışını bozmalarına bağlamaktadır.
Ancak özellikle rnüzik.gibi bir alanda öğretmenlerin öğrenci düzeylerini tesbit
ederek, her öğrenciye ulaşabilecek eğitim metotları uygulamasını bilmeleri ve
disiplini sağlamaları gereknıektedir. Sınıf disiplini öğretmen başarısı ile doğru
orantılıdır. Sorun varsa kendilerini sınamalı ve ihtiyaç hissettikleri zaman
yetkililerden yardım talebinde bulunmalıdırlar. Ancak, öğretmenlerin böyle bir
çalışma yapmadığı anlaşılmaktadır. Öğrencilerin durumuna bakıldığında, büyük
bir çoğunluğunda ritim duygusununbeklenen ölçütte gelişmediğigörülmektedir
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143. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu ezgi çalışmalarına yer verdiğini yaklaşıl
V,ı'i ise ender olarak yer verdiğini söylemektedir. Öğrenci başarısının bu alanda
da düşük olması yeni bir çelişkiyi

işaret etmektedir. Öğretmenlerin

ezgi

çalışmalarına sık sık yer yerıı:ıeleri. ve ezgi kavramını öğrencilere kavratmaları
müzik eğitiminin

ve müfredatının

gereğidir. Öğretmenlerin

bir kez daha

görevlerini eksik yaptıkla.rıgöırülüyor.

144. Öğretmenlerin

·büyük

çoğunluğu

derslerinde

ezgiyi

kavratmakta

zorlanmadığını söylt,rkt,nbir kısmı da zorlandığını söylemektedir. Zorlanmayan
öğretmenler bunun ıı,tıdt,nini kulağa hoş gelen ezgileri belleklere yerleştirmenin
kolay olduğunu, ezgisel parçaların daha kolay öğretildiğini müzik biçimleri
formasyonunu

iyi · analiz

edilmesi

ile çocukların

anlayabileceği

şekilde

verilmesinin etkt,11. qlğ.µğunu ifade etmişlerdir. Zorlanan öğretmenler ise nedenini
açıklamaktan kaçı11.nııştır. Bizim yapılan ölçümde öğrencilerin çoğunda bu yönün
de zayıf ol1u~f;~f.sbif"'eôil~ştir.

Bu durumda öğretmenler

uyguladıkları

ti'.;;'~.,,"

metotları yeniğ.e11g9:zğ.t,n geçirmeli.daha objektif ölçümler yapmalıdır.

I 45. Öğretmenlerin hepsi derslerinde kulak eğitimine yer verdiğini ifade etmişlerdir.
;J

Ancak, okullarınıı:zğ.a, l>ı.ı ıınlamda olması gerektiği gibi gerçek bir kulak eğitimi
çalışması yapıldığıdlt,iilgHf Jıiçbir bulguya rastlanmamıştır. Bu durumda Müzik
eğitiminin 5 boyutµıığ.ııııil>iri olan işitme çalışmalarının yapılmadığı

ortaya

çıkmaktadır.

146. Bir

başka

konuda

yapıla,ıı gözlem

ve

denetimlerden

edinilen

bilgi

doğrultusunda öğretmenlerin.Yıllık plan yaparken titiz davranmadığını konu ve
amaç ve yöntemleri tam olarak belirtmedikleri

görülmüştür.

Bu durumda

öğretmenler bir yıl içerisinde amaçlarını, hedeflerini saptamamakta, öğrencileri
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getirecekleri

düzeyi belirtmemekte

ve bir önceki

sene değerlendirmesini

yapmamaktadır.

14 7. Öğretmenler. genellikle derslere gfrerkeır-gerekli' hazırlıkları yapmadıkları gibi
dersi işleme yöntemleri ile.dlgili günlük plan ve program yapmamaktadırlar.
Sadece öğrencilere bir hafta. önce nerde oldukları sorulup kalan yerden devam
etme yöntemi izlenmektedir, Bu nedenle de öğretmenlerin işledikleri ders ve
konularında aksamalar olacağı sonuçta da eğitimi olumsuz yönde etkileyeceği bir
gerçektir. Herşeyin y9lu plan ve programdan geçer. Plansız ve programsız her
işte yüzeysellik ve. gelişigüzellik olacağı gibi bu kendini müzik eğitiminde de
gösterecektir.

148. Öğretmenler o.kul müziğinin hem sanat hem de eğlence yönünü açığa çıkarması
gerektiğilliifa.de etmiştir; Okul müziği, sanat değeri yüksek müziklere öğrencileri
adapte ederek güzel ve

-cl~. -~. için
,,,,,

seçici olmayı öğretmeli, toplum sanat

düzeyleriııi, l:>eğe11ilerini bu şekilde yukarılara çekmek, kaliteyi ve seçiciliği
öğrencilere 9ğret111e rolünü üstlenmelidir. Öğretmenler de buna araç olmalıdır.

149. İfade. edildiği.gJplqğremenler,

müzik eğitiminin kaç boyutu vardır sorusuna%

90 yakın l'lir çpğımlı:ı.l<:l~isayılamayacakkadar çok yanıtını vermiştir. Doğru yanıt
veren % 14 lük öğret111e11 grubu göreve yeni başlayan öğretmen oranına denk
gelmesi ise dikkat •· çe~iciıii .. Diğer yandan Müzik öğretmenlerinin

çoğunluğu

görüyoruz ki müzik eğitin:ıinill 5 boyutu olduğunu unutmuş görülmektedir ki bu
da iddia ettiklerinin aksine bHgilerini yenilemediklerinin bir başka göstergesidir.
(Beş Boyut: İşitme-Söyleme-Çalma -Dinleme ve Yaratıcılık)

150. Öğretmenlerin hemen hepsi çocuk ve müzik ilişkisinini çok önemli olduğunu
savunmuşlar, ancak çocuklara müziği sevdirmek, müziği onların yaşamlarında
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vazgeçilmez bir parşası olduğunu öğretmen, dikkatlerini çekmek için üzerilerine
düşeni yapmadıkları ortaya çıkmıştır

15 I. Yine öğretmenlerin hemen . hepsi gençlerin eğitiminde müziğin çok önemli

olduğunu savundular. · Ancak • • öğretmenlerin, öğrencileri eğitme görevi
kendilerine verilmiş> olduğu halde · gereğini yaptıklarım yada daha iyi eğitim
verebilmekiçin özel çaba gösterdiklerinibu aşamada söylemekmümkün değildir

152. Öğretmenlerin %100 il hayatında müziğin önemli bir yeri olduğu ifade

etmektedirler. Bu · durum müzik eğitimi açısından çok önemlidir. Bunu
uygulamadada hayata geçirmeli, öğrencilerineaktarmalı ve onların hayatında da
müziğin önemli · · · bir

yeri olmasını sağlamalıdırlar. Bunu başarırlarsa

öğrencilerimiz her yöııden daha sağlıklı, daha huzurlu, mutlu gençler olarak
yetişeceklerdir.

153. Öğretmenler müzik 4ersi saatlerinin yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir.

İlkokullarda haftacla.>2(ortaokullarda haftada 1 olan müzik eğitimi saatleri
gerçekte yetersizdir. .Aııc:a.k öğretmenlerkol etkinlikleri ile bu saatleri istedikleri
gibi artırma imkanları varken bunu kullanmamakta, aynca Bakanlıktan da bu
konu ile ilgili hiçbir şelqlde yazılı istemde bulunulmamıştır.

154. Öğretmenlerin k:ol etlci.rılikl~tjnde büyük çoğunlukla koro veya koro-orkestra,

bir kısmı bunların y~ı11da l.lan.cio ve az sayıda öğretmen de sadece orkestra
çalışması yaptırdıklarını söylemektedirler.Kol etkinliklerinin sadece özel gün ve
haftalara yönelik ve zorunlu ve İsteksizce yaptırıldığı, muhtelif zamanlarda teyit
edilmiştir. Bunun yanında gerçek anlamda okul bandosu en son 7 sene öncesine
kadar Fen Lisesinde mevcuttu (1993-1997) 1997 yılında öğretmenin görev
değişikliği nedeniyle banda dağılmıştır. Ancak günümüzde Bando diye
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nitelendirilen

ise sadece Boru-Trampet takımıdır ve bu etkinliklerin gerçek

anlamda uygulandığını görmek pek mümkün değildir.

155. Öğretmenler kol etkinlik çalışmalarını çoğunlukla 1, bir kısım ise 2 gün
yaptırdığını

söylemiştir

Yukarıda

verilen

cevaplarla

yine

çelişkiler

yaşanmaktadır. Çünkü, Koro ve orkestra etkinliği yaptıranların oranı % 33 iken,
öğretmenlerin sadece % ·22 i iki gün kol etkinliği yaptırmakta, Koro-bando

orketsra etkinliklerini yaptıranlar ise en az üç gün kol etkinliği yaptırması
gerekirken üç gün etkinlik.yapan öğretmen bulunmamaktadır. Çalışmaların aynı
güne sığdırılması ihtimali düşünüldüğünde ise bu tür bir çalışmanın verimli
olmayacağı açık-olarak ortadadır. Zaten son yıllarda okullarda amaca uygun kol
etkinliği yaptırılmadiğı da bir gerçek olarak karşımıza çıkmıştır.

156. Kol etkinliği' yaptıran öğretmenlerin yarıya yakını çalışma saati ve süresinin
yeterli

olduğllnu

söylerke~}~\,yarıdan fazlası
'"'1.>

sürenin

yetersizliğinden

yakınmaktadır. Yeterliliğini savunanlarprogramlı çalışma yaptıklarını ve süreyi
kendine gore ayarladığını söylemekte, yetersizliğini söyleyenler ise öğrencileri
toplayamadığini..' zamanın yetersiz olduğunu, vasıta sorunu gij:,i nedenler
sıralamaktadır,"Yukarıdaki cevaplara bakıldığında çalışmaların yetersiz olduğu
sonucuna varılıyor. Bakanlık programlarına hafta da bir gün kol etkinliği
koymasına rağmen Mü.:zik Öğretmenlerinin yeterli süre ve günde gelip çalışma
yapmaları için herhangi bir resmi engel bulunmamaktadır. Tamamen öğretmenin
inisiyatifine, sorumluluğunave çalışma başarısına bağlı bir olaydır. İyi bir müzik
eğitimcisi bu önkoşullarıtartışmasız kabul etmiş kişidir.

157. Öğretmenlerin yaklaşık . %90' ı okullarında müzik eğitimine önem verdiğini
söylemekte, yaklaşık %10'luk oran ise verilmediğini söylemektedir. Önem
verilmediğini söyleyenler gerekçe olarak da öğrencilerin ilkokulda aldıkları
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yanlış eğitimden dolayı müziğe önem vermemelerine, müzik odalarının yeterli
donanıma sahip olmamasına ve sisteme bağlarken, önem verildiğini savunanlar
ihtiyaçlarının karşılandığını söylemektedir. Bu derslere önem verilmesi için
öğretmenler önce kendi-derslerini'• önemsemeli ve bu konuda kendi, üstlerine
düşen çalışmaları ilgilfü:ırle.i.birlikteyapmaları gerekmektedir. Bunu ise önce
odalarını düzenleyerek,·-• .· araç-gerekleri tedarik ederek, öğrencilere dersi
sevdirerekilk adımı atabilirtler

158. Öğretmenlerin %80H- öğrencilerine müzik eğitimini verebildiğini veya çok
verebildiğini söylerken,%20'i ise az verebildiğini ifade etmiştir. Verebildiğiniya
da · çok verebildiğini<iiddia edenlerin bazıları bunu eğitiminin yeterliliğine
bağlamakta, az verel:>ildiğini söyleyenler ise bunu ders saatlerinin azlığına ve
sınıf • farklılığma bağlamaktadır. Ancak yapılan araştırmanın sonucunda
öğrencilere verileı1>//eğitiminsınıfları büyüdükçe daha aşağılara çekildiği
doğrultusundadır. ~ğretmenle~, de bir alt sınıftan gelen öğrencilerin bilgi
~,'·

eksikliğini. vı.ırg1.füıınw olrnalarir-bü

iddiaları daha da güçlendirmiştir.

Öğretmenlerin. yafüı:.ı.şıJs ~89'u öğrencilerin konuları kavradığını ifade ederken
%11 'lik öğretıı:ı~ı.ı. ~~p:.hiç. kavramadığını söylemektedir. Kavradıklarını iddia
j

eden bazı 9ğretII1~11l~F lJµrw . her türlü eğitim tekniğini uyguladığına, ger~ken
bilgileri verclikl~tj~~ 1,ı:.ı.ğlwaktadır. Bir kısım öğretme11 ise .sını~ . bazı
öğrencilerin konµlı:.ı.rıfaı.yrnclığmı, bazılarının kavradı gibi gözükse de sonrasında
unuttuğunu bunun neclenin.in ise müfredat ve az ders saati olduğunu
söylemektedir. Öğretmen. öğrencilerine verdiği konuları kavratamıyorsa
kendisinin öğretim metodunu. değiştirmesi . ve bu konuda eğitim alması
gerekmektedir. Diğer yandaıl/öğrencilerinin konulan kavradığını söyleyen
öğretmenlerinoranı ile öğreııcilerinbaşarı oranını karşılaştırdığımızda,karşımıza
korkunç bir anomali çıkmaktadır. Öğrencilerin konuları kavramadıkları sınıfları
büyüdükçe başarılarınındüştüğünden anlaşılmaktadır.
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159. Öğretmenlerinçoğunluğu öğrencilerininmüzik dersine yeterli önemi verdiğini,
bir kısım öğretmen az verdiğini küçük bir kısım ise vermediğini iddia etmiştir.
Gerekli önemin verildiğini iddia edenler, öğrencilerin müzikdersini sevdiklerini,
zevk aldıklarını söylerken, az verdiğini iddia edenler bunu sisteme ve daha çok
araştırma yapmaları gerektiğine bağlamakta, vermiyorlar diyenler ise
çalışmamayave ailelerin ilgisizliğinebağlıyor.

160. Öğretmenlerin·büyük çoğunluğu öğrencilerin müzik dersini sevdiklerini bir
kısım ise sevmediğini söylemektedir. Sevmediklerini söyleyenler nedenini
sisteme bağlarken, sevdiklerini iddia edenler bunu derslerin zevkli geçmesine,en
çok ihtiyaçları olan ders olduğuna ve katılımlarına bağlamaktadır. Bu dersi
sevdirmek çocukları

sanat

değeri yüksek müziğin

içerisine çekmek

öğretmenlerin görevidir. Bu konuda öğretmenler kendi kendilerini öz denetim
yapmaları gerekmektedir.
. ,,.,.,~;

·;,.,~
ı'.{{"•,;_"·

161. Yine 159 ve 160. maddelerebakıldığında yeni bir çelişkiyle karşılaşılıyor.
Öğrenciler dersi.seviyorsa ve gerekli önemi veriyorsa başarıları hey yıl neden
düşüyor ve neden. bilgi eksiklikleri var soruları karşımıza çıkrrıaktadır.Bu
)

durumda öğretmen metodunu gözden geçirip dersi sevdirmek için yollar aramalı
ve bulmalıdır. Ayrıca çocuklar müzik eğitimi konusunda biliçlendirilmelidir.
Sevmiyorlar diyenler için de görevini yapmadıklarını söylemekten başka bir
yorum yapılamaz.

162. Öğretmenlerin çoğunluğu velilerin müzik eğitimine yeterli değeri vermediğini
söylemektedir. Ancak aileleri bu konuda yönlendirmek de öğretmenlerin
görevlerindendir.
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163. Öğretmenlerin tümü okul faaliyetlerinin sürdürme konusunda okul idaresinden
yeterli desteği aldığını söylemektedir Ancak gerçek anlamda okul faaliyetlerine
rastlamak pek de mümkün olamamaktadır.

Bu durumda kusurlu aranırsa

öğretmen ilk sırada yer alması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

164. Öğretmenlerin
başarısının

%62'si, · müzik eğitiminin amaçlarının

%25 olduğunu

söylerken, %38'i

davranışa dönüşme

bu başarının %50 olduğunu

söylemektedir. Bu eğitimi yapmak ve amaçların davranışa dönüşmesini sağlamak
kendi görevleri olduğuna göre bu eğitimi yeteri kadar yapmadıklarını ya da
yapamadıklarını

kabul

etmiş

olmaktadırlar.

Yapılan

değerlendirmede

de

öğrencilerin her yıl müzik eğitiminin amaçlarının davranışa dönüşme başarısının
düştüğü kanıtlanmış bulunmaktadır.

'"'"'·""·:,.,
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VII.2 Özet Yorum:

I. Müzik eğitiminde öğrenciler yetersiz bilgi almakta, öğretmenler ise gerekli
eğitimi verememektedirler. Öğretmenler her konuda görevlerini çok iyi
yaptıklarını, kendilerinden beklendiği müzik eğitimini verebildiklerini,
öğrencilerine aktarabildiklerini onların da algıladıklarını ancak öğrencilerin
müzik bilgilerinin eksik ve yetersiz olduğunu bunda ise kendilerinin hiçbir
şekilde ihmali veya kusuru olmadığını iddia etmişlerdir. Ancak öğretmenlerinbu
iddialan ile ve yapılan araştırmanın bir sonucu olarak öğretmenin ne bildiğini
bilmediği yada ne verdiğini bilmediği gerçeği saptanmıştır.

2. Öğretmenlerin anket sorularını yanıtlamada gösterdikleri terettüd ve çelişkili
cevaplar aynca neden göstermekten kaçınmaları onları yaptıkları işi ve
görevlerini yeteri kadar öneö'.ıse~dikleri, ciddiye almadıklarınınıgöstergesidir.
f';t,..,,\~,::.·

3. Yapılan çalışmadan öğretmenlerin müzik eğitimcisi olmaktan pek mutlu
olmadıkları ve bu eğitimi vermekte pek de istekli ve özverili davranmadığı
anlaşılmaktadır.

4. İsteksizce verilmeye çalışılan bilgilerde de eksiklikler olacağı, kaçınılmaz bir
gerçektir.

5. Müzik eğitiminin. başarışı ~ğjti.çişi,lıin <>zyçrili, disiplinli, ödün vermeyen
çalışmasındangeçmektedir.

6. Okullarda yapılan müzik eğitiminde alet çaldırma kısmında sadece blok flüt
seçilmesi ve öğrencilere başka alternatif sunulmaması, 8 yıl boyunca bu aleti
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çalması için zorlanması karşılığında öğrencilerin çoğunluğununbu çalgıyı doğru
çalma yerine doğru tutmayı bile öğrenememesi sonucunda alet çalmaktan nefret
eder duruma gelmişlerdir.

7. Görevi severek yapmayan öğretmendeki . negatif enerji öğrencilere de
yansıyacağından daha işin başında müzik eğitiminde öğrenci cephesinde de bir
isteksizlikbaşgöstermesi doğal bir sonuçtur.

8. Öğretmenin görevi sevmemesinin ardından isteksizce öğrencilere ders yapmanın
sıkıntısı da eklenince her iki grubun da motavasyonları olumsuz olarak
etkilenecektir.

9. Çağdaş ülkelerde yapılan bilimsel çalışmalarda müzikle uğraşan çocuklarının
daha erken geliştiği yiiş1tlılf~agöre daha zeki olduğu gerçeği ispatlanmışken
bizde yetkililer bu konuda hiçbk:çalışma yapmamaktadır.

I O. Yine çağdaş ülkelerde, özellikle Maceristanda yapılan çalışmalarda müzikle
)

matematiği eşit oranda gören çocukların Fen bilimlerinde daha başarılı olduğu
ısbatlanmış ancak KKTC'de bu anlamda da bir çalışma yapılmadığı gibi bu
konular dikkate bile alınmamıştır.

I 1. Müzik eğitiminin fonksiyonları göz ardı edilen KKTC'de müzik gibi muhteşem
bir gücü kullanma yerine onu bir kenara atarak işe yaramaz, eğlenileceği zaman
ortaya konan araç haline getirmiş bulunmaktayız.

12. Bu nedenle geçmişle günümüzü karşılaştırdığımız zaman müzik anlamında daha
seçici olmayı, daha düzeyli ve kaliteyi bulma yerine daha basit, daha yoz
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müziklere bağımlı olduğumuzuve bu anlamda kaliteyi düşürdüğümüzü üzülerek
görülmektedir.

13. Okullarımızda müzik eğitimi amaca uygun yapılamamakta ve istenilen
davranışlar öğrencilerekazandırılmamaktadır.

14. Her yıl öğrenci başarısı.yükselmesi beklenirken bunun tersi olmuş her yıl öğrenci
bilgilerinde eksiklikler.olarakdaha da aşağılara çekilmiştir.

15. Öğretmenler hiçbir şekilde kendilerini yeniliklere açmamakta, geliştirmemekte
bu anlamda istekli olmamaktadır.

16. Öğretmenler öğrencilerinbilgi eksikliklerindenşikayetci olmaktadırlar.
"·'"'"'""""\.,

17. Öğretmenler öğrencilerin bilgi eksikliklerini kendilerinin dışındaki her şeyde
aramakta anca~ hiçbir şekilde kendilerinde de biraz dahi olsa kusur olabileceği
ihtimalini dµşill'.l1l)emektedirler.

18. Öğretmenler öğrencilerinin seviyelerini yükseltmek dolayısıyle toplumun müzik

seviyesini yükseltmekle ilgili üstelerine düşen görevi yerine getirmemekte, bu
konuda çaba sarfetmemektedir.

19. Dünyada tek ve ortak dil olan müzikle kendi ülkelerinde·olduğu gibi dillerini
bilmedikleri tüm dünya ülke insanlarına kendilerini ifade edebileceklerini ve
ifade edilenleri anlıyacağı gerçeğini ilgili bakanlık, okul idaresi, öğretmen,
öğrenci ve veliler gözardı etmekte hatta bilmemektedir.
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20. İlkokullarda müzik öğretmenleri bu eğitimi almadıkları gibi genellikle istekleri
dışında ders vermeye itilmekte ve sonundazararı öğrenciler görmektedir.

2I. Ortaeğitim öğretmenlerinden bu anlamda yapılan tahribatın giderilmesi
beklenirkentam tersi olmuş tahribat daha da artmıştır.

22. Okullar müzik eğitiminin temel taşı olan ritim duygusunu geliştirecek aletlerin
varlığındanyoksundur.

23. Genellikle okullar müzik eğitimini tam olarak verebilecek alet araç ve gereçten
yoksundurlar. Öğrencilerin zevkle eğitim yapacakları müzik odaları amaca
yönelik düzenlenmediğigizi bazı okullardahiç bulunmamaktadır.
...,,, •. , . ....;,.,_,

24. Veliler ve öğrenciler bu de;~~~li,

·~

gereksiz bir ders olarak görmekte bu da

eğitim adına büyük bir tehlike ol~şturihaktadır.

25. Birey ve toplumun kültürel fonksiyonunun belirlenmesinde çok önemli bir role
sahip olan "müzik. eğitimi"nin kalitesi, müzik öğretmenlerinin almış olduğu
eğitim ve sahip olduldarı doğal yetenek düzeyi ile çok yakından ilgilidir.

26. Toplumla iç içe yaşayllllmüzik öğretmenlerinin, müzikte kalite .bilinciı.ı~ sahip
olmaması halinde, toplumun kaliteli müziğe olan ihtiyacının karşılanabilınesi
konusunda büyük bir eksikliğin ortaya çıkacağını ve bu eksikliğin müzik
kültürümüzaçısından,çok zararlı olacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

27. Bilindiği gibi sahipsiz ilgisiz ve sevgisiz kalan her şeyin bozulması ve
yozlaşınası ne kadar

doğal bir sonuç ise, müzik kalitesinin yükseltilmesi
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konusuna

da

sahip

çıkılmaz

ve

sorunları

ile

ilgilenilmezse

müziğin

kalitesizleşmesi kaçınılmaz olur.

28. Atatürk'ün başlattığı müzik devrimini sürdürmek ve geliştirmek, herkesten çok
müzik eğitimcilerine düşmektedir.

29. Endüstrinin tum alanlarında üretim teknolojisi ve ürün nitelikleri söz konusu
olduğu zaman kullanılan "kalite" sözcüğü, son yıllarda bilimsel ve sanatsal
gelişme düzeyinin tanımlanabilmesi için, eğitimin tüm alanlarında olduğu gibi
müzik eğitiminde de kullanılmaya başlanmıştır.

30. "Toplumsal
yeteneklerinin

bir kurum" olarak nitelendirilen
ve optimum kişisel gelişmesinin

Eğitim, "Kişinin toplumsal
sağlanması için, seçkin ve

kontrollü bir çevreyi ve .o~I etkinlikleri~i. içine alan sosyal bir süreçtir" (Okatan,
1988). Bu tanımlamada yei;:rı~

"Seçkin ve kontrollü" nitelikleri, eğitimin

''4-<,,

kapsadığı çevrenin özelliği açısından önemlidir

31. Müzik bir sanat dalıdır ve müzik eğitimi bir sanat eğitimidir. bünyanın her
yerinde olduğu gibi KKTC'de de eğitim kurumlarında, örgün ve yaygın eğitimin
çeşitli kademelerinde ve değişik amaçlara yönelik olmak üzere, müzik sanatının
hemen hemen her alanında müzik eğitimi verilmektedir. Bireylerin müzi.ksel
yeteneklerinin geliştirilmesi ve onlara müzik sanatının kültürel zenginliklerinin
kazandırılması, kişiliğin biçimlenmesinde önemli bir etken olan . genel eğitimin
vazgeçilmez bir öğesidir,

32. Müzik bir sanat dalıdır, müzik eğitimi bir sanat eğitimidir ve müzik öğretmeni
bir sanat eğitimcisidir. Sanat eğitimcisi, bir sanata sahip olan, bu sanatın nasıl
kazandığını bilen ve o sanatı öğrencilerine nasıl kazandırabileceğinide öğrenmiş
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olan bir eğitimcidir. Müzik eğitimcisi de müzik sanatının eğitimcisi olduğu için
müzik sanatına sahip olan, bu sanatın nasıl kazandığını bilen ve o sanatı
öğrencilerine nasıl kazandırabileceğini de öğrenmiş olan bir eğitimcidir.Tüm
sanat ve sanat eğitimi dallarının uygulamalı ve teorik alanları vardır. Müzik
sanatının ve eğitiminin de doğal olarak teorik ve uygulamalı olanları vardır. Bir
müzik aletini kullanabilmek, şarkı söyliyebilmek, bunları solo ve topluluklar
içinde yapabilmek ve bu eğitimleri verebilmek, birbirinden farklı uzmanlık
alanlarıdır.·Ancak hu uzmanlık özelliklerinin hepsi müzik öğretmenlerinde
toplanmıştır.

33. Müzik sanatı ve eğitimi konularında sahip olunan doğru ve zengin bilgi birikimi,
müziğin..bir.}'sl:lllatdalı"ve· amacı ne olursa olsun Müzik eğitiminin bir "sanat
eğitimi'' Qldµğu) gerçeği konusunda sahip olunan bilincin, tesadüfen ortaya
çıkmadığ.ınıJgmıtlamaktadır.Bu·
bilgi birikiminin yeterliliği ya da yetersizliği
. .,.,,...,..',

oranında>müziköğretmenliği ··elitiminde kalite bilincinin gerekliliğine önem
''i4:..,.
verilir yıı da i.>ııt,m verilmez.

34. KKT.CJJd~ . lllii.zik eğitimi veren kurumların büyük bir bölümüride çağdaş,
evrensel uıf.i.z:ik eğitim yöntemleri yeterince bilinmemekte, incelenmemekte, ya
dıı ~ııt,r.:tı:ın. ~~l~~ııçe.y~arlanılmamaktadır.. Gelenekst,l.mU:z:i~J~rinıiz..t>i.Jiınsel
yğp.teınl~rle iııç~Hmıniş, sınıflandırılmış,

eğitim

için

düzenlenmiş,

nıetH~l~tıpJt11.~ş (l~ğjlgir.. Ayni kökten gelen, ayni kuramsal temellere dayanan
tµrler, yııpay,ayı'ıt11.l~l!i J;,irbirirıden koparılmış, bilimsellikle uzaktan yakından
ilgili <>lınııyan çabal~lıı, slş(eınsiz ve yöntemsiz, öğretime konulmuştur. Neyin
nerede,.11.ıısıl.ve.. ııe ~

öğre(il~eği .konularındaciddi araştırmalar yapılmamış,

eğitim planları gereksiz yüklemelerle doldurulmuştur.
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VII.3. Hedefler ve Öneriler:

Vll.3.i Hedefler:

Daha önceki bölümlerde müzik eğitiminin genel ve özel hedefleri maddeler
halinde verilmişti. Ancak, öneriler verilmeden önce müzik eğitiminin kısaca en önemli
hedeflerinibir kez daha vurgulamakta yarar görülmektedir. Hedeflerin vurgulanmasının
ardından yapılan araştırmanın sonuçlarıdeğerlendirilecektir.

1. Müzik.genelde/kimi.keşiınlercedüşünüldüğü gibi sadece duygulara seslenmekle
kalmaz; duygular .y<>lııyla. akla seslenmesi, hitap etmesi nedeniyle her yaş
grubundaki ç9cµğµn,..~Hişsel öğrenmelerinde de önemli ölçüde etkin bir rol
..,,..,:...;,;,,'.,,_

oynamaktadır. (Uçan, 1993, I~)

ı,,\,·'".,\

-~_::.-

2. Müzik dersleriı:ığ.e.Jeınelamaç bireyin yaratıcılığını arttırmak ve geliştirmektir.
(Şendurur; Ba.r~ş ~kgµI,2002)

3. Bireyin eğitiın--<iğretiın.ş:ilreçi•içerisinde,
bilişsel öğrenme yaşantılal'ı9.-ıeınU.bir
yer tutar. Bu bakımdan öğrenme, etkinliklerinde olduğunca çok sayıda duyu
organına hitap edilmelidir. Bu bağlamda, eğitimin bütün dallarında olduğu gibi
müzik eğitiminde de amaç (hedef) bireyi duyuşsal, bilişsel ve devinişsel açıdan
geliştirmek ve onun davranışlarında bu yönde istenilen (hedeflenen)
değişikliklerioluşturmaktır. (Uçan, 1996; Şendurur; Barış AkgUl,2002)

4. Müzik eğitiminin, bireyin duyuşsal ve devinişsel davranışlarındaki olumlu
etkilerinin yanı sıra, bireyin bilişsel öğrenmelerinde de önemli ölçüde etkili rol
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oynadığı bir çok araştırmayla kanıtlanmıştır.(Uçan 1993;1996: Şendurur; Barış
Akgül,2002)

5. Müzik eğitimi kritik düşünme, problem çözümü ve bu amaçlara yönelik nasıl iş
birlikçi çalışılması gerektiğini öğrenme gibi akademik ve kişisel becerilerin
gelişmesini destekler. Sembollerin nasıl kullanılacağı, bilgiyi analizleme,
sentezleme ve değerlendirme gibi kavramaya yönelik beceriler müzik
öğretiminde tam belirgin olmamakla birlikte çocuğun bu .yöndek! becerilerinin
gelişimini güclendirici yöndedir. Sayı sayma ve oranlar gibi soyut kavramlar
müzik eğitiminin içeriğine uygulandığı zaman, somut ve net anlamlara ihtiyaç
duyarlar. Müzik eğitimi sayesinde bu kavramlar arasındaki ilişki daha çabuk
yapılabilir. Müzik.eğitimi, çocukta el· ve göz koordinasyonu, ritim, sembolleri
tanıma, dikkat ve insan zekasının diğer normlarını geliştiren bir nitelik de taşır.
(Şendurur;Barış Akgül,2002)
"".,.."·'M,,;,,

6. Bu bağlamda · çağdaş eğitimin vazgeçilmez unsurlarından biri olan müzik
eğitiminin amaçları (hedefleri) içerisinde; insan zekasını ve yeteneklerini en üst
düzeyde geliştirmekve yetkinleştirmekvardır.

• Müziğin bu hedeflerine varılabilmesi için aşağıdaki önerilerin yerine. getirilın~si
öngörülmektedir:

VII.3.ii. Öneriler:

1. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki müzik eğitimi bireyin bilişsel öğrenme
yaşantıları açısından önemli bir değer taşımaktadır. Özellikle çocuğun her
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seviyedeki okul yaşantıları boyunca verilecek doğru, bilinçli, sistematik bir
müzik eğitimi onun bilişsel başarısında,bununla doğru orantılıolarak da öğrenim
hayatı boyunca akademik başarısındaolumlu etkiler yaratacaktır.

2. Bu bağlamda; bireyin çevreyi ve dünyayı tanımada, çevresindekiolayları sağlıklı
ve dengeli bir şekilde anlamada ve sentezlemede; ayrıca dikkat, algı, bellek,
içgörü gibi süreçleri en üst düzeyde kullanmada, müzik eğitiminin rolü ve
etkililiği açıktır. Bu nedenledir ki; çocuğun gelişim dönemlerininher aşamasında
doğru ve bilinçli bir müzik eğitimi verilmelidir.

VII.3.ii. a. Eğitim ve.Öğretim ile İlgili Öneriler:

, . ,.,.,......;..'.,,

I. "Bir topluın1.1p. .ınüzik
düz;;f\ve
kalitesi; toplumun müzik kültürü ve düzeyine
; .
.
. ·~.;\, ... "<'·-..,..,••..•
bağlıdır." Müzik kültürünün yükselmesi ise ancak çağdaş bir müzik eğitimi ile
mümkün görülüyor.

2. Müzik eği~imip.ip.J>rıemini anlamalı ve her kesime anlatmak için yön~~rııler
geliştirilmelidir.i.J:3.uııuıı
Jçin de dış ülkelerde yapılan bilimsel .çalışrıı~lar<la
ıspatlanan müzik . eği~irııinin.önemini anlatmak üzere okullardan.: başl~yat'*
ailelere kadar uzanaııbir eğitim süreci yaşama geçirilmelidir.

3. Müzik eğitimi, müzik yapmak kadar müziği seçmek, müziği dinlemek, müziği
sevmek, müziği yaşamak ve müziği yükseltmek amacına yönelik olmalıdır.

4. Bir proje bazında her geçen yıl ve yükselen sınıflarla doğru orantılı olarak.
okullarda daha üst müzik eğitimi hedeflenmeli ve bu yerine getirilmelidir.
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Bunun için çağdaş ülkelerin müzik eğitimine verdiği önemi KKTC ye de
benimsetmeli ve her yıl araştırmalar ve bulgularla daha ilerilere gidilmelidir.

5. İlköğretimde öğrencilerin etkin olmasını sağlayan öğrenci merkezli müziksel
öğrenme-öğretme ortamlarının oluşturulmasında ve etkili öğrenme-öğretme
stratejilerinin uygulanmasında bu· alandaki çağdaş modellerden yararlanılması
beklenmektedir.

6. Ortaöğretim düzeyine.gelen öğrencilerin beş yıllık ilkokulda çağdaş metotlarla
iyi bir eğitim almasısağlanarak bilgilerle dopdolu geldikleri seviyeden daha üst
düzeyde eğitim içini talepkar olmaları ve öğretmeni bu alanda zorlamaları
sağlanmalıdır. BUllUll için de öğrenci merkezli eğitim verilmelidir.

7. Konuyla ilgili.daha./.ka
. . •·.ifsam
. . •. Jı.. d.· eneysel nitelikte araştırmalar yapılmalı, lisans··<///··:~
üstü çalışmalarla buantştımıtifatdesteklenmelidir.
.,. <'" ~,,., ,_~

8. Müzik eğitiminin, sadece belli kurumlar çerçevesi içinde hapsolunup
kalabileceği düşünülmenıelidir.Müzik eğitimi, öğrencilere olduğu.kadar aile.tere
de yönelik . o.lnııılıdır. f\1~ziğin insan üzerindeld etkile~~iıı<. ve · insanın
eğitimindeki rolünün. çok iyi anlaşılıp anlatılması gerekli, ama, yeterli değildir.
Müziğin ne gibi niteliklere sahip olması gerektiği · de çok iyi ortaya konmalı,
bilinmeli ve bilmeyenlereöğretilmelidir.

9. Çocuğt.ın eğitiminde duyusal eğitimin gerekliliği konusunda okul rehberlik
servisleri, öğretmenler
bilinçlendirilmelidir.

ve

kitle

iletişim

araçları

ile

ebeveynler
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l O. Bizce, okul müziği, sanat değeri yüksek müziklere öğrencileri adapte ederek
güzel ve doğru için seçici olmayı öğretmeli,

toplum

sanat düzeylerini,

beğenilerini bu şekilde yukarılara çekerek, kaliteyi ve seçiciliği öğrencilere
öğretme rolünü üstlenmelidir. Öğretmenler de buna araç olmalıdır.

1 I. Müzik eğitiminin temel ilkesi; bilimin ve Atatürkçü düşüncenin ışığında, yurt
çapında, evrensel ölçütlere uygun, yüksek nitelikli bir eğitim düzeyi sağlamak
ve • yarının
beğenilerinde

Türk

insanının,

seçici,

ruh ve kafa bakımından

yurduna

ve insanlığa

yararlı,

sağlıklı,

kültürlü,

olgun kişiler

olarak

yetişmesine olanak vermek ve bunun için en yeni, en ileri araçlardan ve
yöntemlerden yararlanmak olmalıdır.

12. Bu ilkelerin işlerlik kazanabilmesi ise, her şeyden önce, müzik eğitiminin her
aşamasında, her dönemde görev alacak müzik eğitimcilerinin her bakımdan
üstün niteliklerle donan°iiiiş- ~arak yetişmelerine,
ı'\;f"'"

İnsana değer vermeyen hiçbir )önt~min

yetiştirilmelerine

bağlıdır.

.

başarı kazanmasına olanak yoktur.

İnsanı eğitecek, yetiştirecek olan da gene insandır.t'Iura, 1998)

13. Müzik eği~iminde üstün kalitenin varlığından söz edebilmemiz .için, öncelikle,
en iyi müzik eğitimcilerinden en iyi müzik eğitimi dersi alapilme fırsatmılltüm
yurttaşlara verilebilmesi gerekmektedir. Böylece yurdun her köşesh1de yaşayan
çocuklar ve gençler, geleceğin müzisyenleri, müzik öğretm~nleri.olacak; ve en
önemlisi kaliteli müziği tanıyan, seven, dinleyen ve. yaygınlaşmasına ortam
hazırlayabilecek kültürel formasyona sahip olan kişilerden oluşmuş bir toplum
oluşturabileceklerdir.
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VII.3.ii. b. MOfredat ile İlgili'Öneriler:

I. Okullarımızdaki eğitimde "kaliteyi" ve dolayısıyle "kaliteli müzik eğitimini"
aramalı; bu konuda istemeli, taleb etmeli ve ısrarcı olmalıyız. Bunun için de her
öğrencinin algılamasının farklı olduğu gerçeğini görerek müzik müfredatının
çoklu zekaya yönelik ve çağdaş boyutlarda yeniden ele alınması sağlanmalı, ilgili
öğretmenler eğitilmelidir.

2. İlk ve ortaokul müzik programları ve ders saatleri gözden geçirilerek yeni
düzenlemeler yapılmalıdır. Müzik dersi saatleri arttırılmalı, bu kurumlarda görev
yapan müzik öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri bu konuda bilinçlendirilmelidir.

3. İlkokulların . daha ilk srtrıfl~ndan
.~.

itibaren haftada bir saat biresel çalgı saati

konularak . öğrencilerin teicİlii,,ye_" yeteneği doğrultusunda uzman kişiler
uırafıııdap.çalgıeğitiminin (piyano, keman vs.) verilmesi sağlanmalıdır.

4. Okullardaki müzik eğitimi düzeyini yükseltmek için kesin sınırlamalar
getirilmelidir. Bunlar da program düzenlemeleriylemümkün olabilir.

VII.3.ii. c. Öğretmenler ile İlgili Öneriler:

1. Tüm eğitimlerde olması gerektiği gibi, tek kelimeyle, müzik eğitiminde KALİTE
aranmalıdır. Bunun için de öğretmenleri bu yönde eğitmek önkoşuldur.
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2. Genel anlamı ile insanımızı bir bütün olarak ele alan ve tüm yeteneklerini en
üstün düzeye kadar geliştirmeyi amaçlayan Türk Milli Eğitimi, toplumumuzu
oluşturan bireylerde "seçkin ve kontrollü", yani kaliteli bir "Müzik Çevresi"
oluşturabilmek için; müzik öğretmenlerini görevlendirmektedir. Eğitim
programlarında bir sanat eğitimi dersi olarak yer alan müzik derslerini vermekle
görevli olan müzik öğretmenlerinin, mesleklerinde başarılı olabilmeleri için,
doğal olarak, üstün bir müzik yeteneğine sahip bulunmalarıve kaliteli bir müzik
öğretmenliğieğitimi almış olmaları gereklidir.

3. Müzik eğitiminin sanat eğitimi olması ne kadar doğal ise müzik öğretmenliğinin
kişiliğinde sanatsal niteliklerin bulunması da o ölçüde doğal ve gereklidir.
Kişiliklerinde sanatsal nitelikler bulunmayan kimseler, doğal olarak, bu nedenle
müzik öğretmenliği yapamazlar. Müzik öğretmenliği eğitimi alabilmek için
öncelikle müziği çok iyi Q&:enmiş olmak, ve sonra da müzik öğretmeni olmayı
istemek gerekir. Çünkü milzikthetmenliği eğitimi ile müzik sanatçılığı eğitimi
'i~

programları birbirinden farklı nitelikler taşırlar;

müzisyen olabilmek için

öğretmenliği bilmek gerekmeyebilir, fakat müzik öğretmeni olabilmek için.
müzisyen olmak birinci koşuldur.

4. Müzik öğretmenlerine çoklu zekayı tanıtıcı seminerler verilmelidir. Çoklu zeka
İçerisinde ise müzikselzeka üzerinde önemle durulmalıdır.

5. Müzik öğretmenlerininiyi bir lider olabilmeleri için 'Liderlik\kôriusunda onlara
hizmet-içi eğitim verilmelidir.

6. Müzik öğretmenlerini araştırmacı olmaya yöneltmeli ve onların da öğrencilerini
yöneltmeleri sağlanmalıdır.
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7. Müzik öğretmenlerinin okuyan, gelişen ve geliştiren kişiler olarak örnek duruma
_gelmeleri sağlanmalıdır. Bunun için yasalar düzenlenmelidir.

8. Müzik öğretmeni eğitiminde kaliteyi yükseltmek için yapılması gereken en doğal
uygulama, sağlam bir müzik eğitimi aldıktan sonra müzik öğretmeni olmayı
isteyen gençlere bu şansıtanımaktır,

9. İlkokullarda görev yapacak müzik öğretmenlerinin; önce çocukları seven, daha
sonra öğretmenliği sevenve kaliteli müzik eğitimi alankişiler arasından seçilmiş
olması konusunda duyarlık gösterilmelidir.

l O. Ayni şekilde ortaöğretinı okullarında. görev yapacak müzik öğretmenlerinin de
öncelikle iyi bir .eğitim alan ve özverili olarak çalışabilecek kişiler arasından
'""·"''·.,.4.,.

seçilmeleri gerekmektedir,

·r~

,,·,:~r,~-".,.,

<~~:: ~

11. Öğretmenlerimiz,

asaleti ôııa.ylandıktan sonra performanslarını

kaybetmeleri

halinde, uyarılmalı, gerekeni•.yapmadıkları zaman ise gerekli önlell'.l;ler alınmalı;
başarıları gün geçtikçe< ~.laı-a

ise ödül verilmelidir

(Bu >ödül .barem

yükseltilmesi .·şeklindeJ.olabilir.)

12. Halen ilkokullarda ders· veren. tnüzilc . öğretmenlerinden. istekl]. olanlar bu alanda
hizmet-içi eğitimden geçirilmeli, . isteksi.z ..olanlar • ise.. sınıf öğretmenliğine veya
başka branşlara aktarılmalıdır.

13. Müzik eğitimcileri, aldıkları sağlam eğitimden sonra görevlerini yerine getirirken
özverili olmak, öğrenci menfaatini maddi menfaatin üstünde tutmak gibi
konularda eğitilmelidirler.
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I 4. Öğretmenlerden

öğrencilerin

yetiştirilmesi

konusunda

. beklentiler

açıkça

vurgulanmalı ve bunun da sürekli takibi sağlanmalıdır.

I 5. Öğretmenlere görevlerini kaytarıcı fırsatlar verilmemelidir. Bunun için de sürekli
denetlenmeli, gerekenler uyarılmalıdır

VII.3.ii. d. Öğrenciler ile İlgili Öneriler:

1. Öğrencilere özellikle ilkokul ilk yıllarından başlıyarak, beğeni düzeyini onlara
belli etmeden daha yııkarılara çekmeyi başarmakla, onlara müzik seçiminde
"seçici" olmayı . öğretm.< · . e.li;··.~şı.il.8.•m·.· ·~.·.·a•.·.l ıyız. Bunun için de arabesk ile sanat değeri
. · ..... .. /
!.? . ~
yüksek müzikleri ayn ayrı dinleieı:eJc .arasındaki farkları göstermeli, bu yolla
beğenilerinde seçiciliği öğrt:ttnelidir.
·'

)

2. Öğrencilerimize beğenide iyiyi seçmenin yanısıra kalite bilincine de varmalarını
sağlıyarak kaliteyi seçmesini öğretmeliyiz. Bunu yaparken de her tür müziğin
oranlamasını öğretmeli; g(i~ele, sanata doğru yönlendirmeyi yaparak seçimi ve
tercihi onlara bırakmalıyız.

3. Okul çalgılarında

öğrencilere

merakları,

ilgileri

doğrultusunda

bir alet

seçtirilmeli ve onları bu aletleri kullanmaya istekli hale getirmenin yolları
aranmalıdır.
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4. Okullarda tek düze ve sadece flüt çalgısına yönelik müzik eğitimini kaldırarak,
öğrencilerin ilgi ve isteğe dayalı alet tercih hakkı verilmeli ve drama tekniğine
dayalı metotlar kullanılmalıdır.

5. Müzik dili olan nota bilgisinin öğrencilere ilkokuldan başlıyarak kalıcı bir
şekilde aktarılması . gerekmektedir. Bunun için de acele etmeden öğrencinin
düzeyine inerek onların anlıyabileceği bir dil' ve metot kullanılmalıdır. Örneğin,
renklerle öğretme.metodununkullanılması gibi.

6. Öğrencilerin müziksel bir çevre içinde yaşadıklarının farkında olmaları
sağlanmalıdır. Bunun için de öğrenciye duyu organlarını kullanmayı öğretmeli,
dikkati geliştirici metotlar uygulanmalıdır.
...•,., .....;."
.

VII.3.ii. e. Okullarla ile İlgili Öneriler:

ı.

Aileden sonra çocuk üzerinde.en etk.ililgıl1Jıpl~r~n.l>iıi/.Qltın . 9JcµH~m1zda.da,
okul koroları, okul çalgı toplulukları.gibLders-dışı. müzik:etkinliklerine sıklıkla
yer verilmeli, seçim yapılmadan mümkün olduğunca çok çocuğun bu
etkinliklerdenyararlanmasısağlanmalıdır.

2. Okullar arasında her yıl düzenlenecek yarışmalarla koro ve orkestraların daha
düzeyli . · hale getirilmesi sağlanmalı, başarılı okullara teşvik-edici ödüller
verilmelidir.

3. Her yıl sonunda okulların müzik performanslarını sergileyecekleri şölenler
yapılmalı ve tüm okulların bu şölenlere katılımı sağlanmalıdır.
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4. Var olan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi eğitimini benzerleri ile karşılaştırarak,
gerektiği durumda daha ileri olanlarla işbirliği yaparak okulu daha kaliteli bir
duruma getirmelive oralara öğrenci hazırlamak için de öğretmenleri eğitmelidir.

5. Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan müzik bölümü
öğrencilerine Öğretmen Akademisi kontenjan hakkı verilmeli; sınıf öğretmenliği
yanında onları müzik alanında eğitmeye devam ederek 4 yıl yüksek okul
eğitiminin ardından da yetişenler ilkokul müzik öğretmeni olarak atanmaya
başlanmalıdır.

6. İlkokul öğretmeni yetiştiren Öğretmen Akademisi ile işbirliği yapılarak sınıf
öğretmeni olarak yetişecek öğretmenler arasından seçilecek belirli sayıda
öğretmen adayına yardımcı branş olarak müzik baranşı verilmeli ve 4 yıl
boyunca yardımcı-branş,alaıundada eğitilmelidir.
-~
ı";,,'f''',,

<~~,.:.'

7. Öğretmen Akademisi'nde kaliteli

ve

doğru müzik eğitimi verilmesi

sağlanmalıdır. Bunun için müfredat düzenlemesiyapılmalı, öğretmenadayl~
teorik ve pratik bilgilerle donatılarak onlara metodolojieğitimi verilmelidir.

VII.3.ii. f. Bakanlık ile İlgili Öneriler:

I. Bakanlıkça okul müzik eğitimi irdelenmeli, öğretmenleresürekli bilgi tazelemesi
konusunda·yaptırım uygulanmalı, her yıl seminer katılımları sağlanmalı ve nakil
ve terfilerde bunlar göz önünde bulundurulmalıdır.
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2. Yine, Bakanlık tarafından öğrencilere ve ailelere sağlıklı, başarılı, dengeli,
bilinçli, zeki, sorgulayıcı, dikkatli ve kültürlü yeni nesiller yetiştirmenin yolunun
müzik eğitiminden geçtiği gerçeğini anlatmalı ve onları bu anlamda eğitmelidir.
Bunu ailelere yönelik seminerlerle yapabileceği gibi, basın ve yayın yolunu da
kullanmalıdır.

3. Bakanlık, ilkokullarda müzik eğitimi almayan kişileri müzik öğretmeni olarak
görevlendirmemeli ve bu konuda yasal değişiklikler yaparak öncelikle Müzik
öğretmeni yetiştiren üniversitelerden veya benzeri kurumlardan mezun olan ve
herhangi bir yerde göreve başlamamış öğretmenlerin atanması yoluna
gidilmelidir.

4. İlk ve ortaeğitim öğretmenlerinin bilgilerini sürekli taze tutmaları için amaçlı ve
programlı hizmet-içi eğitim:.~rslarının derhal düzenlenmesi sağlanmalıdır.
.~

ı'JZ'.":'''\)
,:~~.-~

5. Halen görev yapan müzik öğretmenlerine Orff çalgılarını tanıtıcı ve kullanmayı
öğretici uygulamalı seminerler . düzenlemeli, bunun için gerekf araç..gerecin
;.\

temini yoluna gidilmelidir. Buna bağlı olarak Bakanlığın okullardııkiınüzik
aletlerinin, özellikle eğitim müziğinde önemli yeri olan Orff çalgılarııiııı hel'yıl
bütçede özel bir ödenek ayrılarak temini; ve okullara dağıtılarak tilııı öğrençilerin
kullanımınasunulması gerekir.

6. Öğretmenlerin müzik eğitimine olduğu kadar kol•· etkinliklerine de önem
vermeleri öngörülmektedir. Bunun için de Bakaıılıkça..kolfaaliyetleri tüzüğünün
dikkatle ele alınarak günümüz koşullarına ve amaca uygun olarak yeniden
düzenlenmesisağlanmalıdır.
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7. Üniversitelerle işbirliği yapılarak müzik alanında ciddi bölümler açılması
sağlanmalıdır.

8. DAÜ de var olan, ancak hedef ve amacının ne olduğu belli olmayan müzik
bölümünün ülkeye vereceği zararın bir an önce farkına varılarak yeni bir
yapılanma içerisinde ele alınması sağlanmalıdır.

VII.3.ii. g. Genel Öneriler:

1. KKTC de bulunan ilk ve ortaöğretim okullarında müzik eğitiminin başarıya
ulaşamadığı kesindir. Bu nedenle okullarda çağdaş metotların uygulanmasına
geçilmeli ve Müziksel Dil Geliştirme Yöntemi, Zekıi Geliştirme Yöntemi,
Yaratıcı Drama, Ptaçin.s!:i Renkli Yöntemi gibi metotların birkaçı veya tümü bir
proje bazında okullarda kufrıdı,naya başlanmalıdır.
'•~:.,,.

2. Birçok sanatçı ruhlu insanın yaşadığı ve müzik sanatının yapılabileceği en doğal
güzelliklere sahip Kıbrıs adasında sanat değeri yüksek müziklerin ycınıtılması;
kaliteyi arayan, ayıran, seçen, sorgulayan, araştıran halkının oluşmasıyla.µıµzilc
eğitimi kalitesinin yükselmesinebağlıdır.

3. Çağdaş eğitimin vazgeçilmez öğelerinde biri olan müzi]; eğitiminin amaçlan
içerisinde; insan zekasını ve yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmek ve
yetkinleştirmekolduğu hatırlanaraktüm ilgililerin müzik eğitimine gerekli önemi
vermeleri sağlanmalıdır.
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SON SÖZ:

Öğrencilerin niteliği, öğretmenlerinin yetişmişlik düzeyleriyle doğru orantılıdır
ve öğretmen yetiştirme sorunu toplumlarda her zaman önemli ve güncelliğini koruyan
bir konu olmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin bugünün olduğu kadar geleceğin eğitim
öğretim gereksinmesini dikkate alarak yetiştirilmeleri gereği, ve eğitimin uzun vadeli bir
yatırım olduğu gerçeği hiçbir zaman gözardı edilmemelidir.

459

Kaynakça:

I. AKALIN, Bedri. Köy Enstitülerinde

Müzik Eğitimi Kılavuzu, Köy Enstitüsü

Yayımları No.I, Mil1i Eğitim Basımevi, İstanbul .1945

2. AKKAŞ, Doç, Dr. Salih. İlköğretim Okulları İçin
Yayınları 1996

Müzik 4 Ders Kitabı, Ocak

3. AKKAŞ, Doç. Dr. Salih. İlköğretim Okulları İçin

Müzik 5 Ders Kitabı, Ocak

Yayınları I 996

4. AK.KAŞ, Doç. Dr. Salih. İlköğretim Okulları İçin Müzik 6 Ders Kitabı, Ocak
Yayınları 1996

.,

5. AKKAŞ, Doç. Dr. Salih.. İlköğretim ohiııarı İçin Müzik 7 Ders Kitabı, Ocak
Yayınları 1996

6. AKVERDİ Mine. Müzik ve Zeka. Çocuk Eğitim Portalı. Aktüel Dergisi. Çocuk
Sitesi.Com.2003

7. AKYÜZ, Prof. Dr. Yahya. Baçlangıçtan 2001 'e Türk Eğitiııı.TarihLAlfa.Yayınları
İstanbul.200I

8. ALİ, Prof Filiz. Müzik ve Müziğin Sorunları.Cem Yayınları.İstanbul 1987

9. ALTAN, Mustafa Zülfiik "Ülkelerin Eğitim Çıkmazı Amerika Bileşik Devletleri
Örneği (l )" milli Eğitim sayı I 40, l 999s.34

~:-~)ftt Jt. n.L fiili

460

10. ATATÜRK ve Müzik-Atatürk ve Müzikwww.beethovenlives.net/atatürk

ve-müzik

html.

1 I. AY, Göktan. 5. İstanbul Türk Müziği Günler, Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu.
Mayıs 1998

12. AYDIN, Şinasi. İlköğretim 6 Müzik Ders Kitabı. Küre Yayıncılık. İstanbul. 1997

13. AYDIN, Şinasi. İlköğretim 7 Müzik Ders Kitabı. Küre Yayıncılık. İstanbul. 1996

14. AYDOGAN, Salih. Hayat Kaynağımız Müzik Ortaokul 1-2-3. Arkadaş yayınları.
Ankara 1992

15. BARIŞERİ, Nurtuğ, İlköğrertim Öğretmen Adaylarının İlkokul Müzik Eğitimine
Karşı Olan Tutumlarının} v~~Müzik Öğretiminde Kendilerine Olan Güvenlerinin
Gelişmesinde Okul Uygul~~lhannın

Önemi. University of Durham yok.gov.tr/

eğitim/öğretmenler_ özetler/ nurtuğ html 2003

16. BARUT, Zeynep. Çağdaş Müzik Eğitimine Bir Örnek : Suzuki Metodu: 2003

17. BEHÇET, Hasan. Kıbns.TürkMaarifTarihi

(1571-1968) 1969

18. BİNBAŞIOGLU, C. Genel Öğretim Bilgisi, Binbaşıoğlu yayınevi, Ankara (1983)

19. BRESLER, L. (1993) Music in a Double-Bind: Instruction by Non-specialists in
Elementary Schools. Bulletin of the Council for Research in· Mıısic Education 1 15,

1-13

20. ÇİÇEK, Sebahettin.İlköğretimdeMüzik, Livane Matbaası, Bursa 2000.

461

21. ÇİLDEN, Şeyda. Müzik, Çocuk gelişimi ve Öğrenme G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesü
Dergisi Cilt.21., sayı 1. Ankara 200 I

22. DAWSON D. Unite C: Beste Yapma (C22), Müzik Öğretimi;YÖK/Dünya Bankası
Ankara: (Deneme Yayını) Milli Egitimi Geliştirme Projesi Hizmet öncesi Öğretmen
Eğitimi I 996

23. DAWSON, D. & Açay, S. (1997) Ünite 9 Müziğin Diğer Derslerle İlişkisi (9;1)

Müzik Öğretimi._YÖK/Dünya Bankası Ankara: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi
Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi 1997

24. DUMAN,

T. Türkiyede

ortaöğretime

Öğretmen

Yetiştirme (Tarihi

Gelişimi)

Araştırma İnceleme Dizisi MEB Yayınları, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1991

25. EGÜZ, Saip. Toplu Ses Eğitim!~Ayyıldız Matbaası Ankara 1980
ı')f"/',i,,

26. EGÜZ, Saip. Koro EğitimiyeiY"önetimi. Ayyıldız Matbaası Ankara 1981

27. FEDAİ, İley. Kıbrıs Müzik Tarihi, Lisans Tezi. Ankara 1986

28.. fftJN1YfEN, Mithat, · Müzikçinin El Kitabı. Müzik Ansiklopedisi Yayınbırı • Ankara
1997.

29. FE8JI>UN,Hüsnü Kıbrıs Türk Eğitiminin Tarihçesi (1571.,.1974)

30. FERİDI.BN",Hüsnü.Eğitimde Bir Ömür, Boğaziçi Y"ayınlargistanbul

31. FİDAN, Nç, Okulda Öğrenme, Alkım Yayınevi, Ankara (1995)

462

32. GİBSON,

R. The Effect of School Practice The Development

of Student

Perspectives British Journal of Teacher Education2 (3), pp. 241-250 1976

33. GİFFORD, E. The Musical Training of Primary Teachers: Old Problems, New
insights and possible solutions British Journal of Music Education 10 (1), 33-46
1993

34. GÖK.DOGAN, Prof.Gönül. Her Çocuk Enstrüman Çalmayı Öğrenebilir." Kadınca
Dergisi, Temmuz 1981

35. İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Eğitim Programı. Milli Eğitim Basımevi Ankara
1994

36. İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı Milli Eğitim Basımevi Ankara
,.,,... :>\,.•~

1994

37. K.AMACIO<)LU, Filiz. Çağdaş İnsan Eğitiminde Müziğin Önemi, Türk Müziğinde
EğitinfSc:,ırıpozyuınıı.T.C. Kültür Bakanlığı 1998.

38.. MiLLS;J'l'lıe <Jerıeralist Primary Teacher of Music a ProblemofConfıdence·British

Jourr,q[oflıfusicEducation 6 (2), pp. 125-138 1989

39. MOR.GÜL, Mahiye. Yaratıcı Drama ile Oynayarak Yaşayarak

Öğren, Ya-Pa

Yayı11laı1/.lstanbul. 1995.

40. Müzik Öğretimi-Öğretmen Eğitimi, Öğretmen Eğitim Dizisi Yök/ Dünya Bankası
Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Ankara

463

41. NYE, R.E. Music For Elemetary School Clildren, "Music, Child Development and
Learning" The center For Applied Research In Education, Inc. New York, (1967)

42. OFSTED Music: A review ofinspection.findings1993-94._London:HM.SO

1995

43. OGUZKAN,A. Ferhan. Ortaöğretim KurumlarındaMüzik Öğretimi ve Sorunları
44. OKATAN, Prof. Dr. Ş. İlknur, Müzik Öğretmeni Eğitiminde Kalite Bilincinin
Gerekliliği,Eğitim Sempozyumu 1998
45. ÖZGÜL, İlhan. Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği Programı Çğrencilerinin
Müzikl-2

Derslerine

İlişkin

Müziksel

Çıkış/

Öğrenme

Düzeylerinin

DeğerlendirilmesiKastamonu Eğitim Dergisi Mart 2001 cilt 9 No 1
'""'"·"""";,

46. ÖZSOY, F Birgül. İlköğreti~;~lrullannda Müzik Eğitimi Bilinı ve Aklın
'"' ...

•._,

AydınlığındaEğitim Dergisi Mart 2002Yıl 3 sayı

vruıcan;

SALAN Hakan. Çocuk ve Müzik WMV seyginı cpnıJr. 2003
)

ı-uum:;~.ıvıuL.11\.

Öğretimi;Müzik AnksiklgpeclisiYayınhın,.Ankara 1996

sevaa .. uenao

And Müzik vakfı Yayınları I

51. SELANİK;Ca.yidan.)MiizikTarihi DersNotları, Ankara l 985

464

52. SELÇUK Z., okul·Deneyimi ve Uygulama Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarının
Gözlenmesi,Nobel Yayın Dağıtım,Ankara 2000

53. SENEMOGLU, N. Gewlişim Öğrenme ve Öğretim, Özsen Matbaa LTD. Ankara
1998

54. SÖNMEZ; V.i Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, Pegam Personel
Geliştirmemerkezi Yayın No:.12 Ankara I 994

55. SÖZER, Vural. Müzik ve Müzisyenler Anksiklopedisi. Cilt I, Remzi Kitavevi,
ist.1986.

56. SÖZER, Vural. Müzik ve Müzisyenler Anksiklopedisi. Cilt II, Remzi Kitavevi,
ist.1986.
.,,,.,....;._"
·····~

57. SUN, Muammer. Şarkılarıa''"tttrk:ill~rleTemel Müzik Eğitimi, Doruk Yayınevi
Ankara I 997.

~Ş;SÜER, Rıdvan Dr. Müzik EğitimiAraştırmaları Ders Notları Ank~a l 985

59.ŞJ3NJ)URUR,Yılmaz; BARIŞ, Dolunay Akgül. Müzik Eğitimi ve Çocuklarda
llilişs~lBaşarı. G.Ü. Gazi Eğitim FakültesiDergisi. Cilt 22, Sayı l 2002

60.ŞJ31'T~Nezihe~ Musiki Muallim'den Günümüze Müzik Öğretimeni Yetiştiren
Kurumlara. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesü Dergisi Cilt 21.Sayı 1 Ankara 2001
6l. TAŞKINİley, Müzik Eğitimi Ders Notları, Ankara 1986
62. TAŞKIN,İley. Seminer Notları 2002

465

63. TOKSOY Atilla Coşkun Çocuk ve Müzik. www.musikionline.com 2003

64. TURA, Yalçın, Türkiye' de Müzik Eğitiminin· Güncelleştirilmesi, Türk Müziğinde
Eğitim Sempozyumu 1998

65. UÇAN, Ali; YILDIZ, Gökay; BAYRAKTAR,

Ertuğrul.

İlköğretimede

Etkili

Öğretmen ve Öğrenme El Kitabı. Modül 9. Milli Eğitim Bakanlığı. Burdur 1999.

66. UÇAN,

Ali.

Müzik

Eğitimi

Temel

Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar,

Müzik

Anksiklopedisi Yayı.nları,Ankaral 997

67. UÇAN Ali "Müzik Eğitiminde Performans Testlerinin Yeri, Önemi ve Kullanımı"
Müzik

Eğitimi ·Temel I<ı:ıvramlar -İlkeler-Yaklaşimlar, .. I\ıl~ilç.. ;A.tısikl9pedisi

Yayınları, Ankara,

Sanat Eğitimi Müzik Anksiklopedi yayınları

;i

IJkeıııtzaerMüzıK.Oğretimine Genel Bir Bakış. M~ik.. l?,ği/i111J. Ankara

Müzik Öğretimine

Genel .:Sir •. Bakış,

"Ortaöğretim

ve Sorunları (Türk Eğitim Derneği VII. Öğretim
Ankara TED Yayınları 1990

71.

72.

\..!fl\.l,,1111£u'-'

u~nuıı

ıv.ıuu~

Eğitimine Genel Bir Bakış 1989

Bilimleri Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1984

466

73. ÜN, Ekrem Zeki; SEVENA Y Tahir. Ortaokullarda Müzik. Remzi Kitabevi.dstanbul
1986

74. ÜNAL S. Türkiye'de Müzik Eğitimcisi Yetiştirmenin Dünü ve Bugünü. I. Müzik
Kongresi Bildiriler, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü Ankara 1988

75. Rauscher,

Frances.H.;Shaw,Gordon

L.&Ky,K.N.

Music

and

spatial

task

performance. Nature, 356,611. 1993

76.... Ve Müzik Araştırma

Yorumlama

Dergisi , Hacettepe

Üniversitesi

Devlet

Konservatuvarı Yayınları, Sayı 4, İlkbahar/Yaz 99

77. YA VUZOÔLU, Nail. Temel Müzik Eğitimi! İnkılap Kitabevi İstanbul
.

·~· · ...,;.~~
.

78. YENER, Faruk "Müzik ve Eğiti~J\;,:tylüzik. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
'·'~:.,.

Beyaz Köşk (Müzik Sarayı) Yayınları Noll 983

Halil Bedii. Müzik

Eğitiminin

Temeli. Müzik

~ksildopeclisi

Yayırıcılık.

82.

Kitabı 5 Düzgün Yayırıcılık.

467

83. www.childrensmusicworkshop.com/musicopensmind.html
the mindtomath. And. science by Tony Mickele

84, www.genetik:bilimi.coın/genbilimlbeyinsıfırlama.html.
Sıfırlama Formülleri.Ayçe Güçlütekin

Music lesşon .nıayc>pen

Basit

Antremanla •• Beyiıı

85. www.kutuphane.uludag.edu.tr./Univder/PDF /egitim/htmpdf/2000/insan.pdf-Müzik
Eğitimiııin Amacı

86. www.menc.org/pubiication/articles/academic/powtuck.htm.res~ch
ship ofmusic and other academic areas.

on. the; relation

87. www.menc.org Music Education Facts and Figures .
. ·~·~ ...;.;,,
.

88.
www.musica
.uci.edu/mm/UlI!f
. .9..4.html
Music. and Cognitive Achievement in
·..
.
.
J}i~; ''\
.
Children.
··
··~:,,

~~-~-müzikarizmacoınlk<>se:yazila.ri/pianozeka.php.
Akverdi .. MüziKarizma

Piyano ZekayttParlatıyor .. Mine

90. www.müzikdersi.com/çocuk5 html Müzik ve Çocuk Piyano ve Zaka Gelişimi
91.

,arenting-baby.com/Parenting-Baby-Music-Research/Mucic-Research.html
e Professional Music Education The "Mozart Effect" Research on Müsic and
,ping Brain and More... Richard Coff. Director Suzuki Music Academy

12

92. www.suitelOl.com/articles/article.c:fin

A study of Evidence that Music Education is

a positive Factor, Theses by Jeane Akin, California state University Sacramento,
California Chapter 4. The Data, 1987.

