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ONSOZ
Bu arastrrrna ilkokul ve okul oncesinde ogretim veren ogretmen goruslerine
davandmlarak olusturulrnustur.

Olusturulan mevcut durum analizi ozelligi tasivan bir

arastrrrnadrr.

bgretmen

goruslerinin

olusturulacak

olan rnuzik atolvelerivle

okul

oncesl

ve

ilgili etkililiklerini

Ilkogretim
belirleme

crkilan bu arastrrrnarun, ogretmen goru~ yeterliliklerini belirlemenin
goren ogrencilere de muzik atolvelerivle

sureclerinde
arnacrvla vola
yanmda egitirn

daha etkili bir muzik egitirni noktasmda bir

bilinc;lenme varatacagi dusunulmektedir.
Arastrrrnarun
varaticrhk

oz arnact daha saghkl: gelisirn gosteren,

duygusunu

vetistirebilrne

gelistiren,

daha

guzel

kendini

ifade

daha iyi dinleyen,
edebilen,

cocuklan

surecinde tum gelisirn alanlanru etkileyen ve aktif egitim havatrrun

lcinde kullarulmasi gereken en onernli arac;lardan biri olan muzik derslerine ek olarak
olusturulacak muzik atolvelerl yeterliliklerine

Arasttrmarun
ilkogretim

birinci

sureclerinde

bolumunde

iliskin var olan durumu belirlemektir.

problem

muzik atolvelerinin

ortaya konulrnus okul oncesi ve

olusurnu

gerekliligi

tartrsrlrms,

ikinci

bolurnde muzik egitirni ile ilgili kuramsal bilgi ve bu konularda vapilan arastirrnalara
yer verilmis,

ucuncu bolumde

vontern

ve verilerin

cozumu, dorduncu

bolumde

bulgular ve yorum vaprlrrus, besinci ve son bolurnde ise sonuc ve oneriler yer almistrr.
Arastrrmarun
desenlemesine

her asarnasmdaki gorus ve vonlendirrnelerivle

arasnrrnarun

yon veren tez darusmarurn savm Prof. Dr. Cem BiROL'a sonsuz

tesekkur ederim.
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OZET

OKUL ONCESi VE iLKOGRETiM

S0REc;LERiNDE OKUL ORTAMINDA

ALACAK MUZiK ATOLYELERiNDE
KONUSUNDA

OGRETMEN

DiKKATE ALINMASI

GORU~LERi TEMELiNDE

YER

GEREKEN iLKELER
KAR~ILA~TIRMALI

ANA Liz
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Yuksek Lisans, Egitim Yonetimi Ana Bilim Dall
Tez Darusmaru: Prof.Dr.Cem BiROL.
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Okul oncesi ve tlkogretirn sureclerinde yer alacak muzik atolvelerinin

bu surec

icerisinde egitim goren cocuklann aktif rnuzik egitirni hayatma ek olarak veterliliginin
ne dUzeyde oldugu

ogretmen

goruslerince

bu arastrrmarun

hissedilen

problem

durumudur.
Okul oncesi ve ilkogretim

sureclerinde yer alacak rnuzik atolvesinde dikkate

ahnmasi gereken ilkeler konusunda ogretmen

goruslerl temelinde

ogretmenlerin

cinsiyeti, egitim dUzeyi ve meslek krderni degiskenleri cercevesinde karsrlastrrrnasi
arastrrmarun genel arnacrdrr.
Arastirmada

rnuzik atolyeleri

yeterliliklerine

iliskin madde bazrnda degerler

aritmetik ortalama ve yUzde kullarularak betimsel istatistik cercevesinde analiz ederek
vorumlanrmsnr,

Arastrrrnarun ogretmenlerin

111

cinsiyeti degiskeni t testi, ogretmenlerin

.

I

egitirn di..izeyi degiskeni ANOVA, ogretmenlerin

meslek krdern degiskeni ANOVA

kullarularak verilerin vorumlanrnasma gidilrnistir.
Arastrrrnada hicbir maddede hicbir zaman, ortadan az ve orta srkhkta arahgmda
yeterli olarak algilamarmslardrr. bgretmenler muzik atolvesinin 4 maddede ortadan
cok, 32 maddede her zaman olarak algilarruslardrr.
Okul oncesi ve ilkogretim
atolvesinde

sureclerinde

okul ortarnmda

yer alacak rnuzik

dikkate ahnrnast gereken ilkeler konusunda ahnan ogretmen gorusleri

ogretmenlerin

cinsiyet,

egitirn

di..izeyi

ve

meslek

karsrlastrrrnalarda anlarnh bir farkhhk bulunrnarrustrr.

IV

krderni

degiskeni

ile

iliskil:

SUMMARY

CONTRASTiVE ANALYSiS OF TEACHER BASED OPiNiONS ABOUT THE PRiNCiPLES THAT
SHOULD BE TAKEN iNTO ACCOUNT AT MUSiC WORKSHOPS DURiNG THE PROCESS OF
PRE-SCHOLL AND PRiMARY SCHOOL PERiODS.

The contribution

of music workshop

school period to students
problematic

in the process of pre-school

active musical education

and what level they are at is the

part of this research.

The main based on goal of this research is the countrastive
opinions
during

about the principles
the

process

educational

paraprased

professional

enough.

and percentage

'never',

Teachers

periods

of music workshops
within

byy using test for teachers

research

school

at music workshops
teacher's

gender,

seniority.

seniority and ANOVA for teachers

the

perceived

primary

with the adeanacy

average

analysis of teachers

be taken into account

and

level and professional

using aritmetic

In

that should

of pre-school

Valmes related

been

and priary

less the

percieved

deseriptive
gender

and

four articles

by

statistics .. This data has

variant,

educational

medium

have been analysed

ANOVA for teachers

level

"medium"

as "more

than

haven't

been

medium",

32

articles as 'always'.

In the
educational
into account
periods,

contrastive

analysis

based

on teachers

opinions,

level and professional

seniority about the principles

at musk workshops

during the process of pre-school

a meaning of difference

could not be found.

V

teachers

gender,

that should be taken
and primary

school
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BOLUM 1

GiRi~
Bu bolurnde arastrrrnarun problemi, arnacr, onerni yer almaktadir.

Egitim kisinin ya~ad1g1 toplum lcinde degeri olan yetenek, tutum ve diger
davrarus

bicimlerini

gelistirdig!

sureclerin

esaslara gore insanlann davraruslannda

turnudur.

Egitim

onceden

saptanrrus

belli gelisrneler saglarnava yarayan planh

etkiler surecidir. Egitim, bireyin davraruslanndaki

vasantrsi

yoluyla kasrth olarak ve

isteyerek degisirne meydana getirme surecidir.

Egitimin

3 temel

ogesi vardir.

Bunlardan

ilki Arnac, Ogretme-Ogrenme

etkinlikleri ve Degerlendirrnelerdir.
Egitim

arnacla

baslar,

ogretme-ogrenrne

etkinlikleriyle

devam

eder

ve

degerlendirrne ile son bulur. Surecin bu mantig: butun kulturler icin avrudrr. Arnaclarin
ii;erigi ve ogrenme vontemleri kulturden kulture gore degisebilir, fakat surecin dogasi
degisrnez.
'Mademki biliyorsun, niye ogretrnivorsun'

Ludingirra [Sumerli egitrnen ve sair

gunumuzden 4000 y11 once).
Bllindlgi gibi insanm egitirni dogdugu andan itibaren baslar ve olunceve kadar
devam eder. Okul oncesi ve okul surecinde devam eden egtttrn rneslege atildrktan
sonra da surer gider.

Egitimciler

genelde

(Erturk,1984;83)olarak

ogretmeyi

'herhangi

tarumlamaktadrrlar.

bir ogrenmeyi

Bir faaliyetin

edilmesi icin ogrenmenin gerceklesmis olmasi gerekir.

1

saglarna faaliyeti'

ogretme

olarak

kabul

Ogretim
butunudur.
devisle

okullarda

Yani ogretim,

ogrenmenin

uygulanan

sureclerln

Egitim bireyin
degisrne

meydana

gecmevenden

rviuzigin

davraruslarinda
getirme

nitelik, muzigin

karsrlarnada

egitirn

muzigi kullanma

veya

bir boyutu

araci

alma

Bu

rnuzikle

egitsel

gelismesi

icin

ve kasrth olarak istendik
surecten

arnaclara

gidermede

gecen

hizmet

ise varamasi

haline getirrnistir,

islevi

ve katkismdan

egitirn

cocugu

insarun

onu

Bu bakrmdan

etmesi
cok

ve
eski

rnuzik oteden

biridir.

esas olarak

yararlanma,

egitimde-ogretimde

muzigin

uniteler, konular

islenirken

dersler,

baglanti saglarna ve belirli sonuclara

egitme

anlavrsmdaki

ve vontemlerln

konusu
yenilikler

ruhsal vonden,

en onernll
cocuk

en vavgin alanlarrndan

itibariyle egitsel bir nitelik tasir. Oncelikle

bakrrrundan

davraruslann

Baska bir

ulasrnak icin

ilkesine davarur.

Sanat yoluyla

cocuklara

faaliyetlerinin

kapsarnaktadrr.

kendi vasantrsi yoluyla

surecidir.(Erturk,1972)

egrtsel

bunlar ve kisiler arasinda

anlavism

birlikte

istenilen

en onemli kapsamsal ogelerinden

etkisinden

cikan

6grenme

Muzik ozu itibariyle egitsel bir nitelik ta~1maktad1r.(U~an,1996)

ozundeki

Muzigin
gucunden

ve bireyde

ve

turnudur. (Van~,1988;16)

bu yana egttimin

beri egitirnin

ortaya

ogretme ve ogrenmevi

gerceklesmesi

gereksinmeleri

caglardan

ogretme

daha etkili ve verimli, daha dengeli ve doyumlu, daha basarrh ve mutlu

olmasi beklenir.

egitsel

gerceklestirilen

gelisirni

biridir.21.

ve egitimde

biri ise muzik egitirnidir.

okul oncesi donernde

kulturel bakimdan,

buvuk katkrlar saglamaktadrr

yollardan

sosyal bakimdan

verilen

yy da

kullanilan
Muzik ozu

rnuzik egitirni

zeka gelisirni ve anlavrsi

ve kucuk vastan itibaren cocugun

sanatla i~

"

ice olmasi tek yonlu bir egitirn icerisinde degil de cok yonlu bir egitirn icerlsinde
demektir.
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Muzige

yetenekli cocuklarrn

sananm

rnuzik

ogrenmeleri

ve enstrurnan

calrnalan buvuk olcude icinde bulunduklan ortama baghdir ve bu acidan baktrgirruzda
tam donarurnh
sureclerinde

rnuzik odalan
bulunrnasmm

ve muzik atolvelerinin okul oncesi ve ilkogretim
rnuzik

egitirninde

ne

derece

onernli

oldugunu

kavrayabiliriz.

Problem
Muzik cocuklarrn tum gelisirn alanlariru etkileyen en onemli araclardan biridir.
Okul oncesi ve llkogretim sureclerinde
tamvabllecekleri

cocuklarin

aktif rnuzik havati ic;erisinde

enstrurnanlan oncelikle orff calgilan ve etrafmda srklrkla gorebilecegi

diger enstrumanlan da sayabiliriz. Ornegin gitar keman piyano vb ... Cocuk bir calgi
c;alarken kendi basina ls yapmanm doyumuna ulasir. Yas ve gelisirn ozelliklerine uygun
muzik aletlerini yaratabilecek

rnuzik atolvelerinin iceriginde olusturulacak

cocuklar varatrcihklanru ortaya cikanrken, varattiklan enstrurnanlan

aletlerle

c;alarken farkh

sesler duyma hazzrru vasavacaklardrr.
llkogretirne baslavan cocuk genellikle kendi sectigt sarkilan sovlemevi tercih
eder. Bu donernde cocuklar cok kuvvetli ritm duygusuna sahiptirler. Ritm kahplanru
ve tempo kavrarruru anlayarak uygulayabilirler.
uretebilir,

bun Ian

hareketlerle

Basit vurrnah calgilarla, basit ezgiler

eslestirebilirler.

(Omeroglu

ve

ark.,2003;Mertoglu,2002)
Cocuklar muzik ve hareketleri dogal olarak iliskilendirmektedirler. Hareket
cocuklar lcin onemli oldugundan

cocuklar herhangi bir muzik ile karsrlastrklannda

sallanma, ziplama, el crrpma, vucudunu hareket ettirme vb. hareketlerle muzige eslik
etmeye

baslarlar,

Yaratacaklan

rnuzik enstrurnanlanvla

varatrcihg: da gelisecektir.

3

birlikte cocugun

kisisel

llkogretirn
varatrcrhk

zaten

yeteneklerinin

sureclerinde
muzigin

yer alacak rnuzik atolvelerlnde

cocuk

uzerindeki

buvuk

varatrcihk

II

Yas ve gellsim

ozelliklerine

iceriginde

bulunmasi

uygun

daha

bulunduklannda

sonrasmda

rnuzik aletlerini

gereken aletlere

davul, trampet, el zili gibi ornekler verebiliriz.
getirirken

birlikte

gelismeslne vardrrn ederek cocugun saghkl: bir gelisirn gosterrnesinl

saglavacaktrr.

atolvelerinin

etkisiyle

meydana getirilecek

olusturduklan

yaratabilecek

muzik

tef, marakas, ritm cubuklan,

Bu aletleri varatrcrhklanvla meydana
farkh

aletleri

calrna

girlsiminde

farkh el-kol hareketleri yaparak kaslanru da cahstrracaklardrr ve genel

olarak · baktrgrrmzda kas koordinasyonuyla

birlikte varatrcrhklanrun

da gelisrnesi

cocugun aktif rnuzik havati ve enstrurnanlarla

birebir kucuk vastan itibaren cahsmasi

saghkh bir gelisirn vasamalanru saglavacaktrr.

Bu da bize llkogretim sureclerinde yer alacak rnuzik atolvelerinin
ne kadar onernli oldugunu gosterivor.
okul

onces! ve ilkogretirn

ogretmen goruslerince

okul oncesi sureclerinde

Bu arastrrrna Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

sureclerinde

nasil algilandrgt
ogrenim

gerekltltglnin

olusturulacak

olan

muzik

i<;erigi ve muzik atolvelerinin

goren cocuklar

problemine 1~1k tutar.

4

uzerindeki

atolvelerinin
ilkogretirn ve

etkisi arasnrrnamn

Amac
Bu arastrrmarun amaci Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti ilkokullannda ogrenim
goren ogrencilere okul oncesi ve ilkogretirn sureclerinde okul ortarnmda yer alacak
rnuzik atolyesinde

dikkate

almmasi gereken

ilkeler konusunda

ahnan ogretmen

gorusleri temelinde ogretmenlerin cinsiyeti, egitim duzevi, meslek krderni degiskenleri
c;:erc;:evesinde karsrlasnrrnah olarak belirlemektir.
Bu genel arnact gerceklestirmek uzere asagidaki sorulara cevap aranrrustrr.
1. bgretmen goruslerince

okul oncesi ve tlkogretirn sureclerinde

okul ortamrnda yer alacak rnuzik atolvelerine bakrs acrlan ne
duzevdedlr.
2. bgretmen goruslerince
okul

ortarnmda

yer

okul oncesi ve ilkogretim
alacak

muzik

atolveleri

si..irec;:lerinde
ogretmenlerin

cinsiyet degiskeni ile iliski!i olarak anlarnh farkhlik gosterrnekte
midir?
3. bgretmen goruslerince

okul oncesi ve ilkogretirn

sureclerinde

okul ortarrunda yer alacak rnuzik atolveleri ogretmenlerin egitirn
duzevi degiskenl ile iliskili olarak anlarnh farkhhk gosterrnekte
midir?
4. bgretmen goruslerince

okul oncesi ve ilkogretirn sureclerinde

okul ortarrunda yer alacak mi..izikatolveleri ogretmenlerin meslek
kiderni degiskeni ile iliskili olarak anlamh farklrhk gostermekte
midir?
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Onem
Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti

ilkokullannda

ogrenirn goren ogrencilere okul

oncesi ve ilkogretim sureclerinde okul ortarrunda yer alacak rnuzik atolvesinde dikkate
ahnmasi gereken ilkeler konusunda ogretmen
olarak degerlendirmek

arnacrvla tasarlanan

temel bashkta egitim bilimleri literaturune

goru~ yeterliliklerini

ve gerceklestirilen

karsrlastrrrnah

bu arastrrmarun

2

katki saglavacag: dusunulrnektedir.

Arastrrrnarun ilk olarak siruf ortarrunda aldrklan rnuzik derslerine ek olarak
ogrenciyi

daha gelistirici,

daha aktif,

sosyal, varanci

yon veterlillgini

artrracagi

dusunulrnektedir,
Bugun rnuzik, etkili

bir egitirn aract

olarak tum dunvada kullarulmaktadir.

'Muzigin insan vasammdaki onemi onun insan vasammdaki degisik boyutlanndaki
vonlu

islevlerinden

toplumsal,

kulturel,

Bireysel,

toplumsal,

kavnaklarur.

Muzigin

insan

vasarrundaki

islevleri

cok

bireysel,

ekonomik ve egitimsel olmak uzere bes kurnede toplanabilir.
kulturel

ve ekonomik

islevlerinin

insan vasarmndaki

yeri

nedeniyledir ki muzik hem etkili bir eglttrn araci hem de onernli bir egitim alaru haline
gelmlstir/Ucan, A(1994).

Yukarda belirtilen

tarurnlardan

da anlasrlacagi gibi rnuzik egitirni

temelde

birbirine bagl: olan bu uc ana tur ile bicirnlenrnekte bir ulkenin egitim, kultur ve sanat
vasarnmda da kuskusuz cok onernli bir yere sahip olmaktadrr.
Ozellikle ogretmen gorusleri uzerinden veri toplanarak vurutulen arastrrrnarun
ikincil onerni ise ogretmenlere
etkililigi

haberdarlik

konusunda bir bilinclenrne

duzevinde de olsa rnuzik atolvelerintn

varatrms olrnasidrr. Okul onces, ve ilkogretirn

0

sureclerinde

olusturulacak

olan muzik atolveleri

ilkelerini

arastrrrna cercevesinde

cevaplayan ogretmenler egittrn ortammdaki kullarurn etkililigini algilavarak benimser.
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Srrurhhklar
·1. Bu arastirrna

Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti

ilkokullannda

ogrenim

goren ogrencilere okul oncesi ve tlkogretirn sureclerinde okul ortarnmda
yer alacak muzik atolveslnde dikkate ahnmas: gereken ilkeler konusunda
ogretrnen goruslert acismdan belirleme kapsarnrvla,
2. Yontern acrsmdan, tarama modeli ile,
3. Zaman dilimi

acismdan Haziran 2013 akademik vrh yaz donerni

simrhdrr.
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BOLOM 2

KURAMSAL

DAYANAKLAR

Bu bolurnde muzik
atolvelerivle
a

VE iLGiLi ARA$TIRMALAR

ilgili tarihsel gelisirn ve maternatiksel

muzik

teorisi uretrne cahsrnalanru irdeleyen arastirrnalara yer verilrnistir.

MUZiK ATOLYELERiNiN TARiHSEL GELi$iMi
ilk insanlar sesi elleri ayaklan girtlag: ve beyni ile varattig:
dunvasim giderek cesitll seslerle doldurdu.

kendi muzik

Delik bir okuz boynuzu, i<:;:i ovulmus bir

karms, ya da kemikten uyumlu sesler crkartti. Zengin uflemeli rnuzik aletleri bovle
dogdu,

Avcihkta

kullandig:

gerilrnis

vavm crkarttig:

ses, yeni

bir calgi ailesinin

dogrnasma neden oldu. Gunurnuzden 25,000 yil oncesine ait oldugu saptanan kus
kerntginden oyularak vapilrms flut orneklerine

rastlarulrmsnr. Daha sonralan fiziksel

gelisirni vanrnda psikolojik vonu de gelisen insanoglu vaptrklanrn daha da gelistirdi,
Cesitli muzik aletleri olusturdu ve eski rnuzik aletlerini daha da gelistirerek yeniden
vaprlandrrdr,

Yapilan arastrrrnalar sonucu rnuzik aletlerinin

ve M1s1r oldugu anlastlrnaktadtr.tOincol,

kokeninin Mezopotamya

B.2003)

ilk insanliktan bu yana gelistirilen rnuzik aletleri cogu zaman icerisinde <:;:Oruyup
orijinali

bulunamasa

kabartmalardan

da cesitli zemin ve nesneler uzerine cizdikleri

resimlerden

o donern insanlannm az cok rnuzik havati ve kullandrklan aletleri

hakkrnda bilgi sahibi olmaktaviz. Bu aletlere ornek vermem gerekirse arp, lir, saz, tef,
darbuka, davul, flut, caplana, cmgirak, zil ve ses cubuklandrr.Hrol,
Muzik kelimesi ilk defa M.O 476 tarihinde
sair Pindarus'un

lirik bir guftesinde

kelimedir ve Yunan mitolojisine
verilmistir.

L.2007)

antik Yunanistan'da .vasarrus olan

ad: gecrnistir.

Muzik ash Yunanca olan bir

gore Tann Zeus kizlan savilan 9 peri kizrna bu ad

Eski Yunanlilar bu peri kizlanrun tum dunvanrn guzelliklerini
8

ve ahengini

duzenlernekle
birlestirilmis

gorevli

olduklarma

inarurlardr,

Belli bir guzellik anlavrsrrun islenip

seslerden olusarak meydana gelen estetik bize muzigi anlativorsa peri

krzlan gorevlerini basanvla vaprmslar demektir. Sanat yoluyla cocugu egitrne konusu
en onernli yollardan biridir.(Can, S.1970) 21. Yuzvilda ortaya crkan egitirn anlavismdaki
yenilikler cocuk gelisirni ve egitimde kullarulan anlavism ve vonternlerin
alanlarmdan

biri ise rnuzik egitimidir.

Oncelikle okul oncesl donernde
kulturel

en yaygm

Muzik ozu itibari ile egitsel bir nitelik tasir.

verilen

rnuzik egitirni

cocuklara

ruhsal vonden,

bakirndan, sosyal bakimdan, zeka gelisimi ve anlavrsi bakrrrundan buvuk

katkilar saglarnaktadrr ve kucuk vastan itibaren cocugun sanatla ic ice olmasi tek
vonlu bir egitlrn dusunce icerisinde degil de eek yonlu l:fir egitim icerisinde demektir.
Muzige yetenekli

cocuklarrn muzik sanatrru ogrenmelen

buvuk olcude icinde bulunduklan

ve enstruman

calrnalan

ortama baghdrr ve bu acrdan baktrgirmzda tam

donarurnh (rnuzlk atolveleri, rnuzik odalan) okul oncesi merkezlerinde verilecek muzik
egitirninin ne derece onernli oldugunu kavrayabiliriz. Genel olarak sunu sovlevebiliriz
ki sanavilesmis ve insan havatmm manevi vonden oldugu bir toplumda insarun icten
disa sekillenrnesini, estetik kazanrnasrru, gelisrnesini cocukken ald1g1 etkili bir muzik
egitirn sistemiyle basarabiliriz. Kucuk vaslardan itibaren psikolojik ve fizyolojik vonden
kendilerine uygun muziklerle beslenirlerse cok yonlu dusunrne becerileri olan manevi
vonden

zengin bir toplum

meydana getirebiliriz.

Su an rnuzik egitiminin

genel

arnaclanna baktrgrrruzda egitirn icerisinde ne kadar buvuk bir yer kapladigrru ve ne
kadar onern tasrdrgrru rahathkla gorebiliriz.

Egitirnde gelistirilen

yeni politikalar

aynca onern kazanrnaktadrr.
gelistirilmesi
egitirni

<::unku rnuzik hem ogrenrne

muzik dersi konusunda
hem de yeteneklerin

konusunda avncahkh bir derstir. Donemin okullannda

branc dersini

konurndadrr.

ve uygulamalar

Muzik

uzanmaz. ilk bilimsel

asan ve okuldakl

tum

alanrnda vapilan 'bilimsel

egitim

surecler!ni

cahsmalann

cahsrna 19. Yuzvihn ikinci vansmda
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rnuzik ve rnuzik
kavnastrran

bir

gecmist cok gerilere
ozellikle

Almanya ve

Avusturya'da baslarmstir. En genel anlarruvla mi.izik kurarru, mi.izige iliskin soyut bilgi
veya bilgiler bi.iti.ini.idi.ir. (Ucan, 1997:159).

Mi.izik denilince
olusturulrnasi

bir

takim

kuramsal

bilgiler

akla gelir.

Bunlar

muzigin

(besteleme, dogaclarna}, mi.izigin tarihi, egitirni, psikolojisi, sosyolojisi

ve fizigi ile ilgilidir. Mi.izik evrensel bir dildir. Calgi, ogrenilen teorik bilgilerin pratige
dokulebilrnesi

icin kullanabilecegi

tek materyaldir.

Kuram ve uygulama arasindaki

lliskiler egitirn bilimlerinin odaklandigi bir konudur. Mi.izik egittmtnde kurarrun kar~11ig1
ise mi.izik teorisidir.

Yapilan

kuramma davah ogretirnin
oldugunu gosterrnektedir.
icerisindeki

yerinin

bazi arastirmalarda

uvgulandrgi gruplann

mi.izik derslerinde

c;:oklu zeka

diger gruplara gore daha basarih

Bu da bize mi.izigin etkisini ogrenme-ogretme

ne kadar etkili

oldugunu

aciklarnaktadrr.

kuramlan

Mi.izik egitirninde

kurarrun kar~ll1g1 olan mi.izik teorisi tam anlarruvla okul oncesi cocuga ogretilrnese de
yine de basit nota bilgileri ile cocuga bir baslangic vaptmhr.
olan

ogrenme

ve

ogretme

kuramlan

mi.izik egitirnt

Egitimin icerisinde var
ic;:erisinde de

fazlasivla

uvgulanmaktadir. Arna mi.izik egitirni kavramlar ve kuramlar yolu ile degll rnuzigin turn
bovutlanrun eyleme donusturulrnesl ve hissettirilmesiyle

gerceklesmelidlr.

Mi.iiik cocuklann turn gelisim alanlanru etkileyen ve aktif egitirn havatrmn
icinde kullarulrnast gereken en onernli araclardan biridir. Ki.ic;:i.ik vaslardan itibaren
mi.iziksel aktivite

ic;:erisinde bulunan cocuklar her vonden daha saghkl: bir gellsim

gosterirler.

Mi.izigin cocugun psikomotor
destekledigini

gelisirnine etkisine baktrgrrruzda olumlu vonde

gorrnektevlz. Cocuk mi.izik esliginde hareket ederken bi.iyi.ik kaslanrn

kullarur. Ozellikle ses avrrt etme calrsmalannda materyalleri
kaslarrru kullarur. Mi.izik atolvelerinde
yaparken

dolavh

vonden

kucuk

kullarurken ise kucuk

kendi yaratacaklan enstri.imanlarla ses avrnrmru
kaslanru
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da

kullanacaklardir.

Bugi.in yapilan

arastirmalar bize cocugun kendi basma bir rnuzik aleti calarken fazla enerjisini olumlu
0

vonden harcadrgrru gosterrnektedir.
Aynca cocuk bir calgi calarken kendi basma _bir i~ vaprnarun tadrna varrr. Bu
yolla klsisel doyum saglar ve duygusal vonden gelisir. Erken vasta cocugun havatma
muzik girerse kisilik ve duygu gellsiminde

kendini ifade edebilme estetik yoni..ini..i

gelistirme becerileri kazarur ve aktif mi..izik havati icerisine olusturulacak olan rnuzik
atolvelerinde

meydana getirilecek enstri..imanlarla yukarda da belirttiglrn gibi cocuga

kisisel doyum saglavacaktir ve sosyal duygusal vonden gelisirne ugravacaktrr.
Mi..izik atolyelerinde

meydana getirilecek varatrcrlrk zaten rnuzigin vatsmarnaz

etkisini de ekledlgimizde dil hareket ve varatrcihk yeteneklerinin

gelismesine vardim

eder. Ornegln cocuk sarki sovlerken yeni sozcukler, ci..imle kahplan ogrenir ve bunlari
tekrar ederken duzgun konusmavi
atolvelerinde

benimser ve dil gelisir. Sarkt

varatacagi kendi vaprrru enstri..imanlarla eslik ederken aynca sesleri ve

tartirru avrrt etme, algrlama, yineleme,
gelistirrne,

sovlerken muzik

parca-butun

hatrrlama, ezberleme, dinleme ahskanhgrru

iliskisini kavrama gibi duyusal ve bilissel becerilerini

de

gelistirecektir.
Cocuklar ile birlikte mi..izik cahsmalan planlarurken cocuklann hazir bulunusluk
di..izeylerine gelisirn ozelliklerlne ve cocuklar icin ilgi cekici olmasina dikkat edilmelidir.
Cocuklara verilecek

muzik egitirni

onlann

tum

gelisim

alanlanru

destekleyecek

nitelikte olmahdrr. Egitimciler cocugun aktif katrhrruru kendilerini farkh yollarla ifade
edici etkinlikler planlarnalrdrrlar ki rnuzik atolveleri bunlar lcerisinde onemli bir yere
sahiptir.

Yas ve gelisim ozelliklerine

atolvelerinin

iceriginde olusturulacak

uygun rnuzik aletlerini

yaratabilecek

rnuzik

aletlere tef, marakas, ritm cubuklari,

el zili,

davul, trampet gibi ornekler -verebiliriz.
sallayarak

birbirine

vurarak

Cocuklar olusturacaklari

ritm

si..irterek calrna ve degi~il sesler cikarrna

vasavacaktrr.
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aletlerini
zevkini

MATEMATiKSEL

MUZiK TEORiSi URETME ~ALl~MALARI

VE MODELLERi

PiSAGOR OGRETiSi:

M.O 550 matematiksel

bir rnuzik teorisi uretrne cahsrnalan Pisagor'la basladr,

Dogal savi kurarru, kesirli sayllar ve ses tel boyu lliskisi konulanndaki calisrnalan bugun
rnuzik teorisi olarak kabul edilebilir. Pisagor dgretisi uyumlu(konsonant)seslerin

•

basit

savi kesirleri ile baglantrh oldugunu ortaya crkardr,
Pisagor notalara paralel olarak savilannda belirli bir duzene bagl: oldugunu
savunrnustur. Gunumuzde bazi bilim adarnlanrun cok steak baktigt 'kurelerin

muzigi

'adrvla bilinen 'kurelerin armonisi' teorisini ortaya atrnrstrr. Muzikte ses tonlanru yedi
ayn notaya baglarna ilk defa Pisagor tarafindan

vapildrgtna

inarnhr. Muzik kurarm

bdyle dogrnustur ve gelecek nesillere c;:ok §ey kazandrrrmstrr,

PLATON OGRETiSi:
M.O 427-347 Pisagor'dan iki yuzyll sonra Platon oran ve olcuvle guzellige ve
ustunluge ulasabilecegini ifade ederek rnaternatigin tum sanat dallanndaki dnemini
belirtti. 'Eger herhangi bir sanat eserinde dlc;:u oran ve agrrhk crkanhrsa geriye fazla bir
§ey kalmaz dedi'.
Bir teoremin sadece dogru veya vanhs olma olasihg: vardir: oysa bir model icin
uc;:uncu bir olasrhk vardrr dogru fakat uyumsuz olabilir.

CLOUGH-LEWiN-MAZZOLA OGRETiSi:
3 arastrrrnac:

ve yazar John Clough,

David Lewin ve Guerino

Mazzola

gunumuzde pek cok kuramcllara ilham kavnag: olmustur, Bu okullardaki kuramcllar
sadece forte'nin kurne teorisi gibi mevcut teorileri genellestiren
12

cebirsel metotlar

degil, aynca

besteleme

ve analiz konulannda

yeni umut verici

matematiksel

rnuzik

teorileri yarattllar.

Milton
tekniklerinin

Babbitt,

Elliot

ana ogesi olarak

Carter

gibi

besteciler

bu cebirsel

vapilan

besteleme

basanvla kullandrlar.

HUGO RiEMANN OGRETiSi:
19.yy da tum klasik muzigi kapsayacak bir teori yaratan ilk modern c;:ag kuramci
ve

rnuzikologudur.

uygulanan

armonik

matematiksel

Riemann

kromatik

fonksiyonlardan

degislmlerden

olusan

bir

gec;:en

model

akorlar

gelistirdi.

uzerindE;_
Riernann'm

bir kavram olan fonksiyonlan muzik analizi dahnda ilk kez kullanrnasi

kendinden sonra gelen akademisyenlere onernli bir ornek olusturdu.
Barok muzigi olusturup
zamanda

kromatik bir

gelistiren uzunca bir donern ic;:inde seslerin ayni

duzen

ic;:inde degerlendirilmis olmasi

uzerlnde

onernle

durulmasi gereken bir konu olma niteliglndedir. Sovle ki; bovlesine bir yenilenme c;:ag1
ic;:inde eserlerine daha c;:ok zengin bir karakter ve butunluk saglarnak isteyen besteciler
eselerinde bu yolu izleyebilirler.

LEONARDO DE PiSA OGRETiSi:
Leonardo de Pisa, Uber Abaci kitabinda Fibonacci serisinin uzerinde durrnustur.
Bu seride her savrlserinin terimleri kendisinden once gelen iki savmrn toplarrudrr).
Fibonacci serisi daha sonra dogal bilimlerin ve sanatm ve rnuzigin gellsrnesinde onernli
bir rol ovnavacaktrr. Aynca guzel sanatlarda da onernli olan altrn oran(ayni zamanda ·
Fibonacci serisindeki sayllan orarurun limitidir) geometri ve estetik dallannda onernli
rol ovnar. Bela Bartok altrn

oraru c;:ogu eserlerinin

kullanrrustrr.

13

armonik

ve ritmik vaprsrnda

GEORGE DAVID BIRKHOFF MODELi {1844-1944)
Maternatikci olan George David Birkhoff, sanat, rnuzik 've siirde uygulanan bir
matematiksel estetik teorisi gelistirdi, Bu teori su prensibe

davarur.'

Gozlenen

nesneleri nitelendiren en basit ve ustun form, rahatca algilanan formdur'. Algilarnasi
ve kesfedilmesi kolay olmayan formlar sonuc;: ilgimizi cekse bile olumsuz bir vogunluk
ic;:erecektir.

EULER OGRETiSi:
18.yy da Euler Pisagor yasalanna dayanan bir ses uyumu teorisi gelistirmlstir.
Bu teoriye gore iki notanm arasmdaki frekans ltiskisl ne kadar kucukse bu iki nota
arasmdaki arahk o kadar konsonanttrr.tklasik armoni kurallanna gore uyumludur.)
Euler daha sonra armonizasyonu olcmek icin savrsal kurallar gelistirrnistir.
Gunumuzde rnuzik teorisine elestirel bir gozle bakarsak temel ses srmflan gibi
konularda

bile celiskili ve apayn vaklasrrnlar buluruz.

Bunun en onernli

nedeni

kullarulan terminolojinin acik ve kesin olrnamasrdrr.
Bu durum genelde rnuzik teorisi ve matematik alanlanndaki arasnrrnacrlann
alanlanndaki egttim ekslkliginden kavnaklanrnaktadrr.

Ote yandan kapsarnh ve tutarh biz rnuzik kurarm alaru yerine, dagrmk ve
tutarsiz bir alana sahip olmarruzin bir sebebi de bu alarun kendi vapisrdrr. Kapsamll bir
kuram c;:e~itliligi ve tarkhhg: net bir dille vararh tarurnlarnalar kullanarak olay hakkmda
gerc;:ekleri ac;:1ga crkanr. Oysa rnuzik dlger sanat dallannda oldugu gibi belirli bir vapisal
c;:erc;:eve icinde cesitlilik varatrr, Bu fark dolavrsivle her rnuzik kuramcrsi eserlerin
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vaprsrru inceleme

kurarnsallasttrrna

ve genelleme

konusunda

bir celiski ile karsi

karsivadrr.
ilk anlamdaki rnuzik kurarru muzigin temel vapi taslanru tarurnlar. (porte, nota,
ton, gam, ritm, melodi, armoni vb.) Diger bir devisle rnuzik dilinin kurallarrru belirler
ve aciklar.
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BOLOM 3
YONTEM
Bu bolumde

arastrrrnarun

cozurnlenrnesi ve vorumlanmasivla

o

modeli,

evren

orneklern,

verilerin toplanmasr,

ilgili bilgilere yer verilmistir.

Arastrrrnanm Modeli

Bu arastrrrnamn modelinde Nitel arastrrrna ve Nicel arastrrrna deseni kullaruldr.
Bu arasnrrnarun amaci, okul oncesi ve ilkogretim sureclerinde
alacak muzik atolvelerinin ogretmen

gorusleri

okul ortarrunda yer

temelinde belirlemeyi arnaclavan

tarama modeli niteliginde, okul oncesi ve ilkogretimde gorevli ogretmenlerin okul
oncesi ve ilkogretim sureclerinde

yer alacak muzik atolvelerivle ilgili goruslertnin

ahndig: arastirrnada tarama modeli kullarulmrstrr.

c;ah~ma Grubu
Arastrrrna evrenini (calrsrna grubunu) 2012-2013 ogretim vrh bahar donernlnde
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetinde yer alan Yakin Dogu ilkokulu ve Yakrn Dogu ilkokulu
Okul Oncesi ogretmenleri cahsma grubu olusturrna krstaslan cercevesinde secilmistir.
Calisma grubu evreni 85 kadrn ve 23 erkek tarafrndan olusturulrnustur.

Verilerin Toplanmasi
Okul oncesi ve ilkogretim sureclerinde

okul ortammda yer alacak rnuzik

atolvelerinin olusumuna vonelik gelistirilen ol~egin ilk asarnasmda Kuzey Krbns Turk
Cumhuriyeti'nde yer alan Yakm Dogu ilkokulu
ogretmenlerden toplam

108 ogretrnene
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ve Okul Oncesi'nde

olusturulacak muzik

gorev yapan

atolvelerivle ilgili

vonlendirrne surecine lliskin acik uclu bir soru sorularak en az 200 kelimeden olusan
bir kompozisyon vazdrrrlrrustrr.
ikinci

asarnada rnuzik atolvelerivle

lllski!i

kompozisyonlardaki

beklentileri

iceren davraruslar ve arastrrmacrrun vazrh literaturden topladrgi davraruslardan olusan
bir liste uzman goru~u ahnrnak uzere egitirnde iletisim konusunda vogunlukla cahsan
ogretirn elemanma sunulrnus ve ogretirn elemarurun gorusler: sonrasmda aracm her
bir

maddesi

darusrnarun

da katkilanvla

arastrrmaci

tarafmdan

duzenlenen

36

maddelik olcek taslagt olusturulrnustur.

Ocuncu

asarnada {Ek 1) gorulen uzman gori..i~i..i almarak olusturulan

gecerlilig! ve guvenirliliginin
kabulu dogrultusunda
toplam

aracrn

smanmasma vonelik Barbara'nm gecerlilik ve gi..ivenirlilik

{Cohen, 2009) madde savrsrrun, iki katmdan fazla bir gruba

108 kisive uvgulanrmstir.

Olcegm guvenirlilik

di..izeyini test

etmek

icin

gi..ivenirlik vaklasrrnlanndan olcegln ic tutarhhk katsavrsi hesaplanrrustrr. Bu hesaplama
bir oli;egin cahsmava uygun olup olrnadigrru belirlemeye
katsavisi

hesaplanrms

ve

vorurnlanrrustrr.

vonelik Cronbach Alpha

Cronbach

Alpha

katsavismm

hesaplanmasivla, olcekte bulunan her bir davrarusm toplam olcek ile ne denli tutarh
oldugu madde analizi yapilarak da saptanrmstrr.
Yapilan gi..ivenirlilik analizleri

sonucunda

madde bir butun olarak analize tabi tutulrnus
maddelere

verilen

tepkiler

ile

olcege

36 maddeden

olusan oli;egin 36

aracin genel i;)i..iti..inli..igi..i icerisinde

verilen

tepkiler

arasmda

istatistiksel

J

cozurnlerneler sonucunda Alpha katsavisi .96 gibi yi..iksek bir degerle maddeler ile
olcek buti..inli..igi..i arasinda vuksek di..izeyde bir korelasyon saptanrrustrr. Bu durum
gelistirilen

oli;egin guvenlrllliginin

guclu bir kamtidrr. {Ek 2'de analiz sonuclan yer

alrnaktadrr.)

. 17

Verilerin

c;ozumu

Okul oncesi ve Ilkogretlrn

ve Yorumlanmasi

sureclerinde

okul ortammda

yer alacak muzik

atolvelerinin olusurnuna iliskln gorusleri olcmek arnach olusturulan ve toplanan olcek
verilerine iliskin
kullarularak

istatistiksel cozumlerneler bilgisayar ortarmnda SPSS paket program,

cozumlenmistir. Verilerin

cozumlenrnesinde,

arastrrrnamn

arnaci ile ilgili olarak ogretmen goruslerince okul oncesi ve llkogretim

birinci

alt

sureclerinde

okul ortarninda yer alacak muzik atolvelerinin yeterlilikleri olcek ic;:erisinde yer alan
her madde icin frekans (f), ortalama (x), yuzde(%) ve standart sapma vaprlrrustrr.
Olcek geneline vonelik de aritmetik ortalama ve vuzde cahsmasi vaprlrrustrr.
Arastrrmarun ikinci alt arnaci ile ilgili olarak ogretmen goruslerince okul oncesi
ve ilkogretim sureclerinde okul ortammda yer alacak rnuzik atolvelerinin yeterlilikleri
ogretrnenlerin

cinsiyet

degiskeni

ile

lliskilendirllrnesi

t

testi

kullarularak

cozurnlenmlstir.
Arastirmada

uc;:uncu alt amac;: olarak yer alan ogretmen

oncesi ve ilkogretirn

sureclerinde

okul ortarmnda

goruslerince

okul

yer alacak muzik atolvelerinin

yeterlilikleri ogretmenlerin egittrn duzevi degiskeni ile iliskili olarak anlarnh farkhlik
gosterip gosterrnedigi ANOVA kullanrlarak cozurnlenmistir.
Arasttrrnarun dorduncu
oncesi ve ilkogretim

alt arnaci c;:erc;:evesinde .ogretmen

sureclerinde

yeterlilikleri ogretrnenlerin

okul ortarmnda
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okul

yer alacak rnuzik atolvelerinin

mesleki krdern degiskeni ile lliskilendirilrnest

kullanilarak cozumlenmistir.

L

goruslerince

ise ANOVA

BOLUM 4
Bulgular ve Vorumlar
Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti
oncesi ve tlkogretlrn
cocuklara veterliligi

ilkokullarmda

ogrenim

goren ogrencilere

okul

si..irec;:lerinde okul ortarnrnda yer alacak mi..izik atolvelerinin
acrsindan bgretmen gorusleri temelinde ogretmenin cinsiyeti,

egitirn di..izeyi, meslek krderni cevaplandrnlarak

gozlern ve tecri..ibelerine dayanarak

bilgiler almmaya cahsilmrstrr.

1. Kuzey K1bns Turk Cumhuriyeti ilkokullarmda ogrenim goren ogrencilere okul
oncesi ve ilkogretim sureclerlnde yer alacak muzlk atolvelerlnln cocuklara
yeterlilikleri ile ilgili ogretmen gorusleri
Ogretmen goruslerince KKTC ilkokullannda ogrenim goren ogrencilere okul oncesl
ve llkogretirn sureclerinde yer alacak rnuzik atolvelerinin c;:ocuklara yeterlilikleri her
madde icin ne duzevde oldugu (Balci,1993) maddelere verilen agrrhklar ve srrurlan
kapsammda tablo l'de goruldugu gibi srmflandrnlrmstrr.
Tablo 1
Maddelere Verilen Ag1rhklarve smrrlan
Verilen Ag1rhklar

Simrlar

Duzeyler

1

Hlcbir Zaman

1,00-1.79

2

Ortadan Az

1,80-2,59

3

Orta Sikhkta

2,60-3,39

4

Ortadan Cok

3,40-4,19

5

Her Zaman

4,20-5,00
(Baler, 1993)
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KKTC ilkokullannda ogrenim goren ogrencilere okul oncesl ve ilkogretim
sureclerlnde yer alacak muzik atolvelerlnin cocuklara yeterliliklerine lllskln sonuclar

Arastrrrnada ulasilan verilerle

ilgili olarak yapilan istatistiksel

sonrasmda tablo 2 ve grafik l'de de goruldugu
ilkokullannda

gibi ogretmen

cozurnlerneler

goruslerince

KKTC

ogrenim goren ogrencilere okul oncesi ve llkogrettm sureclerinde yer

alacak rnuzik atolvelerinin c;:ocuklara yeterlilikleri ile ilgili 36 maddeden olusan olcekte
32 maddede ogretmenler

muzik atolvelerini

her zaman arahgmda yeterli olarak

algrlarruslardir.
KKTC ilkokullarmda ogrenim goren ogrencilere okul oncesi ve ilkogretim
sureclerlnde

yer

alacak

muztk

atclvelerlnln

cocuklara

yeterliliklerine

iliskin

ogretmen gorusler!
Ogretrnen goruslerince

KKTC ilkokullannda

ogrenim goren ogrencllere

okul

oncesi ve llkogretim sureclerinde yer· alacak muzik atolvelerinln c;:ocuklarayeterlilikleri
ile ilgili 36 maddeden

olusa olcekte 4 maddede ogretmenler

ortadan cok araligmda yeterli olarak algrlarmslardrr.
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muzik atolvelerini

TABLO 2

Ogretmen goruslerlnce
oncesi

ve

ilkogretim

yeterliliklerine

lllskln

KKTC ilkokullarmda ogrenim goren ogrencilere okul

surecterlnde

yer

alacak muzik

her zaman arahgmda

algrlanan

atolvelerlnin

cocuklara

madde ortalamalan

yuzdeleri:

ORTALAMA

%

gelisrnesine

48.1

96.2

Enstrumanlan tarumasma olanak

46.6

93.2

43.4

86.8

45

90

47.3

94.6

45.5

91

MADDE NO:
1.

duygusunun

Ritm

zemin hazrrlar.

2.

saglar.
3.

Keli me

haznesinin

gelismesine

~

katki saglar.

4.

cahsrnalara

Pavlasrrnci

zemin

hazrrlar.
5.

Yaparak

vasavarak

ogrenme

ortarm saglar.

7.

Yaratrcrhgrrun gelisrnesine

katki

saglar.
8.

Kendi

V

yeteneklerine

iliskln

46.5

93

farkrndahk varatir.

9.

Muzik sevgisini uvandinr.

47.1

94.2

10.

Kisiler arasi Iletisimini destekler.

43.5

87

11.

Farkh

kulturleri

tarumalanna 43

86

vardrmci olur.

12.

Muzik

kavnagrru

kesfetrnesine

olanak saglar,
21

46.1

92.2

ve

13.

le

disa

dunvalanru

45

90

47.5

95

vansrtrnalanna zemin hazrrlar.

14.

bir

yonelik

Rahatlamalanna
ortam saglar.

15.

Beceri gelisimine katki saglar.

46.9

93.8

16.

Estetik vetenegini gellstirir.

45

90

17.

Cocuklann

94.2

motivasyonunu 47.1

a rtrn r.

18.

Muzik aletlerine iliskin koruyucu
tutu mun

45

90

olanak

gelisrnesine

saglar,

19.

Yaraticrhk vonunu gelistirir.

46.9

93.8

20.

Cok vonlu dusunrne

becerisini

45

90

tarurnalanna

46

92

43.9

87.8

gelistirir.

23.

Farkli malzemeleri
olanak saglar.

24.

El

ernegine

olan

degen

It

hissetmesini saglar,

45.2

90.4

tarumalanna 46.1

92.2

25.

Zihinsel gelismesine katkt saglar.

26.

Dogadaki

sesleri

vardrmci olur.

27.

Ozguvenini artmr.

45.8

91.6

28.

Hayal guclerini kullanma frrsati

45

90

44.2

88.4

44.3

88.6

saglar.
29.
30.

Dramatizasyon

veteneglni

gelistirir.
Dogaclarna

yeteneklerinin
22

gelisrnesine zemin hazrrlar.

42.7

85.4

katki

42.2

84.4

baslangrc

47.1

94.2

seslerinin

48

96

44.1

88.2

31.

Gorse! vetenegint gelistirir.

32.

Psikolojik

dengelerine

saglar.
-

33.

Kulak

egitirnine

vaptmr,

34.

EnstrUman
farkmdahklanru ogretir.

36.

Atolveleri
cahsrnalara

kullarup

degi~ik

vonelrnelerine

vardrrnci olur.

Grafik 1
Ogretmen goru~lerince KKTC ilkokullannda ogrenim goren ogrencilere okul oncesi
t

ve ilkogretim sureclerlnde yer alacak muzik atolvelerinin cocuklara yeterliliklerine

iliskin her zaman arahgmda algrlanan maddelere iliskin yuzdeler:

98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
1 2 3 4 5 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
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Birinci Alt Amaca lllskln Madde Bazmda Bulgular ve Yorumlan

MADDE-1
Ritm duygusunun geltsmesine zemin hazrrlar.

Grafik 2
Ritm duygusunun gelismesine zemin hazrrlar.

Ml
3,8

Grafik 2'de goruldi..igi..i gibi rnuzik atolvesl c;:ocuklann ritim duygusunun
gelisrnesine zemin hazrrlar maddesine vonelik ogretmen gorusleri %96.2 araligmda
olumlu bir davrarus olarak algrlanrrustrr. "Mi..iziksel gelisim c;:ocukta, ses cikarma, isitsel
algrlarna, ritim tutma ve ritimle hareket etme, sark: sovlerne, calg: c;:alma, rnuzik
yaratma becerileri olarak ortaya crkar. Cocuk muzik yoluyla renk, savr, hrzh vavas,
uzun krsa, uzak vakm, ince kahn gibi kavramlan

ogrenir

ve pekistirir." (Ozal

Gonci..i,2002; 10-12). Tum bu mi..iziksel gelisim ic;:erisinde kavramlan

ogrenen ve

pekistiren c;:ocuk ritim duygusunun gelisrnesine hazirladrg: zeminle rnuzik havatrna
adrrn atar. Bu noktada ogretrnenlerin

rnuzik atolvelerine vonelik c;:ocuklann ritm
24

duygulanna iliskin dusuncelerini nerde ise %100'e yakm bir deger!e %96.2 bir agrrhk
her zaman secenegi ic;:inde algilanmasi ogretmenler adma olumlu bir bulgudur.

MADDE-2
Enstrurnanlan tarumasina olanak saglar,

Grafik 3
Enstrurnanlan tarumasma olanak saglar.

M2

Grafik 3'te goruldugu gibi enstrUmanlan tarumasma olanak saglar maddesine
iliskin ogretmen

gorusleri

rnuzik atolvelerinin

%93.2 bir degerle yeterli oldugunu

ortaya cikarrmstrr. "Cocuklar her turlu materyalden
deneme,

ogrenrneve

vetisklnlerden

gereksinim

duyarlar.

farkhdrr ve vetiskinlerin

elde edilen sesleri kullanma,

Cocuklarin

standartlanna

melodik

kavramlan

gore degerlendirilmerneleri

gerekir. Okul oncesi c;:ocuk oncelikle seslerle ilgilenir neyin hangi sesi cikardrgrru merak
eder."

(Mine

vetiskinlerin

Akverdi
melodik

-www.okuloncesi.com).
kavramlan

farkhdrr

Mine

ve farkh

Akverdi'ye

gore

c;:ocuk ve

degerlendirilrneleri

gerekir.

Bovlelikle okul oncesi cocugun oncelikle seslerle ilgilenmesi ve rneragi havatma giren
25

tum enstrumanlan da tarumasrna olanak saglar. Bahsedilen istendik davrarusa vonelik
ogretmenlerin

her zaman bir veterlilige

sahip oluslan olumlu

bir davrarus degeri

olarak algllanabilir.

MADDE-3
Kelime haznesinin gelismesine katki saglar.
Grafik 4

Kelime haznesinin gelismesine katki saglar.

M3

Grafik 4'te goruldugu

gibi kurulacak rnuzik atolvelerinin

cocuklarin

kelime

haznesinin gelisrnesine katki saglar maddesine vonelik yeterlilik duzevi %86.8 olarak
algrlanrrustrr. "Okul oncesl muzik egitlrninin
oldukca ge~ olrnasina ragrnen Avrupa'da

ulkernizde

bilincli

olarak

baslarnasi

ilk kez 1659 vrlmda egitirnci John Amos

Comenius bir kitabmda su sozlerivle dikkat cekmistir. "Dogurndan 6 vasa kadar olan
donerni buvume donemi diye gecistiremevlz. Bu donernin her vas icin egitirn program:
olrnahdir." Comenius'a gore rnuzik aktif olmalrvdr. Bunun nedeni ise muzigin duygulan
canlandrrrnasr, zihni dinlendiriyor

olmasi ve dil gelisimine

katkida bulunrnasrvdr."

(Erdemli, 1995;14). Comenius'un dusuncelerinde aktif olan muzigin bir gelisirnine de
26

katkida bulunduguvdu.
cocuklarin
bulunacaktrr.

kelime
Bu

Dil gelisimine katkida bulunan aktif rnuzik havati elbette ki

haznesini
baglarnda

de

gellstirerek

ogretrnenlerin

daha
rnuzik

haznesinin gelisrnesine katki saglar dusuncelerinin

da zenginlestirerek
atolvelerine

vonelik

katkida
kelime

%86.8 bir agirhkla her zaman

secenegi icinde algtlanmasi ogretmenler adma onernli bir bulgudur.

MADDE-4
Pavlastrnci cahsrnalara zemin hazrrlar.

Grafik 5
Pavlasrrnct cahsrnalara zemin hazirlar.

M4

Grafik S'te de goruldugu gibi ogretmen goruslerince rnuzik atolvesi cocuklann
pavlasrmci cahsrnalara zemin hazirlar maddesine vonelik yeterlilik duzevi %90 olarak
algilanrmstrr. "Maria Spychiger'in arastrrrnasma gore daha fazla muzik egitirni alan
cocuklar ogretmenleri

ile daha i~ birlikci ve arkadaslari
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ile daha dostca iliskiler

icindedirler".

Bu maddemizin

%90'11k bir onayla kabul edilmesi gosterir ki aktif

rnuzlgin cocuklan manevi vonden de ruh hallerini sakinlesttrerek
daha pavlasimci bir birey haline getirmesidir.

Muzlk atolvelerine

calismalara zemin hazirlar duygulanna iliskin dusuncelerinin

daha uyumlu ve
vonelik pavlasimc:

%90'1,k bir agrrlrkla her

zaman secenegi tcinde algilanmast ogretmenler adrna olumlu bir bulgudur.

MADDE-5
Yaparak vasavarak ogrenme ortarru saglar.

Grafik 6
Yaparak vasavarak ogrenme ortarm saglar.

MS

Grafik 6'ta goruldugu gibi yaparak vasavarak ogrenme ortarru saglar maddesine
lliskin

ogretmen

goruslerine

gore

%94.6 bir

degerle

yeterli

oldugunu

crkarrmstrr. Mott'un tarurm da Torrance ile benzerlik gosterrnektedir.
varaticrhk insanda a~1ga cikrnts ve gizli kalrms tum yetenekleri
zamanda yeni fikirler bicimlendirrne,

ortaya

Mott'a gore

gelistirrne gucu avru

icat etme ve kesfetrne gucudur. Bunun varunda

vogun bir merak durtusu, surprizli ve sasrrtrct olabilme, baskalarrrun gorernedigi ve
28

-----------------------~"-~
farkh tepkiler verebilme

yeteneklerini

olan cocuk kendine imkan verildigi

-

tcerir. (Akt.Oncu, 1989). Yaratrcihgi gelisrnis
zaman ornegin

muzik atolvelerini ele ahrsak

vaptigr, vapacagi her kesif icin birebir yaparak vasavarak ogrenir. · Bu noktada
ogretmenlerin muzik atolvelerine
ortarru saglar duygulanna

vonelik cocuklarin yaparak, vasavarak ogrenme

iliskin dusuncelerin!n

%94.6'11k bir degerle her zaman

secenegl icinde algrlanmasi ogretmenler adina olumlu bir bulgudur.

MADDE-7
Yaraticrhgrrun gelismesine katki saglar.

Grafik 7
Yaratrcrhgmm gelismesine katki saglar.

M7

Grafik 7'de goruldi..igi..i gibi varancrhgmm
illskin ogretmen

goruslerinin

gelisrnesine katki saglar maddesine

%91 bir degerle yeterli oldugunu

ortaya cikarrmstrr.

Artan ve Bal'a (1993) gore muzik aracihg: ile pek cok amaca hizmet
29

edilecegi

unutulmarnahdir.

Muzigin zihinsel gelisirni, motor gelisimi, varatrcihk ve duygusal

gelisimi destekledigi daima hatrrlanrnahdir. Bovlelikle erken baslanan rnuzik egitiminin
cocuga katkrsi ileriki vasarrunda da fazlasivla favdah olacaktir. Artan ve Bal'rn (1993)
gorusleri de bu vondedir.
atolvelerlne

Bu mantrk suzgecinden hareketle ogretmenlerin

vonelik varatrcrhgrrun gelisrnesine katki saglar dusuncelerinin

rnuzik
%91 bir

agrrhkla her zaman secenegi ic;:inde algilanmasi olumludur.

MADDE-8
Kendi yeteneklerine iliskin farkindahk varatrr,
Grafik 8
Kendi yeteneklerine iliskin farkindahk varatrr.

MS
·•

Grafik

8'te goruldugu

gibi

kendi yeteneklerine

iliskin

farkrndahk

varatrr

maddesine iliskin ogretrnen goruslerinin

%93 bir degerle yeterli oldugunu ortava

cikarrmstrr.

Denk'e(2000)

c;:ocuk uzerindeki

toplanabilir.

ilk olarak rnuzik onernlidir cunku dogustan var olan bir olgudur. Yasarrun

gore

rnuzigin

bir oarcasi olarak ve insan kulturunun

guzelllklerlnden
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)

etkisi

iki ana grupta

biri olarak pek c;:ok guzellik

ac;:1ga cikar.
gelisimlerde

ikinci

c;:ocuk

kisilik

parallel

uzerinde

ydnelik

gelisen

ilerlemeler

farkmdahklan
olrnasrvla

olarak

gorulrnektedlr.

gelismeteri

ilerler
etkisi

rnuzik yetenekleri

ve

ve Denk'e
buvuktur.

kendi yeteneklerine

kendi

yeteneklerine

(2000)

gelisimleri

baglarnda

istenilen

gorulebilir.

MADDE-9
Muzik sevgisini uvandrnr.

Grafik 9
Muzik sevgisini uyandmr.

M9
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rnuzigin

gore de dogustan

iliskin farkmdahk

zaman secenegi ic;:inde ogretmenlerce

gellsmeler

Cocugun

sosyal

Bu

ile kisilikte

maddesinin

, beklenen

hayatlannda

iliskin
aktif

var olan bu olgunun

ogretmenlerin

varatrr

ve sosyal

olumlu

rnuzik

atolvelerine

%93 bir agrrhk her
bir davrarus olarak

Grafik 9'ta goruldugu gibi rnuzik sevgisini uvandrnr maddesine iliskin ahnan
goruslerin

%94.2 bir degerle yeterli

egitimindeki
imgesini

ortaya cikarrrustrr. Muzigin temel

ilk arnac cocukta rnuzik sevgisini uvandirrnak hayal dunvasmda rnuzik

gelistlrrnek

dusuncelerine

oldugunu

ve

kulak

duvarhhgim

gore rnuzlgln temel egitirnindeki

kesinlestirrnektir.

(Pamir).

Pamir'in

ilk arnac cocuktaki ouzik sevgisini

uvandirrnaktrr ve rnuzik sevgisi uyanan cocuk rnuzigin kendine kazandrracagi bir suril
artrva ek olarak muzik atolvelerinde

de vapacagi varatrcihklan

sevgiyle ve istekle

vapacaktrr. Arnlan maddenin %94.2 degerle her zaman algilanrnas: ogretmenlerin
davrarusa iliskin buvuk oranda veterliligini gosteren bir bulgudur.

MADDE-10

Kisiler arast lletlsimlni destekler.

Grafik 10
Kisiler arasi iletisimini destekler.

MlO

0
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Grafik lO'da gori..ildi..igi..i gibi kisiler arast iletlsirnini destekler maddesine iliskin
goruslerin %87 bir degerle yeterli oldugunu ortaya crkarrrusnr. Gunurnuzde rnuzik
egitimi uluslann birbirlerinin

kulturlerini

tarumast ve bu yolla karsrhkh bir anlavrs ve

hosgorunun gelistirilrneslnde en onemli arac olarak gorulrnektedir.I

Yok, 2008). Mi..izik

evrensel bir dildir. Her ti..irden sarki dinleriz, ogreniriz, pavlasmz. Bu sadece kendi
kultururnuzle ilgili degildir ve rnuzlgin kisiler arasi lletlsimini destekler maddesi %87'1ik
bir degerle
olusturulacak

kabul edilmesi

bu sozlerimizi

olan rnuzik atolvelerinin

de destekliyor.

kisilerarasi iletisimini

ogretrnenlerce her zaman bir vogunlukta algilanrnasi olumludur.

MADDE-11
Farkh kulturleri tarumalanna vardrmci olur.

Grafik 11
Farkli kulturleri tarurnalanna vardrmci olur.

Mll
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Bu noktada
destekler

okullarda

maddesinin

Grafik
maddesine

ll'de " gorUldUgU gibi
iliskin

ogretmen

farkh

kulturleri

tarnrnalanna

gorusleri %86 bir degerli

yeterli

vardrmci

oldugunu

olur
ortaya

crkarrrustir. iyi hazrrlanrms bir muzik egitirni prograrmvla cocuk: vasarrun zevkini ve
anlarmru siruf lcinde toplumda dUnyada vasarnavi anlayabilir. Ulusal ve dUnya tarihini
anlamh kilabilir.
hazirlanrms
savunmustur.
katkrsi

bir

(Haluk Yavuzer. Cocugu Anlamak ve Tarurnak). Haluk Yavuzer iyi
muzik

egitimi

ile

cocugun

hayatma

cok

~ey

katabilecegini

Bu rnuzik egitimi icerisinde yer alacak rnuzik atolvelerinln

kucumsenrnevecek

kadar

fazladir.

Farkh kulturleri

saglavan degisik enstrUmanlar turn bu atolvelerde

de cocuga

tarnrnalanna

olanak

vapilacaktrr. Ogretmenlerce

her

zaman olarak algilanan bu maddeye iliskin yeterlilik egitsel surecler adrna olumludur.

MADDE-12
Muzik kavnagim kesfetrnesine olanak saglar.

Grafik 12
MUzik kavnagrru kesfetrnesine olanak saglar,

M12
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Grafik
maddesine

12'de goruldugu
iliskin

gibi rnuzik kavnagiru kesfetmesine

ahnan goruslerin

%92.2 bir degerle

yeterli

olanak saglar

oldugunu

ortaya

crkarrnrstrr. Muzigin islevleri ozu bakirmndan estetik temelli olup bireysel, toplumsal,
kulturel ekonomik egitirnsel nitelikler

tasrr,

lslevlerinin

insane vasarrundakl yeri ve

onerni nedeniyledir ki rnuzik insanlik tarihinin en eski caglarrndan beri hem cok etkili
bir egitim araci hem de cok onemli bir egltim alarudrr. (Uc;:an, 1994). Uc;:an tarafmdan
yapllan arastrrmada savundugu gibi rnuzik hem cok etkili bir egitirn araci hem de cok
onernli bir egitim alarudrr. Ogretmenlerimizin

%92.2 bir degerle bunu kabul etmesi de

karsrrmza olumlu bir model olarak cikabilir.

MADDE-13

le dunvalanru

disa vansitmalanna zemin hazirlar.

Grafik 13

le dunvalanru

disa vansitmalanna zemin hazrrlar.
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M13

Grafik 13'te goruldugu gibi le dunvalanru disa vansrtrnalanna zemin hazrrlar
maddesine

iliskin

ahnan goruslerin

%90 bir

degerle

yeterli

oldugunu

ortaya

crkarrnrstrr. Okul oncesi donern cocugu icin rnuzik ve dans kendini ifade etme araci
olmarun otesinde onun sosyal gelisimi icin de onernli bir etkendir.
www.okuloncesi.com).

(Mine Akverdi

Bu noktada Mine Akverdi'nin dedigi gibi cocuk muzikle kendini

ifade ederken ic;: dunvalanru da disa muzikle, hareketle, dansla ifade ederek gelisimine
katkrda bulunur.

Ogretmen

dusuncelerine

gore rnuzik atolvelerlnde

c;:ocuklar le

dunvalanru disa vansitrr davrarusrm gosterrne vogunlugu %90 bir degerle her zaman
secenegine sahip olmasi ise daha da sevindiricidir.
MADDE-14

Rahatlamalanna vonelik bir ortam saglar.

Grafik 14
Rahatlamalanna vonelik bir ortam saglar.
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M14

Grafik 14'te goruldugu gibi rahatlamalanna vonelik bir ortam saglar maddesine
vonelik davrarus gosterrne s1kl1g1 %95 olarak algrlanmrstrr.
hastahklanrun
rahatlamasim

tedavisinde
saglavarak

kullarulan
gerginligini

rnuzik
azaltirken

Bir zamanlar Edirne'de ruh

cogunda
tedavi

duygusal
edici

bosahrruru

islevini

yerine

getirmektedir. (Haluk Yavuzer. Cocugu Anlamak ve Tarumak). Bir diger degisle rnuzik
ger ruhuna uygun bir sekilde bireye dinletilirse bunun fazlasivla geri donutunu pozitif
vonden alabiliriz. Bu baglarnda her zaman bir aralik icerislnde ogretrnenlerln
atolvelerlne iliskin rahatlamalanna

rnuzik

vonelik bir ortam saglar dusuncesi olumlu bir

davrarns olarak kabul edilebilir.

MADDE-15
Beceri gelislmine katki saglar.

Grafik 15
Beceri gelisirnine katki saglar.
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MlS

Grafik lS'te goruldugu gibi beceri gelisirnine katki saglar maddesine vonelik
davrarus gosterrne s1klig1 %93.8 olarak algilanrmstrr. Arasnrrnacrlar rnuzik egitirninin
beyindeki

yeni ve surekli baglantilar

(Bachwood,

1997). bzellikle

olusumunu

canlandrrdigma

inanrnaktadrrlar.

de cok erken vasta baslatrlan bir rnuzik egitirni

canhhga eek buyuk katkilar saglar. Bir de dunva genelinde
besteleri olursa. Bu noktada ogretmenlerin

bu

Kabul edilen Mozart

her zaman vogunlukta gosterrnis olduklan

bu davrarus muzik atolveleri icin olumlu bir davrarus olarak kabul edilebilir.

MADDE-16
Estetik vetenegini gelistirir ..

Grafik 16
Estetik vetenegini gelistirir.
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M16

Grafik 16'da goruldugu gibi estetik vetenegini gelistirir maddesi ogretmenlerce
%90 olarak algrlanrrustrr. Okul oncesi donernde cocugun rnuzik egitimi iki boyutta ele
ahrur. Birincisi muzigi cocugun egitiminde arac olarak kullanmak; ikincisi cocuga genel
rnuzik becerilerini
2000;14).

kazandrrmak ve onun estetik duvgulanru

Denk'in

du~unuldugunde

iki

boyutta

cocuga estetik

ele

ald1g1

vetenegi

rnuzik

kazandinr

egitim!

gelistirrnektir.
bir

ve gelistirir.

(Denk,

butun

olarak

Bovlelikle

arahginda olumlu bir donut almarmz normal olmakla birlikte bunu atolvelerle
daha gelistirebilecegimize

inaruvorum.

Ogretmen goruslerince

%90
(Ok

%90 bir ag1rl1k her

zaman secenegi icinde algtlanrnasi olumlu bir gostergedir.

MADDE-17
Cocuklarrn motivasyonunu artmr.

Grafik 17
Cocuklarin motivasyonunu artmr.
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M17

Grafik 17'de goruldUgu gibi cocuklarin motivasyonunu artmr maddesine iliskin
ogretmen gorusleri %94.2 bir degerle yeterli oldugunu ortaya crkarrrustrr. 1997'de
T.Cockerton, S.Moor ve D.Norman tarafmdan 30 universite ogrencisine bir arastirma
vaprldr. Ogrencilere iki bllissel test uvgulandr. ilki sessizlik ortarrunda, ikincisi ise bir
fon muzigi esleginde. Fon muzlginin uvgulandrgi testte ogrencilerin verdigi dogru
cevap savrsi fazlavdr. Muzigin bu kadar olumlu vonu testlerle bile karutlanmrsken aktif
bir rnuzik egitiminin her cocuga ne kadar cok getiri saglavacagrru testier olmadan da
rahatllkla sovlevebillriz. Bu noktada ogretmenlerin muzik atolvelerine vonlendirici bir
deger cercevesinde %94.2 oranmda her zaman yeterli olarak algrlanrnasi olumlu bir
gostergedir.
MADDE-18
Muzik aletlerine iliskin koruyucu tutumun gelisrnesine olanak saglar,

Grafik 18

40

Mi.izik aletlerine iliskin koruyucu tutumun gelismesine olanak saglar,

M18

Grafik
gelisrnesine

18'de
olanak

gori.ildi.igi.i gibi
saglar

muzik

maddesinin

aletlerine

yeterliligi

iliskin

koruyucu

ogretmenlerce

tutumun

%90

olarak

algrlanrnrstrr. Mi.izik egitirni alrnarms olan kimse akil etkinligi hlc ise kansamavacagi
rein rnuzigin iletisine ve icerdigi sanatsal degerlere kagah kahr. (lbsiroglu, 1998; 41).
lbsiroglu tarafrndan vaprlan arastirmada
sovlenivor.

Mi.izik atolvelerinde

aletleriyle

olacak, birebir cahsan cocuk elbette
benimseyeceklerdir.

rnuziksiz vasarnm kapah bir vasarn oldugu
ki bu aletler cocuklann

kendi eserleri

ki koruyucu tutumunu gelistirerek

Bu noktada muzik atolvelerinde

aletlerini

rnuzik aletlerine iliskin koruyucu

tutumun gelismesi %90 agirhkta her zaman icinde algrlanrnasi olumlu bir bulgudur.

MADDE-19
Yaratrcihk vonunu gelistirir.

41

Grafik 19

Yaratrcrhk vonunu gelistirir.

M19

Grafik 19'da goruldugu gibi varancrhk yonunu gelistirir maddesine iliskin ahnan
goruslerinin %93.8 bir degerle yeterli oldugunu ortaya cikarrnrstrr. Muzik kendini ifade
etme becerisini varatrcrhgi zevki ve estetik duygusunu gelistirir. Ses ve dil gelisimi ile
bilissel

gelisirn

ve

www.okuloncesi.com).

soyut

dusunrneve

katkrda

bulunur.

(Mine

Akverdi,

Bir diger degi~le guzel ve etkili bir rnuzik egitirn program:

cocuga Mine Akverdi'nin

de savundugu gibi varaticrhgt,

zevki, estetik duygusunu

gelistirecektir

ve bireye gelislminde katki saglavacaktrr. Ogretmen goruslerince rnuzik

atolvelerinin

varaticrhk vonunu gelistirir noktasmda her zaman arahgmda yer almasi

bu baglarnda onemli bir deger olarak kabul edilebilir.
MADDE-20
Cok yonlu dusunrne becerisini gelistirir.
42
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Grafik 20

Cok yonlu dusunrne becerisini gelistirir.

M20

Grafik 20'de goruldugu gibi cok vonlu dusunrne becerisini gelistlrir maddesine
vonelik yeterlilik duzevi ogretmenlerce

%90 olarak algilanmrstrr. Sesi bir egitirn araci

olarak kullandrgrmrzda cocuga vasarru algrlarna yorumlama

varatrcihk

ve dusunrne

sistemini gelistirrne ve egitrne konusunda vardrrnci oluruz. (Orfioglu,1989;5),. Muzigi
sadece bir favdasi olan bir egitim sistemi olarak dusunrnemeliviz.

Etkili bir muzik

egitim prograrrunda cocuklara kazandrracagi bir cok yon vardrr. Cok vonlu dusunrne
becerisi de bunlardan

biridir.

Bu noktada

ogr etrnenlerin

her zaman vogunlukta

gosterrnis olduklan bu davrarus rnuzik atolveleri icin olumlu bir davrarus olarak kabul
edilebilir.

MADDE-23
Farkh malzemeleri tarumalanna olanak saglar.
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Grafik 21
Farkh malzemeleri tarumalarma olanak saglar.

M23

0

Grafik 21'te

goruldugu

gibi farkh

malzemeleri

maddesine vonelik yeterlilik duzevi ogretmenlerce
ozu itibariyle

kapsamma

tarumalanna

%92 olarak algrlanrnrstrr. Muzik

egitsel bir nitelik tasir. Herkes muzikle ilisklsinin

ve derecesine

gore ondan

birsev ahr,

olanak saglar

bicirnine vonune

blrsev edinir,

birsev kazarur.

(Uc;:an,1996;30). Baska bir degisle %92'1ik bir oranla kabul goren bu maddemizde
icerik rnuzik atolveleri
olmazsa

olrnazlardandir.

enstruman
vonelik

olunca olusturulacak

vapimmda

Bovlelikle

rahathkla

algrlanmas:

malzemeleri

degisik

kullanabilir.

olarak her zaman secenegl

her enstrurnan

Ogretmen

icerisinde

olumlu bir gostergedir.

44

icin farkh malzemeler
taruvan

goruslerince

%92'1ik bir agrrhkla

cocuk

onlan

bu maddeye
yeterli

olarak

MADDE-24

El erneglne olan degeri hissetmesini saglar.

Grafik 22
El ernegine olan degeri hissetmesini saglar.

M24

Grafik
maddesine

22'te

goruldugu

vonelik

yeterlilik

Torrance(1968)

gibi el ernegine
duzevi

olan degeri

ogretmenlerce

varatrcrhgi sorunlara bozukluklara

guclukleri belirleme cozurn arama tahminlerde

hissetmesini

%87.8 olarak

algrlanrrustrr.

uvumsuzluga kars: duvarh olma

bulunma eksikliklere iliskin denenceler

gelistirrne ya da yeniden srmrna olarak tarurnlarrustrr. (Akt.Sungur;1997).
gelisen

birey

varatrcihk

duyusal

olarak

kavrarru i~eriginde

hissedilen
bulunan

saglar

eksiklikleri

koruyucu

de giderebilir.

Yaratrcihg:

Torrance'nin

tutum yine kendi icerisinde

el

ernegine olan degeri hissetmesini de saglar. Bu kavramlar varatrcrlik icerisinde barirur
ve rnuzikle aktif hale gelir. Bahsedilen istendik davrarusa vonelik
maddeye iliskin her zaman bir veterlilige

ogretmenlerin

sahip oluslan olumlu bir davrarus degeri

olarak algilanabilir.
45

MADDE-25

Zihinsel gelisrnesine katkt saglar.
Grafik 23
Zihinsel gelisrnesine katki saglar.

M25

Grafik 23'te goruldugu gibi zihinsel gelismesine katki saglar maddesine vonelik
yeterlilik duzevi ogretmenlerce
gelisimi

arasmda

programlannda

onemli

bir

%90.4 olarak algrlanrrustrr. Muzik ile beynin erken
baglanti

vardir.

Bu

gellsme

okullann

rnuzik

srrurlamava gitmeleri ile ortaya crkrrustrr. insanlar cocuklanmn piyano

dersi almaya baslarnasrru isterken neden bahsettiklerini

bilmekte ama cok daha erken

baslarnalanru bilmemektedirler. Cahsrnalar erken rnuzik egitiminin ozellikle de piyano
derslerinin

gercekten de cocuklarin

beyinlerindeki

islern merkezlerini

gelistirdigini

gosterrnistir. (Bachwood,1997). Bachwood'a gore muzigin beynin gellsmesi ile pozitif
ilgisi olumlu bir model olarak bize sunulrnustur. bnemli olan etkili bir rnuzik egitim
sistemi ile ve kurulacak muzik atolvelerl

ile baglantih modelin

birebir cocuklara

46
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uvgulanrnasidrr.

Bu noktada ogretmenlerin

%90.4 agrrhkla her zaman vogunlukta

gosterrnis olduklan bu davrarus olumlu bir davrarus olarak kabul edilebilir.

MADDE-26
Dogadaki sesleri tarumalanna vardrmci olur.

Grafik 24
Dogadaki sesleri tarumalanna vardrrnci olur.

M26

Grafik

24'te

goruldugu

gibi dogadaki

sesleri tarurnalanna

vardrmci

olur

maddesine vonelik yeterlilik duzevi ogretmenlerce %92.2 olarak algrlanrnrsnr. Evrenin
sirlanru vasarrun lnis crkrslanru, dogarun guzelliklerini,
ritmini,

ciceklerin

rengini,

okyanusun

derinligini,

canhlarm trrusrru, vucudun

daglann

heybetini,

akarsuyun

siddetini, denizen dinginligini tum bunlann armonisini ve tannrun gucunu tasrr icinde
rnuzik.

(Sufi

icerisindeki
bovutlardadrr.

lnavatkhan-Muzik

insan

ve

Evren Arasrndaki

her farkh sesi merak ederiz. Cocuklarda

kopru).

Yasarnrrruz

bu merak cok daha ileri

Bovlelikle aktif rnuzik hayatlan dogadaki vasarnlan muzik atolveleri
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ic;:erisindeki

kesifleri

Ogretmenlerce

srrasmda

bu davrarusa

bir

sUrU

iliskin veterllligin

sesleri

tarurnalanna

firsatlan

olur.

her zaman %92.2 ag1rl1kla algilanmasi

rnuzik atolyeleri ogretim sUrecinde etkililik acrsrndan olumlu olarak algtlanabillr.

MADDE-27
Ozguveninl artrnr.
Grafik 25

Ozguveninl artmr.

M27

Grafik 25'te gorUldUgU gibi ozguvenini

artinr maddesine vonelik yeterlilik

dUzeyi ahnan goruslerce %91.6 olarak algilanrmstrr. EnstrUman c;:almak, c;:ocuklarrn el
goz koordinasyonunu, konsantrasyon ve odaklanma yetisini gelistirir. Okul basarrsma _
ve karakter gelisirnine katki saglar. Ozguveni artmr ve hafrzavi kuvvetlendirerek akilh
bireyler olmalarrzna katkrda bulunur. (Sadi Yigitba~ www.pozitifvmepd.eom.tr/muzik).
Baska bir degi~le

kurulacak

rnuzik atolvelerinde cocugun

kendi

enstrUmanm,

tasarlavip vapmasi Sadi Yigitba~'in savundugu goruslerin otesinde cocuga daha bir
48
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ozguven saglar. Bu baglanrna ogretmenlerin

muzik atolvelerinin

ozguveni artrrmasma

vonelik dusuncelerinin veterliligi olarak bu dusunceve verilen varutlann her zaman bir
deger arahgmda olusu olumludur.

MADDE-28
Hayal guclerini kullanma frrsan saglar.

Grafik 26
Hayal guclerini kullanma frrsan saglar.

M28

"

Grafik 26'da goruldugu gibi hayal guclerini kullanma frrsati saglar maddesine
vonellk

yeterlilik duzevi ogretmenlerce

egitimindeki

%90 olarak algrlanrmstrr.

Muzigin temel

i~I arnac cocukta muzik sevgisini uvandrrrnak, hayal dunvasinda muzik

imgesini gelistirrnek, ritim duygusunu ve kulak duvarhhgrru kesinlestirrnektir.
49

(Pamir,

Leyla "Cagdas Piyano Egitimi"). Hayal guclerini kullanma

ftrsati saglar maddesi %90'11k

kabulle olumlu bir model olarak karsrrruza crkmrstrr. bnemli olan "Pamir ve l.evla'run"
goruslerinden

yola crkarsak

eger muzigin temel egitimdeki

hayal gucleri

de dahil bir suru varatrcrhgi

%90 degerle

her zaman

veterliliglni

algilanrnasi

amaci bireye uygulayarak

cocuga katabilmemizdir.

ogretmenlerin

davrarusa

Anilan

iliskin

maddenin

buvuk

oranda

kabul ettigini gosteren bir bulgudur.

MADDE-29
Dramatizasyon veteneglni gelistirir.

Grafik 27
Dramatizasyon vetenegini gelistirir.

M29

Grafik 27'de goruldugu gibi dramatizasyon

vetenegini gelistirir maddesine

vonelik yeterlilik duzevi ahnan goruslerce %88.4 olarak algilanrrustrr. Onalan'a (2001)
50

0

gore meslek secirninde dikkate ahnmasi gereken yeteneklerden "soyut dusunebllrne",
"el parmak becerisi",

"goz el i~ birligi",

"kas koordinasyonu",

sanatlar alarurun ve ozellikle muzik dahrun gerektirdigi
etkili

bir muzik egitimi,

icerisinde

cesitli yetenekleri

"varaticrhk"

guzel

becerilerdir. Baska bir degisle
barmdrnr ve dramatizasyon

vetenegi aktif muzik havati icerisinde dolavrsivle gelisir. Ogretmen goruslerince %90
bir aralikta

her zaman algilanan bu goruse iliskin yeterlilik

egitsel surecler adrna

olumludur.
MADDE-30
Dogaclarna yeteneklerinin

gelismesine zemin hazrrlar.

Grafik 28
Dogaclarna yeteneklerinin

gelismesine zemin hazrrlar.

M30

Grafik 28'de goruldugu

gibi dogaclarna yeteneklerinin

hazirlar maddesine vonelik yeterlilik

gelisrnesine

zemin

duzevl %88.6 olarak algilanrmstrr. Paananen'm

{2006) 6-11 vas arasi cocuklarin ritim dogaclarnalarina davah rnuziksel gelisimlerini
51

olcrneve vonelik cahsrnasrnda ula~t1g1 sonuclar muziksel gelisimin daha kucuk vaslarda
daha basit muziksel vapilarla gerceklestigini ve vasin ilerlemesivie de daha karmasik
yapilara voneldigini gosterrnistir.

Paananen belki bu arastirmasmda sadece 6-11 vas

arasi cocuklarda ritim dogaclarnalanna davah muziksel gelisimlerini olcmustur. Buna
bir de muzik atolvelerinde

kendi yapacaklan enstrurnanlanvla

dogaclarna yeteneklerine

fazlasivla katkrda bulunuruz.

cahsrnalan da eklersek

Bu noktada ogretrnenlerin

%88.6 bir agirllk her zaman secenegi icinde algrlanrnasi rnuzik atolvelerinin dogaclarna
yeteneklerini gellstirrnesini olumlu bir davrarus olarak bize sunmaktadir.

MADDE-31
Gorsel vetenegint gelistirir.

Grafik 29
Gorsel vetenegini gelistirir.

M31
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Grafik 29'da goruldugu

gibi gorsel vetenegini

yeterlilik duzevi %85.4 olarak algilanrrustrr.
yetenek, matematik
etkileyen

onernli

gelistirir

maddesine vonelik

Mantrksal dusunrne vetenegi,

gorsel

becerisi ve problem cozrne vetenegl ogrencileri'n fizik basariru
faktorler

olarak

dusunulmektedlr.

(Delialioglu,1996).

Egitim

icerisindeki bu zincir muzik egitirnine uvgulandrgrnda avm olumlu sonuclar almabilir.
Aktif muzik havati icerisinde gerceklestirilecek

olan muzik atolvelerinde

varatilacak

her enstruman dolavh vonden cocugun gorsel vetenegini gelistirecektir ve farkh bakrs
acisi saglavacaktir. Ogretmenlerce %85.4 bir agirhkta her zaman algrlanan bu goruse
iliskin yeterlilik egitsel surecler adma olumludur.
MADDE-32
Psikolojik dengelerine katki saglar.
Grafik 30
Psikolojik dengelerine katki saglar.

M32
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Grafik 30'da goruldugu

gibi psikolojik

dengelerine

katki saglar maddesine

vonelik yeterlilik duzevi %84.4 olarak algrlanmrstrr. Dolgin ve Adelson 1990 vrhnda
vaptrklari arastrrrnada

4 vas cocuklann buvuk bir cogunlugunun dinledtgi rnuziklerde

mutlu, • uzgun,

korku

ve

ofke

duvgularrm

(Nawrot,2003).

Ne~eli bir Mozart

secildig! zaman cocugun psikolojik
gelisirnine avru tarz muziklerle

muziginfn

tammlavabildiklerini

saptamislardrr.

etkisi hice sayllamaz. Dogru muzik

dengesine

hem katkrda bulunuruz

hem de

katki saglavarak mutlu bireyler olmalanru saglanz.

Bahsedilen istendik davrarusa vonelik ogretmenlerin

%84.4 bir agirhkta her zaman

arahgmda algrlanrnasi ogretrnenler adrna onernli bir bulgudur.

MADDE-33

Kulak egitimine baslangrc vaptmr.
Grafik 31

Kulak egitirnine baslangic vaptmr.

M33
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Grafik

31'de

goruldugu

gibi

kulak

egitimine

vonelik yeterlilik duzevi %94.2 olarak algrlanrmstrr.
rnuzik egitiminin
rnuzikal

onerni:

becerilerin

ortaya

crkarrnasi

muzigi

anlama

dusuncelerini
edilmesi

cocuklann

gelistirilmest,
onlara

enstrurnan

farkh sesleriyle

egittmine bir baslangictrr.
rnuzik
agrrhkla

atolvelerinin

sarkt sovlerne

ve enstruman

kulak

seklinde

bulundurursak

bize olumlu bir model

maddesine

gore okul oncesi

iyi dogru ve zevkle muzik yapmas,,

yaratmas,

de goz onunde

vaptmr

Orfioglu'na(1989)

iyi bir kulak ve ses egitirni

kabiliyeti

baslangic

oldugunu

vererek
ifade

maddemizin

gosterir,

onlarda

calrna gereksinimini

muzil zevki ve guzel bir

edilmektedir.

Urfiogfu'nun

%94.2'1ik bir oranla

Muzik atolvelerinde

iyi veya kotu ses avnmrru cocuga vaptirabilir

her zaman araligmda

baslangrc

vaptrrrnasi

MADDE-34

Enstrurnan seslerinin farkmdahklanru ogretir.
Grafik 32
Enstrurnan seslerinin farkmdahklanru ogretir.
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her

ki bu da kulak

ogretmenlerce

yer alrnast olumlu bir gostergedir.

kabul

varatrlan

Bu davrarusa vonelik bir deger ifade ile olusturulacak
eglttrrune

bazi

olursa

%94.2

bir

M34
"

Grafik 32'de
maddesine

vonelik

goruldugu

gibi enstruman

seslerinin

farkmdahklanru

yeterlilik duzevi %96 olarak algrlanrmstrr.

ogretir

Erken vasta rnuzil

enstrurnaru c;:alan c;:ocuklann IQ orarurun daha vuksek olup beynin bazi bolgelerlnin
diger c;:ocuklara gore daha fazla geli~tigi okulda basan oranlanrun ozellikle matematik
ve okuma
Smith,2000).

alanlannda

daha

vuksek

oldugu

<;ald1g1 rnuzik enstrumarun

saptanrnrstrr.

haricindeki

diger

(Uszler,

Gordon

enstruman

ve

seslerinin

farkmdahklanrn da bovlelikle dolavh yoldan ogrenmi~ olur. Arastrrmacrlara gore erken
vasta

baslanan

aktif

vetenegtni gelistirirken

muzik

havatmm

cocuga

katkrsiz

buvuktur.

Yaratrcihgtru,

rnuzik atolvelerinin ic;:erisinde olan vasarnrnda enstrumanlar!a

ilgili tum detaylarm da farkmdahklanru ogrenmesi aktif rnuzik havatrrun bir getirisidir.
Bu noktada arastrrrna bulgulan 1~1gmda ogretmenlerin her zaman secenegi icinde %96
bir agrrhkla algtlanmasi

beklenen olumlu bir davrarus olarak gorulebilir.

MADDE-36

Atolveleri kullarup degisik calrsmalara vonelmelerine vardrmci olur.
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Grafik 33

Atolvelerl kullarup degislk cahsrnalara vonelmelerine vardrmci olur.

M36

Grafik
vonelmelerine

33'de

goruldugu

vardrrnci

olur

gibi

atolyeleri

maddesine

vonelik

kullarup
yeterlilik

algrlanrmstrr. Torrance varatrcrhg: sorunlara, yetersizliklere,

degi~ik

cahsrnalara

duzevi %88.2 olarak
bilgi eksikligine mevcut

olmayan elemanlara olumsuzluklara kars: duyarli olma guclukleri belirleme cozurnler
bulma tahminlerde

bulunma veya eksiklerle ilgili olarak hipotezler kurma ve bunlan

tekrar test etme, gerektiginde onlan degistirlp yeniden test etme ve ortaya cikarrna
olarak ele almrstrr. (Akt. Kabakoglu.Balcr, 1994).· Bu vonden gellsrnls birey atolve
kavrarmru iyice benimseyerek zaten baska cahsmalara vonelrnistlr.

Arasttrmacilarm

goruslerlne gore erken vasta baslavan aktif rnuzik havati ve etkili muzik egitim sistemi
cocuga gelisimi vonunden katki saglavicrdrr ve kurulacak rnuzik atolveleri bu system
icerisinden gelen cocuga varaticthgtru kullndirtarak atolve kavrarmru benimsetip farkh
varatrcihklara vonlendirecektir.

Bahsedilen istendik davrarusa vonelik ogretrnenlerin

%88.2 bir aralikta her zaman bir veterllllge sahip oluslan ise olumlu bir davrarus olarak
algrlanabilir.
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Ogretmen goruslerlnce

oncesl ve ilkogretim

KKTC ilkokullannda

sureclerinde yer alacak

ogrenim goren ogrencilere okul
mi.izik atolvelerinin

cocuklara

yeterliliklerine lllskin ortadan cok arahgmda algilanan maddeler.

Ogretmen goruslerince

KKTC ilkokullannda

ogrenim goren ogrencilere

okul

oncesi ve ilkogretim sureclerinde yer alacak rnuzik atolvelerinin c;:ocuklara yeterlilikleri
ile ilgili 36 maddeden olusan olcekte 4 maddede ogretmenler

muzik atolvelerini

ortadan cok arahgmda yeterli olarak algrlarmslardir.
TABLO 3

Ogretmen gori.i~lerince KKTC ilkokullarmda ogrenim goren ogrencilere okul
oncesi ve ilkogretim
yeterliliklerine

sureclerlnde yer alacak mi.izik atolvelerlnln

ili~kin ortadan cok arahgmda algilanan madde ortalamalan

yi.izdeleri.

ORTADAN ~OK
MADDE NO:

6.

Atik

materyallerin

degerlendirllmesine

ORTALAMA

%

41.8

83.6

II

olanak

saglar.
21.

cocuklara

Sorunlanna

cozurn

bu Ima

37.7

75.4

veteneg!ni gelistirir,

22.

Tasanm gucunu gelistirir.

41.3

82.6

35.

Fiziksel gelisirnine

41.1

82.2

vardirnci

olur.
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ve

MADDE-6
Atrk materyallerin degerlendlrllmesine olanak saglar.

Grafik 34
Atik materyallerin degerlendirilmeslne olanak saglar,

M6

Grafik 34'te de goruldugu gibi atrk materyallerin degerlendirilmesine
saglar maddesine

vonelik

yeterlilik duzevi %83.6 olarak algilanrrustrr.

olanak
Ogrenme

uygulama sansi tarurnahdrr. Ogretim ogrenciye ogrendiklerini kullanmak icin degi~ik
firsatlar vermelidir. Aksi halde ogrencideki

anlam olusturrna

mucadelesi kaybolur.

(Marshall,1992). Okullanrruzda olusturulacak olan rnuzik atolyelerinde etkili bir muzik
egitim sistemi ic;:erisinde tum atik maddeler soda kapagr, kag1t bardak ve benzeri
birsuru materyalle aletlerin vaprrmna fazlasivla katkrda bulunuruz ve kullanacagirmz
auk materyallere

hicbir ucret oderneden meydana getlrecegimiz

rnuzik aletleri ile

c;:ocuklanma farkh bir deger katanz. %83.6'11k bir oranla gelistirilmesi
bulguya sahip rnuzik atolvelerinin atrk materyalleri degerlendirmesine
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gereken bir
olanak saglar

duygulanna

iliskin

dusunceler

ogretmenler

adrna

ortadan

cok secenegi

ic;:erisine

girmistir.

MADDE-21
Sorunlanna cozum bulma vetenegini gelistirir.
Grafik 35

Sorunlanna cozurn bulma vetenegint gelistirir.

M21

Grafik 35'te goruldugu

gibi sorunlanna

cozurn bulma veteneglni gelistirir

maddesine vonelik yeterlilik duzevi %75.4 olarak algilanmrstrr. bgrenme bir anlam
vuklerne cabasidrr. insanlann karsilastiklan her ~eye anlam vuklerne cabasi ic;:erisinde
olduklan dusunulerek, ogrenme, derinligine dusunebilme.

konunun ozunu kavrama

olanagi verecek sekllde duzenlenrnelidir. {Brooks ve Brooks,1993). Baska bir degi~le
duzenli ve detaylanna kadar dusunulup hazrrlanrms etkili bir muzik egitim program:
cocuga

egitim]

verirken

ozguvenini

gelistirirken

gelisen

ozguvenl

ic;:erisinde

sorunlanna cozurn bulma vetenegini de gelistirebilir. Bu noktada ogretrnenlerin rnuzik
atolvelerine vonelik sorunlanna

cozurn bulma vetenegtnl gelistirir dusuncelerinin
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%75.4

agirhkla

ortadan

eek

secenegi

icinde

algrlanrnasi

ogretrnenler

adina

gucunu gelistirir

maddesine

vonelik

gelistirilmesi gere.ken bir bulgudur.

MADDE-22

Tasanm gucunu gelistirir.

Grafik 36
Tasanm gucunu gelistirir.

M22

Grafik 36'da
yeterlilik

goruldugu

gibi tasanm

duzevl %82.6 olarak algilanrmstrr. Gordon(1944)

gelistirebilen

"varatrcrhk ogrenilebilen

bir guctur" der. Tasanrnci varatrci eylem surecidir. <.;:evresini yaratma

adrna tum kaynaklardan vararlanmalrdrr. Yaratrcrhk icerisinde barman tasanm kavram,
bireyin eline sunulan imkanlar sonrasmda meydana crkabilir. Muzik atolvelerinde
olusturalacak olan basit rnuzik aletlerini bir baslandrc olarak sayarsak artan imkanlarla
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atblye icerisinde cocugun tasanrn gucu gelisir ve baslangicmda basit tahta bir flut cok
renkli tasanrn harikasi ve cocugun varatrcrlrgrru on plana crkarabilecegi bir flut haline
gelebilir.

%82.6'1,k bir

atblyelerinin

oranla

gelistirllmesl

tasanrn gucunu gelistirir

gereken

duygulanna

bir

bulguya

iliskin dusunceler

sahip

rnuzik

bgretmenler

adma ortadan cok setenegi icerisine girrnistir.

MADDE-35
Fiziksel gelisimine vardunci olur.

Grafik 37
Fiziksel gelisirnine vardrmci olur.

M35

Grafik 37'de gbruldugu gibi fiziksel gelisirnine vardrmci olur maddesine ybnelik
yeterlilik

duzevi %82.2 olarak algilanrrustir.

Anne ya da babarun bir rnuzik aleti

calrnasr, dans ederek ya da el cirparak ritm tutrnasi bebegin kucuk motor kaslanrun
gelisimi icin de temel olusturur, Cok vonlu faydalanndan
gunlerinde

itibaren

cocuklann

dolavi muzigi daha ilk

havatrna adapte edilmesi onlann fiziksel ve sosyal

gellsirnleri acismdan cok faydal, olacaktrr. (Practical Parentin/ Arahk 2003/ "Thank you
For the Music"). Daha kucuk vaslarda rnuzigin cocugun vasamma adapte .edilmesi ve
daha sonrasmda okul bncesi ve ilkokul hayatmda surdurecegi etkili rnuzik egitimi
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cocugun gellsirnine fazlasivla favdah
atolvelerinin

olacaktrr ki buna okullarda

kurulacak rnuzik

icerisinde yaratilacak rnuzik enstrurnanlan olusurnunda cocugun fiziksel

hareketlili'gi de eklendiginde fiziksel gelisirnine vardrmci olur maddesinin gei;erliligi
hice sayilamaz. Bu noktada ogretmenlerin

rnuzik atolvelerlne

vonelik

cocuklann

fiziksel gelisirnine vardrmci olur duygulanna iliskin dusuncelerinin %82.2'1ik bir oranla
ortadan cok secenegi icinde algrlanrnasi ogretmenler

adrna gelistirilrnesl gereken bir

bulgudur.
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Okul oncesi ve ilkogretim

sureclerlnde okul ortammda yer alacak muzik

atolvelerinin yeterlilikleri ogretmenlerin cinsiyet degiskeni sonuclan
TABLO 4
bgretmenlerin cinsiyet degiskenine

gore rnuzik atolvelerinin

algrlanrnasma

iliskin t sonuclari

CiNSiYETE GORE T-TESTi

CiNSiYET

N

Mean

Std. Deviation

KADIN

85

161,2118

161,2118

ERKEK

23

160,6087

160,6087

Independent

Samples Test

TOP LAM

F

Sig.

t

df

Sig. (2-tailed)

7,045

,009

,143

106

,887*

, 118

28,324

,907

,,
*P<,05
Tabla 4'de goruldugu gibi t testi sonuclarma gore ogretmen goruslerince akul
oncesi ve ilkogretim
yeterlilikleri

sureclerinde

ogretmenlerin

gosterrnemektedir.

akul ortarmnda

cinsiyet

Ogretrnenler

degiskeni

yer alacak muzik atolvelerinin

ile iliskili

alarak

anlamh

kadin veya erkek alma durumlanna
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farkhlik

gore rnuzik

atolvelerinln
konusunda

okul oncesi
birbirleri

veya ilkogretirn

ile

ortusen

surecinde

gorusler

ogretmenlerin

okul oncesi ve ilkogretirn

ilgili algrlanrun

farkhlasrnarnasi

atolvelerinin

okullarda

ortaya

sureclerinde

Turk kulturu icerisinde

olusmasi

icin

yer alrnasivla

steak

bir

kovrnustur.

ilgili yeterlilikleri
Kadrn

ve

erkek

yer alacak rnuzik atotvelerivle
cinsiyet

tutuma

farki olmakstzin

sahip

rnuzik

olmalarrndan

kaynaklanabilir.

Okul oncesi ve ilkogretim sureclerinde

okul ortammda yer alacak mi.izik

atolvelerinin olusumuna iliskili olarak ogretmenlerin

egitim di.izeyi deglsken!

sonuclan
TABLO 5

bgretmen goruslerince

egitim

duzevi degiskenine

gore rnuzik atolvelerinln okul

sureclerinde yer almasina iliskin ANOVA sonuclan.

EGiTiM D0ZEYiNE GORE ANOVA
TOP LAM
Sum

of

Mean

Squares

Of

Square

89,530

2

44,765

Within Groups

34234,720

105

326,045

Total

34324,250

107

Between
Groups

*P<,05
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F

Sig.

,137

,872*

EGiTiMi
F

%

23

21,3

ONiVERSiTE

55

50,9

YOKSEK LiSANS

30

27,8

Total

108

100,0

OGRETMEN KOLEJi

Tabla S'de goruldugu gibi ogretrnen goruslerince

okul oncesi ve llkogretirn

sureclerinde okul ortarnmda yer alacak muzik atolvelerinln

olusurnu ogretmenlerin

egitim duzevi ile iliskili olarak anlarnh farkhhk gosterrnernistir.
egitirn duzevine sahip olan ogretrnenler
ortarnmda

yer

alacak muzik

Bir baska degisle farkh

okul onces! ve ilkogretim sureclerinde okul

atolvelerinm

olusurnunu

birbirinden

algrlarnarruslardrr. Bu bulgu salt egitirn duzevi ile muzik atolvelerinin
yer

alrnasim

algilama

noktasmda

anlamhhk

gosteren

bir

farkh

olarak

okul ortarnmda .

iliskinin

oldugunun

gostergesidir.
Okul oncesl ve ilkogretim sureclerlnde okul ortammda yer alacak rnuzik
atolvelerinin olusurnu ogretmenlerin mesleki kidern degi~keni ile lllskili ogretmen

gorusler! sonuclan
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TABLO 6

Ogretmenlerin

mesleki

kidern

degiskenine

gore

rnuzik

algrlanrnasma iliskin ANOVA sonuclarr.

MESLEKi KIDEME GORE ANOVA

TOP LAM
Sum of
Mean

Square
s
Between

526,27

Groups

7

Within

33797,

Groups

973

Total

34324,

df

Square

4

131,569

103

328,136

107

*P<,05
KIDEM
%

0-5

18

· 16,7

5-10

29

26,9

10-15

22

20,4

15-20

11

10,2

20+

28

25,9

Total

108

100,0

Sig.

,401

,808*

.

250

F

F
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atblyelerinin

Tablo 6'da goruldugu gibi ANOVA testi sonuclarma gore ogretmen goruslerince
okul oncesi ve ilkogretirn sureclerinde okul ortamrnda yer alacak muzik atolvelerinin
olusurnu ile ilgili 6gretmenlerin
farkhlik
surecini

gosterrnernistir.
vonlendirebilrne

mesleki krdern degiskeni ile iliskili olarak anlarnh

Bu bulgu
goruslert

ogretmenlerin
acismdan

rnuzik atolvelerinin

5 senelik

ogretrnenle

olusturrna
20 senelik

ogretmenin gorusleri arasrnda anlarnh bir farkhlik olmadigirun bir sonucudur. Bulguya
davah bir diger analiz ise rnuzik atolvelerinin

okul ortarmnda yer alrnasi goruslerinin

birbirleriyle ortusrnesidir.
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BOLOM 5

SONU<; VE ONERiLER
Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti

ilkokullannda

ogrenim goren ogrencilere okul

oncesi ve ilkogretim sureclerinde okul ortarrunda yer alacak muzik atolvesinde dikkate
almrnasi gereken ilkeler konusunda ogretmen

gorusleri temelinde

ogretmenlerin

cinsiyeti, egitim dUzeyi ve meslek krderni degiskenleri cercevesinde karsrlastirrnak
amacivla yapilan arastirmada asagrdaki sonuclara ulasilrrustrr.
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
oncesi

ve

tlkogretirn

sureclerinde

ilkokullannda
okul

ogrenim goren ogrencilere okul

ortarrunda

yer

alacak

rnuzik

yeterliliklerinin madde bazmdaki analizleri sonucunda ogretmenlerce

atolvesi

orta sikhkta,

ortadan az ve hicbir zaman arahgrnda yeterli olarak algilanan bir davrarusrrun oldugu
sonucuna ulasilmarrustrr.
Ogretmenler rnuzik atolvelerivle ilgili dikkate ahnmasi gereken ilkelerle ilgili 32
maddede her zaman yeterli olarak algilarmslardrr. Bu maddeler;

ritm duygusunun

gelisrnesine zemin hazrrlar %96.2. EnstrUmanlan tarurnasma olanak saglar %93.2.
Kelime haznesinin gelisrnesine

katki saglar %86.8. Pavlasrrnci cahsrnalara zemin

hazrrlar %90. Yaparak vasavarak
gelisrnesine katki saglar

ogrenme

ortarm

%91. Kendi yeteneklerine

saglar %94.6. Yaratrcrhgrrun
iliskin farkindahk

varatrr %93.

MUzik sevgisini uvandrnr %94.2. Ki~iler arasi lletisimini destekler %87. Farkh kulturleri
tarurnalanna vardrmci olur %86. Muzik kavnagrru kesfetmesine olanak saglar %92.2.

le

dunvalanrn drsa vansitmalanna zemin hazrrlar %90. Rahatlamalanna vonelik bir ortam
saglar %95. Beceri gelisimine katki saglar %93.8. Estetik veteneglni
Cocuklarin motivasyonunu

artrnr %94.2. Muzik aletlerine

gelistirir

%90.

iliskin koruyucu tutumun

gelismesine olanak saglar %90. Yaratrcihk vonunu gelistirir %93.8. Cok yonlU dusunrne
becerisini

gelistirir %90. Farkh malzemeleri
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tarurnalanna

olanak saglar %92. El

ernegine

olan

degeri

%90.4. Oogadaki

hissetmesini

saglar

%87.8.

Zihinsel

gelismesine

katki

saglar

sesleri tarnrnalanna vardrmci olur %92.2. Ozguvenini artmr %91.6.

Hayal guclerini kullanma ftrsati saglar %90. Dramatizasyon vetenegin: gellstirtr %88.4.
Dogaclarna yeteneklerinin gelismesine

zemin

hazrrlar %88.6. Gorse! vetenegini

gelistirir %85.4. Psikolojik dengelerine katki saglar ,%84.4. Kulak egitimine baslangrc
vaptinr %94.2. Enstruman seslerinin farkindahklanru ogretir %96. Atolvelert kullarup

',

degisik cahsrnalara vonelrnelerine vardrrnci olur %88.2.
Ogretmenler rnuzik atotvcierinde dikkate ahnrnasi gereken ilkelerle ilgili 4
maddede

ortadan cok yeterli olarak algilarmslardrr.

Bu maddeler srrasivla: atrk

materyallerin degerlendirllrneslne olanak saglar %83.6. Sorunlanna
vetenegini

gelistirir %75.4. Tasanm

gucunu

cozurn bulma

gelistirir %82.6. Fiziksel gelisimine

vardrrnci olur %82.2.

SONUc;
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti ilkokullannda ogrenim goren ogrencilere okul
oncesi ve ilkogretirn sureclerinde okul ortammda yer alacak muzik atolvesinde dikkate
ahnmasi gereken ilkeler konusunda ogretrnen gorus yeterliliklerinin madde bazmdaki
analizleri sonucunda ogretmenlerce orta sikhkla arahginda yeterli olarak algllanan bir

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti ilkokullannda ogrenim goren ogrencilere okul
oncesi ve ilkogretim sureclerinde okul ortammda yer alacak rnuzik atolveslnde dikkate
ahnmasi gereken ilkeler konusunda ogretmen goru§ yeterliliklerinin madde bazmdaki
analizleri sonucunda ogretmenlerce ortadan az arahginda yeterli olarak algllanan bir
davrarusrmn oldugu sonucuna ulasrlmamrstrr.
Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti ilkokullarmda ogrenim goren ogrencilere okul
oncesi ve ilkogretirn sureclerinde okul ortammda yer alacak rnuzik atolvesinde dikkate
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ahnrnasi gereken
analizleri

ilkeler konusunda

sonucunda

ogretmenlerce

ogretrnen
hicbir

gorus yeterliliklerinin

zaman

arahgmda

madde bazindaki

yeterli olarak algrlanan

bir davrarusimn oldugu sonucuna ulasilmarmstrr.
Ogretmenlerin
olusturulacak

cinsiyet degiskeni ile okul oncesi ve ilkogretim

sureclerinde

olan rnuzik atolveleri gorus yeterlilikleri arasmda anlarnh bir fark

bulunrnarmstrr.
bgretmenlerin

egitirn

sureclerlnde olusturulacak

duzevi

degiskeni

ile

okul

oncesi

ve

ilkogretirn

olan rnuzik atclveleri goru~ yeterlilikleri arasmda anlarnh

bir fark bulunrnarmstrr.
bgretmenlerin

meslek

krderni

degiskeni

ile

okul

oncesi

ve

ilkogretim

sureclerinde olusturulacak olan rnuzik atolveleri gorus yeterlilikleri arasmda anlarnh
bir fark bulunrnarmstrr.
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ONERiLER
Gelecegin nesilleri olan cocuklanrmzi saghkh bir birey olarak vetistirrnek biz
buvuklerin

gorevidir.

llkogretlrn ve okul oncesi sureclerinde

gordukleri

aktif rnuzik

egitiminin icerisine ek olarak olusturulacak rnuzik atblyeleri cocuklan daha aktif, daha
varaticr, dusuncelerini becerilerini daha kolay ifade edebilen saghkl: bireyler meydana
getirecegi dusunulrnektedir.
Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti Devlet ve bzel Okullan'nda olusturulacak muzik
atblyelerinin maddi boyutunu

yine devlet ve ozel okul vonetimlerlnin karsrlamas:

ilerde topluma kulturlu, duyarli,

varatrci,

ilerici

beyinler

yaratarak

geri donut

saglataca kt, r.
Muzlk egitimi icerisinde yer alacak rnuzik atolveleri tezimde de anlattigrrn gibi
ilkbgretim /pkul

bncesi sureclerinde bgrencinin veterliligini artrracaktir.

Muzik egitirninde kullanilmak uzere bugunku teknolojik kosullara uygun rnuzik
egitirnine

daha elverish fiziki cevre kazandrrrna dusuncesivle her okula donarumh

rnuzik atblyeleri vapilrnahdrr.
Muzik bgretmenlerine ybnelik egitirn kurs ve seminerlerle

muzik atblyelerine

ybnelik kapsarnh tarutimlar vapilmahdir.
llkogretirn

kurumlannda

baslatilacak rnuzik atblyeleri

calismalan daha fazla

kuruma goturulerek vavgmlastmlmahdir.
Muzik egittmtne iliskin gbrsel ve isitsel egttirn araclan daha eek temin edilmeli,
ilkogretirn

ve okul bncesinde

muzil ders saatleri rnuzik atblyelerinin olusumuvla

ihtivaclara gore gelistirilerek derslerin surest artmlrnahdrr.
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Profesvonel cahsrnalara vonelik gelisrnis modern rnuzik atolveleri vaprlrnah ve
bu

mekanlann

islevisini

vonetirnini

gerceklestirebilecek

vetistirilmelidir.

/
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rnuzik

ogretmenleri
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EKLER:

Ek 1:

36 Maddede Olasi Anket

Savm ogretmen;
Bu ankette Kuzey Krbns Turk Cumhutiyeti

ilkokullannda

ogrenim

goren

ogrencilere okul oncesi ve ilkogretim sureclerinde okul ortarnmda yer alacak muzik
atolvesinde dikkate ahnrnasi gereken ilkeler konusunda degerlendirrneler vapmaruz
beklenmektedir.

Degerlendirmevi

yaparken

gozlernlerinize

ve

tecrubelerinize

dayanarak ortak bir dusunceve sahip ideal ogretrnen olarak dusununuz.
Sizlerden ahnacak bilgiler valruzca Yakin Dogu Oniversitesi Egitim Fakultesinde
Egitim Yonetlmi AnaBilim Dalinda yapilan vuksek lisans tezinde kullarulacaknr.

Bu

nedenle ankete acik isminizi vazrnaruz gerekmemektedir.

Anket 36 sorudan olusrnaktadrr, Her soru icin verilen curnleleri okuyarak sizin
icin uygun olan secenege (x) isareti koyarak goruslertnizi belirtmeniz yeterli olacaktir.
ilginiz ve katkilanruz icln tesekkur eder, savgilar sunanm.

BERNA ALTUNSOY
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Ki~isel Bilgiler:
1.Cinsiyetiniz

a { ) Kadin
b { ) Erkek

2.Egitim duzeviniz {Birden fazla secenegl i~aretleyebilirsiniz)

a {) Ogretmen Koleji Mezunu

b {) Universite Mezunu

c {) Yuksek Lisans

d {) Doktora

3.Meslek kideminiz

a { ) 0-5
b { ) 5-10

C { )

10-15

d {) 15-20
e {) 20 ylldan fazla
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YERiNE GETiRME

Okul Oncesi ve llkogretlmde

Okul

SIKLIGI

Ortarninda
Hicbir

atolvesl

mi.izik

Kurulacak

Zaman

cocuklann:
Ortadan I Orta

Her

c;ok

I

Srkhkla

Ortadan
I Az

Zaman

1.

Ritm

duygusunun

gellsmesine I

( ·)

I ( )

I ( )

I ( )

I ( )

{ )

( )

( )

( )

( )

( )

I ( )

( )

I ( )

I ( )

(

)

I ( )

)

I ( )

I ( )

( )

( )

( )

( )

( )

)

I ( )

I ( )

( )

I ( )

I ( )

zemin hazirlar.
2. Enstri.imanlari tarumasma olanak

saglar.
gellsmeslne I

3. Kelime. haznesinin

katki saglar.

4. Payla~1mc1

cahsrnalara · zemin I

. I (

hazular.
5.

Yaparak

ya~ayarak

ogrenme

ortarm saglar.

6.

At1k

degerlendirilmesine

rnatervallerln

I

)

I ( )

( )

I ( )

(

I (

olanak saglar,

7. Yaratrcrhgmm gellsmeslne

katki I

saglar,

79
u

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

10. Ki~ileraras, iletisimini destekler.

( )

( )

( )

( )

( )

11. Farkh kulturleri

tammalarma

( )

( )

( )

( )

( )

12. Muzik kavnagrrn kesfetmeslne

( )

( )

( )

( )

( )

drsa

( )

( )

( )

( )

( )

bir

( )

( )

( )

( )

( )

15. Beceri gellsimine katki saglar.

( )

( )

( )

( )

( )

16.Estetik yetenegini gellstirir,

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

19.Yarat1c1hkyonunu gelistirir.

( )

( )

( )

( )

( )

20. c;ok yonlu dusunrne becerisini

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

8.

yeteneklerine

Kendi

lllskln

arkmdahk yarat,r.
9. Muzik sevgisini uyandmr.

"

yard1mc1olur.

olanak saglar.

i~

13.

dunvalanru

vansrtmalanna zemin hazrrlar.
14.

Rahatlamalanna

yonelik

ortam saglar.

motivasyonunu

17.c;ocuklann
artmr.
18.

Muzik

koruyucu

lllskin

aletlerine

tutu mun

gellsrnesine

olanak saglar.

gelistirir.
21.Sorunlanna

~ozum

bu Ima

yetenegini gelistirir.
22. Tasanm gucunu gellstlrir,
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( }

( }

( )

( )

( }

degeri

( )

( )

( )

( }

( )

25. Zihinsel gellsrnesine katki saglar

( )

( )

( )

( )

( )

26. Dogadaki sesleri tammalarma

( )

( }

( )

( )

( )

23. Farkh malzemeleri tammalarma
olanak saglar.

24.

emegine

El

olan

hissetmesini saglar,

~

yard1mc1 olur.

27. Ozguvenini artmr.

( )

( )

( }

( )

( )

28. Hayal guclerlnt kullanma frrsan

( )

( )

( )

( )

( )

( }

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( }

( }

( }

( )

( )

( )

( }

katki

( )

( }

( }

( )

( )

baslangic

( )

( )

( )

( )

( )

seslerinin

( )

( )

( )

( )

( )

35. Fiziksel gelislmine yard1mc1 olur

( )

( )

( )

( )

( )

saglar,
29.

yetenegini

Dramatizasyon

gelistirlr.

30.

Doga~lama

yeteneklerinin

gelisrnesine zemin hazrrlar.

31. Gorsel veteneglnl gellstlrir.
32.

Psikolojik

dengelerine

saglar.
33.

Kulak

egitimine

yaptmr.

34.

Enstrilman

farkmdahklanm

ogretir.
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Atolyeleri

36.

kullarup

calrsmalara yonelmelerine

degi~ik

{ )

vardrmci

olur.

Ek 2- 36 Maddelik Aracm Ortalama sonuclan

1) 48.1
2) 46.6
3) 43.4
4) 45
5_) 47.3
6) 41.8
7) 45.5
8) 46.5
9) 47.1
10)43.5
11)43
12)46.1
13)45
14)47.5
15)46.9
16)45
17)47.1
18)45
19)46.9
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{ )

{ )

{ )

{ )

20)45
21)37.7
22)41.3
23)46
I'.
24)43.9
25)45.2
26)46.1
27)45.8
28)45
29)44.2
30)44.3
31)42.7
32)42.2
33)47.1
34)48
35)41.1
36)44.1
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