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ÖZET 

Bu araştırmada, ilköğretim 6. sınıflarda müzik dersinde psiko-motor davranışa 

yönelik hedeflerin erişilebilirliği, ele alınan çalışma grubu ölçüsünde incelenmeye 

çalışılmıştır. 

Araştırma Konya İli Kadınhanı İlçesi Atlantı Kasabasında iki ilköğretim okulundaki 

85 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Bu öğrencilerin müzik dersindeki performansları öğretmen 

tarafından gözlem formuna aktarılmış ve puan takdir edilmiştir. Bu puanlardan elde edilen 

toplam puanlar spss istatistik programı kullanılarak sonuca varılmıştır. 

 Araştırmada ele alınan problem ve alt problemler şunlardır: İlköğretim 6.sınıfta 

müzik dersinde yer alan 8 adet psiko-motor hedefin davranışlarının toplam puanları 

bakımından öntest-sontest arasında anlamlı fark var mıdır? İlköğretim 6.sınıfta müzik 

dersinde yer alan her bir psiko-motor hedefin ve davranışlarının puanları arasında fark var 

mıdır? İnsan, hayat ve müzik ilişkisini konu alan eserleri çalabilme, Atatürk ile ilgili marş ve 

şarkıları anlamlarına uygun söyleyebilme, çalabilme, dinleyebilme, dağarcığındaki müzikleri 

hız ve gürlük değişikliklerine, terimlerine ve işaretlerine uygun çalabilme, noktalı (.) notaları 

değerine uygun söyleyip çalabilme, 5/8 ölçülü şarkıları karma ölçü özelliklerine uygun 

söyleyip çalabilme, çeşitli bölümlerden oluşan ritim kalıplarını vurabilme, düzeyine uygun 

iki sesli şarkıları doğru söyleyebilme ve çalabilme, düzeyine uygun iki sesli kanonları doğru 

söyleyebilme ve çalabilme hedeflerinin öntest-sontest puanları arasında anlamlı fark var 

mıdır? Bu problemlere cevap aranmıştır. Öntest-sontest puanları arasında manidar bir fark 

görülmemiştir. 

Araştırmanın çalışma grubundan elde edilen sonuca göre, adı geçen kasabadaki 

ilköğretim okullarında müzik dersinde uygulanan müzik programı başarıya ulaşamamış, 

alınan hedefler davranışa dönüştürülememiştir. Elde edilen bulgulara dayalı olarak öneriler 

geliştirilmiştir. 
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ABSTRACT 

In this research, the attainment to the goals of actıve behavıours depend on 

performance ın musıc lessons of 6th classes ıs ıntended to examıne through concerned 

workıng group. 

The research has been done on 85 prımary educatıon student of two dıfferent schools 

ın Atlantı whıch ıs ın Kadınhanı town of Konya cıty. The performance of  these students ın 

musıc lessons has been transformed to observatıon forms and graded by the teacher. It has 

been resulted by usıng statıstıc spss program whıch helped gather total poınts from avaılable 

poınts. 

The problems and the lower problems dıscussed ın the research are these: Is there any 

logıcal dıfference between the foretest and the last test concernıng the total poınts of the 

behavıours of 8 actıve goals whıch can been seen ın the musıc lessons of 6th classes ın 

prımary educatıon? Is there any dıfference between the poınts of aıms and behavıours of each 

actıvıty based on performance ın the musıc lessons of 6th classes ın prımary educatıon? Is 

there any dıfference between the foretest and the last test poınts of goals such as beıng able to 

play arts tellıng about the reltıons of human, lıfe and musıc; beıng able to sıng, play, lısten 

the march and songs related to Ataturk wıth ıts full meanıng; beıng able to play the known 

musıcs regardıng theır speed, ıntensıty, terms and sıngs; beıng able to play and sıng the notes 

wıth fullstop (.) concernıng theır actual value; beıng able to play and sıng songs wıth 5/8 

meter regardınıg the propertıes of complex meter; beıng able to tap on varıous kınds of rhytm 

patterns, beıng able to play and sıng two sound songs properly whıch are suıtable for hıs 

level; beıng able to play and sıng two sound canons? The answer for these problems have 

been searched. And a sharp dıfference between the foretest and the test poınts has not been 

seen.  

Accordıng to the results provıded from the workıng group of the reseach , the musıc 

program beıng applıed ın the musıc lessons of prımary educatıon school ın thıs relevant town 

hasn’t been succeeded, and the aıms couldn’t be transformed ınto behavıours. Some 

suggestıons have been presented dependıng on the outcome of the search.



BÖLÜM I 

GİRİŞ 
 

Bu bölümde araştırmanın problemi ortaya konulmuş, eğitim, öğretim ve eğitim 

programları, müzik, müzik eğitim programı, müzik öğretim programı, müzik eğitiminin 

türleri, müzik öğretmenliği eğitimi, müzik eğitiminin bazı temel sorunları ve 

performans testlerinden ayrıntılı olarak söz edilmiş, problem cümlesi, alt problemler, 

amaç, önem, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.  

1. PROBLEM DURUMU  

Genel itibariyle ülkemizde eğitim sürecinde bilgi depolamaya yönelik, öğretime 

dayalı ezber tabanlı eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Programlama aşamasında beceri 

esaslı derslere en az diğer dersler kadar yer verilmektedir. Fakat uygulama aşamasında 

beceri dersleri uygulanması bir yana, çoğu zaman yok sayılıp başka derslerin 

eksiklerinin tamamlandığı boş zamanlar haline getirilmektedir. 

Eğitimin amacı sadece ezberlemek, sınavlarda başarılı olmak, hayatın içersinde 

sadece matematik, fizik, biyoloji dersler esas olsaydı bu konuyu ele almamıza gerek 

yoktu. Ama derinlemesine incelendiğinde öğrencinin en az diğer dersler kadar beceri 

derslerine de hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı bir gerçektir. Zaten müzik programında 

var olan beceriye yönelik hedeflerin davranışa dönüştürülmesinde öğretmenlerin ne 

kadar başarılı olduğu bizim çalışmamıza temel teşkil edecektir. Bu çalışmada beceri 

derslerinden müzik dersindeki psiko-motor davranışa yönelik hedeflerin erişilebilirliği 

incelenecektir. Özellikle müzik dersi açısından bakıldığında hedeflerin davranışa 

dönüşmediği hallerde eğitim süreci sonunda öğrencide birçok eksiklikler meydana 

gelmektedir. 

Bu eksiklikleri şöyle sıralayabiliriz; 

1. Eğitim süreci sonunda maksat öğrenciyi hayata tam anlamıyla hazır 

hale getirmektir. Hayat sadece sayısal formüllerden ibaret değildir. İnsanın 

sosyal bir varlık olduğu düşünüldüğünde, sosyal hayat içinde her türlü beceriye 

ihtiyaç duyacağı ortaya çıkar. Eğitim sürecinde bu beceri kazandırılmasına 
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gereksiz gözüyle bakmaya alıştırılan birey, hayatı boyunca bu yargıdan 

kurtulamayacaktır. 

2. Eğitimin temelinde sevgi yatar işini seven öğretmen, okulu seven 

öğrenci, beceri derslerinin en önemli hedeflerinden biri de sevgi aşılamaktır. 

Sanat sevgisi, insan sevgisi, kendini sevme ve toplumu sevme gibi davranışlara 

yönelik hedefler içerir. Bu davranışlara erişememiş öğrenciler toplumda sevgi 

yoksunu bireyler haline gelirler. 

3. İş hayatı esnasındaki çalışmalarda da beceri gerektiren etkinliklere 

gerek duyulur. Yaptığımız iş ne olursa olsun estetik duygulara sahip olmamız ya 

da yaratıcı bakış açısıyla yaklaşabilmemiz performansımızı üst düzeyde 

etkileyecektir. Eğitim sürecinde bu tür davranışlar edinmemiş öğrenciler 

otomatik makinelerden farksız bireyler haline gelmekten kurtulamazlar. 

2. EĞİTİM, ÖĞRETİM VE EĞİTİM PROGRAMI 

Eğitim, insanın kendini fark etmesi ve varlığının sırrını çözmesi için hayatın 

çeşitli evrelerinde, çeşitli düzeylerde içine dahil olunan sürekli bir süreçtir. Eğitimin; 

tarihi süreç içerisinde birçok tanımı yapılmıştır. İdealistler eğitimi Tanrı’ya ulaştırma 

süreci için yapılan etkinlikler, Realistler insanı toplumun başat değerlerine göre 

yetiştirme süreci, Marxsistler çelişkiyi en aza indirip üretimde bulundurma süreci, 

Pragmatistler ise, yaşantılar yoluyla kişide istendik davranış değişikliği oluşturma 

süreci, Varoluşçular ise insanı sınır durumuna getirme süreci olarak ele almışlardır 

(Sönmez, 1994:2). Ertürk (1972) eğitimi, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla 

kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak ifade eder. Eğitimi bu 

tanımlardan yola çıkarak bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla istenilen 

davranış değişikliğini meydana getirme süreci olarak tanımlayabiliriz (Demirel, 

1994:1).  

Birçok tanımda üstüne basarak vurgulanan istendik ve kasıtlı sözcükleri eğitim 

sürecine bire bir etki eden kavramlardır. Neyin, kime göre istendik ve kasıtlı olarak 

sürece katılması gerektiğini belirleyen temel öğe ise toplumların öz yapısına göre 

çeşitlilik gösterebilir. İnsanın toplum içinde var olduğunu düşünürsek, toplumun 

kültürel, ekonomik, bilimsel ve sanatsal yapısı hangi davranışların “istendik” özelliği 

taşıdığı kendiliğinden ortaya çıkar.  Eğitimin tanımında yer alan yaşantı kavramı, 
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bireyin diğer bireylerle ve çevresiyle etkileşiminin bireyde bıraktığı izlenimlerdir 

(Ertürk, 1972). Kültürleme ise kültürel değerlerin bireylere kazandırılması sürecidir. 

Kültürleme, eğitim kavramından da daha geniş kapsamlı, görülmekte ve doğumdan 

ölüme kadar, bireyin toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve 

değiştirilmesi olarak kabul edilmektedir (Demirel, 1994:2).  

  Birey, bio-kültürel ve sosyal bir varlıktır. Bu tanımda insanın üç boyutlu özelliği 

ortaya konulmuş ve birinci özellik olarak biyolojik boyutu, ikinci özellik olarak kültürel 

boyutu ve üçüncü özellik olarak da sosyal boyutu vurgulanmıştır. İnsanın biyolojik 

boyutu insan olabilmesi için temel ya da zorunlu neden olarak kabul edilmektedir. İnsan 

doğa ile etkileşerek kültür boyutunu geliştirmektedir. İnsanın sosyal boyutu da insanın 

diğer insanlarla etkileşimi sonucu toplumsallaşması süreci ile başlar (Demirel, 1994:1).  

  Davranış genel anlamda organizmanın bir uyarıcı karşısında eylemde 

bulunmasıdır (Sönmez, 1994:32). Eğitim açısından davranışın gözlenebilir, ölçülebilir 

ve istenilir olması koşulları aranmaktadır (Demirel, 1994:3). Eğitimin tanımında geçen 

süreç kavramı ise birikik, ucu açık, tutarlıya doğru gelişen dirik bir örüntü olarak 

tanımlanabilir. Eğitim bu özelliğinden dolayı açık bir sistemdir; çünkü sistem; en az bir 

hedefi gerçekleştirmek üzere uygun ve değişik öğelerden oluşan dirik bir örüntü olarak 

tanımlanabilir (Sönmez, 1994:2).  

  Eğitim ve öğretim kavramları çoğu kez aynı anlamlarda kullanılmaktadır. Oysa 

eğitim, bireyde davranış değişikliği meydana getirme süreci, öğretim ise bu davranış 

değişikliğinin okulda planlı ve programlı bir şekilde yapılması sürecidir. Eğitim her 

yerde, ancak öğretim daha çok okulda yapılmaktadır. Eğitim süreci, çok boyutludur, 

süreklidir, yaşam boyu devam eder, yaşantılarla kazanılır. Zaman ve yer açısından 

sınırsızdır ve her şeyden önemli olarak da kültürü oluşturur. Öğretme süreci ise 

öğrenme etkiliklerini yönlendirme ya da kılavuzlama işidir. Burada sözü edilen 

öğrenme kavramı, yaşantı ürünü ve az kalıcı izli davranış değişikliği olarak 

tanımlanmaktadır (Demirel, 1994:3).  

  Eğitim uygulamalı bir bilim alanıdır. Bu nedenle eğitim problemlerini masa 

başında ve kağıt üzerinde değil, problemin kaynağında, okulda veya eğitim sisteminin 

bütününde çözüm aramak gerekir. Eğitim sisteminde ortaya çıkan problemlerin çözümü, 
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bir ülkede izlenen Milli Eğitim Politikasına, okuldaki öğrencinin davranışına 

dönüştürmesi söz konusu olana eğitim programlarının geliştirilmesine bağlı 

bulunmaktadır (Varış, 1978:4). Eğitim programlarının aracılığı ile Milli Eğitim 

Politikaları uygulanabilir.  

  Eğitim ve öğretim işi programlı olarak yapılması gereken önemli bir iştir. Çünkü 

toplumların ideal olarak benimsedikleri eğitim hedeflerine ulaşabilmeleri, bu alandaki 

çalışmaları belli programlara uygun olarak sürdürmelerine bağlıdır. Aslında okul 

eğitiminin planlı, düzenli ve kontrollü bir süreç olması da önceden hazırlanmış 

programlarla sağlanmaktadır (Büyükkaragöz,1997:1).  

  Günümüze kadar olan süreçte eğitim programlarının birçok tanımı yapılmıştır. 

Aşağıda bu tanımlardan bazılarına yer verilmiştir. Eğitim programı, bir eğitim 

kurumunun, çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı, Milli Eğitimin ve kurumun 

amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm faaliyetleri kapsar. Öğretim, ders dışı kol 

faaliyetleri, özel günlerin kutlanması, geziler, kısa kurslar, rehberlik, sağlık vb. 

hizmetler ve fonksiyonlar bu çerçeve içine girer (Varış, 1988:17). Saylor ve Alexander 

eğitim programını “okulun, okul içi ve dışındaki bütün durumlarda arzu edilen 

sonuçlara ulaşmak için giriştiği çabaların tümü” olarak tanımlamaktadır (Büyükkaragöz, 

1997:1). Ertürk (1972:95), eğitim programını “yetişek” olarak nitelemekte ve “geçerli 

öğrenme yaşantıları düzeni” olarak tanımlamaktadır. Ona göre yetişek, öğrenci 

açısından bir öğrenme yaşantıları düzeni, eğitimci açısında ise bir eğitim durumları 

düzenidir. Eğitim durumları tanımlarını inceleyerek onların ortak yönlerini birleştirip 

özetleyen Hızal (1982) eğitim programını ve kapsamını şöyle belirtmektedir: “Eğitim 

programının herhangi bir eğitim kuruluşunda veya herhangi bir eğitim aşamasında Milli 

Eğitimin amaçlarını, eğitim kuruluşunun amaçlarını, bu amaçlara ulaşmak için 

belirlenmiş öğretim ve ders programlarını, ders içi ve ders dışı etkinlikleri, içeriğin 

etkinlikle kazandırılmasını sağlayacak süreç, metot ve teknikleri, amaçlara ne dereceye 

kadar ulaştığını kontrol etme işlevine sahip değerlendirme etkinliklerini kapsadığını, 

içerdiğini söyleyebiliriz”(Büyükkaragöz,1997:1-2).  

  Yazarlar; yetişek, müfredat programı, eğitim programı ve izlence gibi hangi 

sözcükle görüşlerini ifade ederlerse etsinler, programın içeriği konusunda birleşmiş 

görünüyorlar. Onlara göre, öğrencilere kazandırılacak özellikleri ifade eden hedefler, bu 
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hedeflere erişmek için baş vurulan yollar ve kullanılan araçlar, hedeflere erişilip 

erişilmediğini ortaya çıkaran değerlendirme, bir programı oluşturan başlıca öğelerdir 

(Bilen, 1996:15).  

  Tartışılan görüşlerin ışığında düzenli yaşantılar ya da durumlar olarak anlaşılan 

programın hazırlanması, denenmesi, değerlendirilmesi gerekir. Aslında programı 

oluşturan unsurlar birer denence niteliğinde, gerektikçe değişikliğe açık hükümler 

olduğuna göre, sürekli değiştirme kaçınılmaz bir iş haline gelmektedir. Program her 

yönüyle eğitimin hedeflerini gerçekleştirmenin aracıdır. Bu araç eğitim tanımında yer 

alan, öğrencilere istendik davranış değişikliği oluşturucu nitelikte olmalıdır (Bilen, 

1975:15).  

  3. MÜZİK  

 Müzik, bugüne kadar çok çeşitli biçimlerde tanımlanmıştır. Bu tanımların bir 

çoğunda yer alan temel noktaları birleştiren bir yaklaşıma göre, müzik, duygu, düşünce 

,tasarım ve izlenimleri, belirli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre 

birleştirilmiş seslerle işleyip anlatan  estetik bir bütündür (Uçan, 1997:10). Bir toplum, 

ekonomi ve kültür alanlarında yarattığı, kendi yaşayışına ve insanlığın yaşayışına 

kattığı, çağına uygun değerlerle varlığını sürdürebilir. Kültür alanının bir dalı da 

müziktir (Sun, 1968:196). “Müzik, sözle anlatılmayanı anlatma sanatıdır. Sözcüklerin 

anlatabildiği, zekanın kavrayabildiği şeylerin çok ötelerine gidebilir. Müziğin alanı, 

belirsizliğin, elle tutulamayanın, düşlerin alanıdır. İnsanların bu dili konuşabilmelerini, 

Tanrı’nın bizlere verdiği en büyük zenginliklerden biri olarak görürüm” (Munch, 

1990:18).  

 Müziğin yapı taşları seslerdir. Sesler belirli bir amaç ve yöntemle belirli bir 

güzellik anlayışına göre seçilip birleştirilir. Seslerle anlatılanlar ya da anlatılmaya 

çalışılanlar, duygu, düşünce, tasarım ve izlenimlerdir. Bunların anlatımı için seçilip 

birleştirilen sesler, öz-biçim yönünden estetik temeli ya da estetik boyutu olan bir yapı 

oluşturur. Müzik, işte bu özelliklerden oluşan bir bütündür (Uçan, 1997:32). 
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  3.1. Müziğin Gücü 

 En sert mizaçlı, en despot insanların bile hayatlarının bir yerinde onları etkileyen 

bir melodi vardır. Müzik kimi zaman insanın hiç farkında bile olmadan duygusal bir 

gezinti yapmasına neden olabilir.  Çin filozofu Konfüçyüs, kişiler ve toplumlar üzerinde 

müziğin etkisini şöyle tarif etmiştir: “Bir milletin mutlu ve ahlaklı bir şekilde idare 

edilip edilmediğini anlamak isterseniz o memleketin müziğini dinleyiniz. Müzik devlet 

kurar, devlet yıkar.” (İçli, 1988:221-222).  

 Gelişmiş toplumlarda sanatın, müziğin ne kadar önemli olduğunu bilen 

Atatürk’ün bu konu ile yıllarca ilgilenmesi, kalkınmadaki önemini sözlerinde 

vurgulaması bilinmektedir. Sanat eğitimi ve onun önemli bir kolu olan müzik eğitimi 

demokratik, çağdaş ülkelerde önemli bir yere sahiptir. Dikta rejimlerde ise müzik 

yaratıcılığına ve etkinliklerine yasaklar konulmuştur. Hitler ve Stalin’in, ülkelerindeki 

evrensel müzik yaratıcılığına ve etkinliklerine koydukları yasaklar bunun örneğini 

göstermektedir. Humeyni’nin iktidarı ele geçirmesiyle opera ve bale kapatılmıştır 

(Kütahyalı, 1992).  

 3. 2. Müziğin Amacı 

 İnsan yaşamıyla iç içe olan müziği, Prof. Dr. Ali UÇAN “belli bir amaç ve 

yöntemle, belli bir güzellik anlayışına göre işlenerek birleştirilmiş seslerden oluşan 

estetik bir bütün” olarak tanımlamıştır. Müzik, insan yaşamının her döneminde; 

(çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık) onunla birlikte yaşayan, insanın onsuz 

edemediği bir olgudur. “İnsanın içinde yaşadığı çevrede kaynağı, türü, iş görüsü değişik 

çeşitli müzikler vardır.  Çeşitli öğelerden oluşan müziksel çevre, içinde yaşayan insanla 

birlikte sürekli bir oluşum, değişim ve gelişim halindedir” (Uçan, 1994:10-24). 

  3. 3.  İnsanın Müziksel Çevresi 

 İnsanın içinde bulunduğu çevreyi oluşturan doğal, toplumsal ve kültürel öğeler 

arasında ses çok önemli bir yer tutar. İnsanın çevresi bir bakıma seslerden örülü bir ağ 

gibidir. Ses, insanın çevresiyle etkileşiminde rol oynayan temel öğelerin başında gelir. 

Nitekim sesin olmadığı durumlarda iletişim ve etkileşim çok zor olur. İnsanı kuşatan ses 

çevresi içinde müzik, öbürlerinden bambaşka özellikler taşır. Bir bakıma estetik temele 
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dayalı belirli ses birleşimleri olarak algılanan müzik, gerek kaynak, gerek oluşum ve 

gerekse işlev bakımından müzik dışı seslerden çok farklıdır. İnsan, çevresindeki 

müzikleri algıladıkça, o müziklerdeki yapıları, yapıyı oluşturan öğeleri ve öğeler 

arasındaki ilişkileri sezer, kavrar ve çözümler. Algıladığı müzikte yapı arama, yapıyı 

oluşturan öğeleri belirleme, öğelere arasındaki ilişkileri kavrama, yapının bütünü ve 

öğeleri arasındaki uyumu sezme ve bundan zevk alma çabaları, insanı, giderek yeni 

müziksel yapılar oluşturmaya yöneltir. Buda insanı giderek, müziğin dışında başka 

türdeki yapıları görmeye, tanımaya, çözümlemeye ve o yapılarda da uyum aramaya, 

bulup sezdiği uyumdan zevk almaya götürür.  

 Bireyin içinde yaşadığı müziksel çevre çeşitli öğelerden oluşur. Müziksel 

çevredeki kaynağı, türü, işlevi değişik çeşitli müzikler, bunları yaratan besteciler ve 

seslendiren yorumcular, dinleyiciler, müzik eğitimcileri ve müzik araştırmacıları ile 

bunların yetiştirilip çalıştırıldığı çeşitli müzik kurum, kuruluş ve örgütleri yer alır. Her 

müzik kurum, kuruluş ve örgütünün kendine özgü müziksel çalışmaları, müziksel 

etkinlikleri vardır. Bu çalışma ve etkinliklerde değişik müzik adamları, çeşitli 

seslendirme takımları görev alır. Bu etkinliklerin birçoğu konserdir. Konserlerden 

bazıları bireysel, bazıları toplu, bazıları ise hem bireysel hem toplu seslendiricileri 

gerektirir.  

 Konser programlarında yer alan eserleri, eserlerin besteci ve yorumcularını, 

besteleme ve yorumlamada izlenen anlayış ve yaklaşımları, bunların dinleyici 

üzerindeki etkilerini eleştirel biçimde ele alıp değerlendiren müzik eleştirmenleri de 

müziksel çevrenin önemli bir öğesidir. Müziksel çevrede, ayrıca, yine kaynağı, türü, 

işlevi değişik çeşitli çalgılar ve müzik dinleme araçları ile bunların yapımcı, üretimci, 

pazarlamacı ve satıcıları vardır. Radyo, televizyon; müzik, kitap ve dergileri, müziğe 

yer veren çeşitli dergi ve gazeteler, müzik şenlikleri müzik sempozyumları vb. müziksel 

çevreyi oluşturan öteki önemli öğelerdir.  

 Görülüyor ki müziksel çevre, çeşitli öğelerden oluşan çok yönlü, kapsamlı, 

karmaşık ve dirik bir yapıya sahiptir. Bu yapıyı oluşturan öğeler hem birbirleriyle, hem 

çevrenin öteki öğeleriyle etkileşirler. Genellikle birbirlerini tamamlayıp bütünleyen bu 

öğeler, zaman zaman da birbirleriyle çelişirler, çatışırlar. Müziksel çevre, kendisini 
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oluşturan öğelerle birlikte, bazen yavaş, bazen hızlı ama sürekli bir oluşum, gelişim ve 

değişim içindedir (Uçan, 1997:11-12).      

  3. 4. Müziğin İnsan Yaşamındaki Yeri 

 Müzik, insan yaşamının her evresinde yer alan, onsuz olunamayan bir olgudur. 

Bireyin doğum öncesi oluşma evresinde dolaylı olarak kurulmaya başlayan insan-müzik 

ilişkisi, doğumdan sonra “doğrudan ilişki” biçimine dönüşür ve gittikçe çeşitlenip 

zenginleşerek, güçlenip gelişerek insanın yaşamı boyunca sürer gider (Uçan, 1997:12).  

 Müzik insanın yaşam boyu hissettiği bütün duyguları birebir örten ya da 

karşılayan vazgeçilmez bir olgudur. Kimi zaman ağlatan, kimi zaman eğlendiren, kimi 

zaman huzur, bazen de korku veren, bir büyüdür müzik. Büyüdür diyorum çünkü, bütün 

bu duyguları ortaya çıkarırken müziğin nasıl bir etkide bulunduğu halen çözülmüş 

değildir.      

  3. 5.  Müziğin İnsan Yaşamındaki İşlevleri 

 Müziğin insan yaşamındaki önemi, onun insan yaşamının değişik boyutlarındaki 

çok yönlü işlevlerinden kaynaklanır. Bu işlevler bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik 

ve eğitimsel olmak üzere beş kümede toplanabilir.  

   3.5.1. Müziğin Bireysel İşlevleri, bireyin dengeli ve doyumlu, sağlıklı 

ve başarılı, duyarlı ve mutlu olması için bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yapıları 

üzerinde olumlu izler bırakan müziksel uyarılma ve tepkide bulunma biçimlerini kapsar.  

   3.5.2. Müziğin Toplumsal İşlevleri, birey ile toplum, toplumsal 

kesimler ve toplumlar arasında tanışma, anlaşma, kaynaşma, paylaşma, yaklaşma, 

işbirliği, birleşme ve bütünleşme sağlanmasında müziğin oynadığı rolleri kapsar.  

   3.5.3. Müziğin Kültürel İşlevleri, kültürü arttırıcı, kültürel özellikleri 

taşıyıcı ve kuşaktan kuşağa aktarıcı, kültürler arası ilişkileri zenginleştirici müziksel 

birikim ve etkinlikleri kapsar.  
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   3.5.4. Müziğin Ekonomik İşlevleri, sanatsal öz korunmakla birlikte 

müzik alanında giderek belirginleşen sunu-istem, üretim-dağıtım-tüketim ilişkilerinin 

ağır bastığı çalışma ve düzenlemeleri kapsar.  

   3.5.5. Müziğin Eğitimsel İşlevleri, bireysel, toplumsal, kültürel ve 

ekonomik işlevlerin düzenli, sağlıklı, etkili, verimli ve yararlı olmasını sağlamaya 

yönelik müziksel öğrenme-öğretme etkinliklerini ve bunlara ilişkin düzenlemeleri 

kapsar (Uçan, 1997:13). 

  3.6. Müziğin Eğitimsel İşlevleri, 

 Müzik, biri eğitim aracı, diğeri eğitim yolu-yöntemi, ötekisi eğitim alanı 

niteliğinde olmak üzere üç önemli eğitimsel işleve sahiptir.  

   3.6.1. Müzik Bir Eğitim Aracıdır, eğitim alanında önem kazanan 

müzikli eğitim, müzikle eğitim kavram ve uygulamaları, temelde müziğin etkili, verimli 

bir eğitim aracı olmasından kaynaklanır. Müziğin eğitimin değişik alan ve düzeylerinde 

öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıran ya da sağlamlaştıran bir araç olduğu öteden beri 

bilinmektedir.  

   3.6.2. Müzik Bir Eğitim Yoludur-Yöntemidir, eğitim alanında önemli 

yer tutan müzik yoluyla eğitim, müzik içinde eğitim kavram ve uygulamaları, temelde, 

müzik yapmanın etkili ve verimli bir eğitim yolu veya yöntemi olmasından kaynaklanır. 

Müzik yapmanın, belli öğrenme ve öğretmeleri sağlayan, kolaylaştıran, pekiştiren bir 

yöntem olduğu öteden beri bilinmektedir.  

   3.6.3. Müzik Bir Eğitim Alanıdır, eğitim düzenleme ve etkinliklerinde 

önemli bir yeri olan müzik için eğitim, müzikte eğitim kavram ve uygulamaları, 

temelde, müziğin önemli bir eğitim alanı olmasından kaynaklanır. Müziğin insan 

yaşamındaki öteki işlevlerinin düzenli, etkili ve verimli olarak işleyebilmesi için, 

insanların müzik yoluyla yetiştirilmeleri yeterli olmamış; bunun yanında bazı insanların 

müzik alanının belirli dallarında yetiştirilmeleri de zorunlu olmuştur.  Böylece, binlerce 

yıl önce ilkel büyücünün kişiliğinde toplandığı kabul edilen başlıca müziksel yetenekler 

yada beceriler zamanla birbirlerinden ayrılarak, günümüze doğru ayrı birer müziksel 

meslek ve uzmanlık dalı durumuna gelmiştir (Uçan, 1997). 
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 4. MÜZİK EĞİTİM PROGRAMI  

 Müzik eğitimi temelde bir müziksel davranış kazandırma veya bir müziksel 

davranış oluşturma sürecidir. Bu süreçte daha çok eğitim gören bireyin-çocuğun-

öğrencinin kendi müziksel yaşantısı temel alınır. Bu temelden yola çıkılarak belirli 

amaçlar doğrultusunda planlı ve yöntemli bir yol izlenir ve bu yolla belirli hedeflere 

erişilir. Müzik eğitimi yoluyla birey ile çevresi özellikle müziksel çevresi arasındaki 

iletişim ve etkileşimin daha sağlıklı, daha düzenli, daha etkili ve verimli olması beklenir 

(Uçan, 1994:55).  

 Uçan’a göre müzik eğitimi programı öğrencilerde müzikle ilgili beklenen 

öğrenmeleri gerçekleştirmeye yönelik tüm düzenleme ve etkinlikleri içine alır. Bu 

bakımdan çok yönlü, çok boyutlu ve çok kapsamlıdır. Müzik eğitimi programında 

kapsanan başlıca alt basamaklar şunlardır (Uçan, 1997:61).  

• Müzik öğretim programı 

• Müzik ders programı 

• Bireysel ve toplu dinleti vb. etkinlik programları 

• Müzikle ilgili ders dışı çalışma, kurs ve eğitsel kol programları  

• Müzikle ilgili danışma ve kılavuzlama programları 

• Müzikle ilgili yöntem ve işleyiş programları 

• Müzikle ilgili destekleyici hizmetler programı 

• Müzikle ilgili yönetmelik ve yönergeler         

 Müzik eğitimi programının odağını müzik öğretim programı oluşturur. Diğer 

unsurlar daha çok müzik öğretim programının tamamlayıcıları durumundadır. Günümüz 

müzik eğitiminde eğitim programı, öğretim programı, ders programı terimleri zaman 

zaman aynı anlamda kullanılmaktadır. İçerdiği ana öğeler bakımından temelde pek 

farklı olmayan bu üç program kavramı uygulamada genel ve soyuttan özel ve somuta 

doğru iç içe bir görünüm ve açılım gösterir (Varış, 1996:14). 
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 5. MÜZİK ÖĞRETİM PROGRAMI 

 Belli bir öğretim basamağındaki çeşitli sınıf ve derslerde okutulacak konuları, 

bunların amaçlarını, her dersin sınıflara göre haftada kaç saat okutulacağını ve öğretim 

metotlarını tekniklerini gösteren kılavuzdur. Genellikle ilkokul, ortaokul ve lise 

programlarını öğretim programı karşılığı anlayabiliriz (Büyükkaragöz, 1997:2). 

 Okulda öğretme hedeflerle davranışları öğrencilere kazandırılması için öğrenme 

yaşantısı oluşturma süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreç bir yandan öğrenmeyi 

gerçekleştirmek için öğretmen tarafından yapılan planlı ve kontrollü kılavuzlama 

etkinliklerini diğer yandan öğrencinin bu amaçla yapacağı etkinlikleri kapsar. 

Görülüyor ki öğretim temelde öğrencileri, onlar için hazırlanmış çevrenin öğeleri ile 

etkileşerek davranışlarında istenilen değişmeleri gerçekleştirme çabasıdır. Günümüzde 

öğretim yaklaşımları daha çok bu tanım kapsamında öğretmen merkezli 

yaklaşımlarından, öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarına yönelmekte, bütün 

çalışmalar bu doğrultuda gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır (Özgül, 1998:69). Müzik 

öğretimi öğrenciyi kendisi için hazırlanmış olan çevrenin öğeleriyle etkileşerek 

davranışında müzikle ilgili istendik değişmeyi gerçekleştirmeye yönelik öğrenme 

yaşantısı oluşma sürecidir (Uçan, 1997:69). Öğretimin önceden tasarlanan planı ve onun 

uygulamada aldığı görünümüdür. Belirtilen anlamda bir öğretim programı, bir ders 

dağıtım çizelgesi, bir amaçlar, dersler ve konular listesi, bir konular, ilkeler, 

açıklamalar, araç-gereçler sıralaması öğretmenin eline verilen ve uyması istenen bir 

kitap değildir (Uçan, 1994:14). 

  5. 1. Müzik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 

 1994’de YÖK/DB işbirliği ile “Hizmet öncesi öğretmen eğitimi” amacıyla 

başlatılan Milli Eğitim Geliştirme Projesi (MEGP), ilköğretim ve orta öğretim   

düzeyinde öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerini kapsamaktaydı, 1998 yılında sona 

eren projenin ana amaçlarından biride pek çok alanın “öğretim yöntemleri” derslerinin 

“hedeflerini saptamak ve eğitim programları hazırlamak bunları okullardaki 

öğretmenlerin mesleki hazırlıklarıyla ilişkilendirmek” olarak belirlenmişti (Gögüş, 

1999).  
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 Müzik alanı için “Müzik Öğretimi” adıyla (proje danışmanı D. Dawson 

tarafından) hazırlanan kılavuz kitap ve müzik öğretimi ile ilgili önerilen yöntemler, 

seminerlerle çeşitli eğitim fakültelerinde görevli müzik öğretimi konusuyla ilgilenen 

öğretim elemanlarına tanıtılmıştır. Gerek, bizzat kitabın yazarının bu seminerlerde 

örneklediği etkinlikler, gerekse “seslendirme”, “besteleme” (yaratma/ doğaçlama )ve 

“dinleme” ile ilgili etkinliklerden oluşan kitabın içeriği incelendiğinde yukarıda isimleri 

verilen çağdaş yöntemlerden Orff ve Kodaly’nin temel alındığı anlaşılmaktadır. 

Materyali oluşturan etkinliklerin çoğunda Kodaly yaklaşımındaki dinleme, şarkı 

söyleme, bulma/çıkarma, okuma/yazma, yaratma basamakları ile Orff yaklaşımındaki 

arama, taklit etme, okuma/yazma, doğaçlama basamakları kendini hissettirmektedir 

(Gögüş, 1999).  

 Okyay (1990:58), batı ülkelerinde son yıllarda müzik öğretimi içindeki 

etkinliklerin beşli bir sınıflandırma içinde toplandığını ve bunların; (a) müzik üretme, 

müzik yaratma, (b) müzikleri seslendirme, (c) müziği dinleme, algılama, (d) müziği 

başka anlatım biçimlerine dönüştürme, (e) müziğin kuramını, yapısını inceleme-

öğrenme biçiminde oluşturulduğunu belirtmektedir. Bu başlıklar altında oluşturulan 

konuların, müzik yaşamının tüm boyutlarıyla müzik derslerinde işlenme olanağı 

sağladığını da eklemektedir. Bunun yanında müzik eğitimi günümüzde uluslar arası bir 

nitelik kazanmıştır. Artık kitle iletişim araçlarıyla ulaşılan, toplumun ve başka 

toplumların müzikleri okullardaki müzik derslerine girmektedir. Dünyadaki farklı 

kültürlerin ürünü olan müziklerin paylaşılması yoluyla müzik eğitiminde gelişmeler 

sağlanacağına inanılmaktadır (Göğüş, 1999).         

  5. 2. İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programının Yapısı 

 Türkiye’de “Türk Çocuk Halk Müziğinin Yapısını” esas alan ilkokul Müzik 

Programı, hedefler belirlenmeden “konu ve etkinlikler listesi” belirtilerek temel 

eğitimin ilk ve ortaokullar için hazırlanan 1973 denem programı, ilk defa amaç 

çözümlemesi yapılarak, “hedefe yönelik davranışlar” belirtilerek hazırlanan 1976 

zorunlu eğitim yaşındaki eğitilebilir geri zekalı çocuklar programı “deneyerek program 

geliştirme” (Uçan, 1994:58) anlayışı temel alınarak 1982 temel eğitim birinci sınıf 

müzik programı taslağında konular üniteleştirilmiş, her ünitede hedefler, davranışlar, 

eğitme durumları ve sınama durumları belirlenmiştir (Küçüköncü, 1991:69).  
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 Milli Eğitim Bakanlığınca Prof. Dr. Ali UÇAN’ın başkanlığında oluşturulan 

kurullarca hazırlanan İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı 22.04.1994 

gün ve 298 sayılı kararla kabul edilip yayınlanmış, 1995-1996 öğretim yılından itibaren 

Türkiye de sekiz yıllık ilköğretimin bütününü kapsayıcı biçimde denenip-uygulanıp 

geliştirilmek üzere yürürlüğe konulmuştur. 1994 ilköğretim kurumları müzik dersi 

öğretim programının en belirgin özelliği; konuların üniteleştirilmiş olması ve her 

üniteye ilişkin hedefler, davranışların belirlenmiş olmasının yanı sıra örnek öğretme-

öğrenme durumları, sınama-ölçme durumları, değerlendirme işlemlerine yer verilmiş 

olmasıdır (Özgül, 1998:71).  

  5. 3. Müzik Öğretim Programının Öğeleri 

 İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programındaki program öğeleri; 

amaçlar, davranışlar, öğrenme-öğretme durumları, sınama ölçme durumu 

değerlendirmeyi kapsamaktadır (Özgül, 1998:72). Bir Müzik Öğretim Programı, 

öğrenciye kazandırılacak özellikleri yani müzik öğretimi ile erişilecek hedefleri, bu 

hedeflerden her birine ait gözlenebilecek kritik davranışları, bu davranışları öğrenciye 

kazandırmak için gerekli etkinliklerden oluşan öğretme durumlarını, davranışların 

öğrenciye kazandırılıp kazandırılmadığını ve hedeflere erişilip erişilmediğini ortaya 

çıkarmak için gerekli bilgileri elde etmeye ilişkin etkinliklerden oluşan sınama, ölçme 

durumları, programın sağlamlık ve etkililik derecesini belirlemek; öğrenci, öğretim 

programı hakkında yargıya varmak için gerekli ilke, ölçüt ve işlemleri yani 

değerlendirmeyi kapsar (Uçan, 1997:62).  

  5. 4. Hedefler  

 Hedefler, uzak hedefler, genel hedefler ve özel hedefler olmak üzere üç başlıkta 

toplanır. Uzak hedefler politik felsefeyi yansıtırlar. Uzak hedefleri genel hedefler izler 

(Özgül, 1998:73).  

 Genel hedefler uzak hedefin bir bakıma yorumu hatta dökümü gibi anlaşılabilir. 

Bu yorumlama yapılırken içinde bulunduğu koşullar ile ulaşılmak istenen standartlar 

arasındaki fark, yeni kalkınma ihtiyacı ile ulaşılmak istenen standartlar arasındaki fark, 

yeni kalkınma ihtiyacı dikkate alınır. Okulun genel hedefleri ise o okulda yetişecek 
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insan gücünün nitelikleri temel alınarak belirlenir. Böylece eğitimin genel hedefleri 

eğitim felsefesinin, okulun genel hedefleri de eğitim felsefesine ek olarak okulun iş 

görüsünü yansıtır (Ertürk, 1993:15). Hedefler, müzik öğretimiyle öğrencilere 

kazandırılmak ya da onlarda geliştirilmek istenen özelliklerdir. Bu özellikler müzikle 

ilgili belirli yetenekler, beceriler, ilgiler, tutumlar, alışkanlıklar vb. dır. (Uçan, 1997:62). 

Öğrenciye kazandırılacak özelliklerden her biri, “belli kritik davranışların bir kişide var 

olduğu kabul edilen güce verilen bir ad”dır (Özçelik, 1981:66).  

 Hedefler genelden özele doğru belirginleşen bir açılımı gösterir. Eğitimin 

hedefleri genelden özele, soyuttan somuta doğru şu şekildedir. Eğitimin genel hedefleri, 

belli bir okul tipinin hedefleri, belli bir dersin hedefleri, belli bir dersteki belli bir 

konunun ya da ünitenin hedefleri şeklindedir. Ders, konu ya da ünite hedeflerine özel 

hedefler denilmektedir (Uçan,1994:15). Özel hedefler bir disiplin ya da çalışma 

alanında öğrenciye kazandırılması uygun bulunan bilgi, beceri, yetenek, ilgi, tutum ve 

alışkanlıklar gibi özelliklerdir (Bilen, 1996:4).  

 Amaç, hedef, erişilmek istenilen sonuç, varılmak istenilen noktadır. Müzik 

öğretiminde amaç ise bireyde-öğrencide gözlenmesi/kazandırılmasına karar verilen 

istendik müzik değişiklikleridir (Özgül, 1998:73). Hedefler saptanma düzeylerine göre 

uzak, genel ve özel, saptanma aşamalarına göre aday, olası ve kesin, ilişkin oldukları 

davranış alanlarına göre devinişsel, bilişsel ve duyuşsal olmak üzere değişik boyutlarda 

sınıflandırılabilmektedir (Ertürk, 1993:25-26).        

  5. 5. Davranışlar 

 Bir hedefi oluşturan gözlenebilir ifadelerin her birine davranış denir. Bir hedefle 

ilgili her davranış, o hedefin bir öğesini oluşturur. Tüm davranışlar gerçekleştirildiğinde 

hedef gerçekleşmiş olur.  

 Belirlenen davranışlar hedefe göre yani hedefin çeşidi seviyesine uygun, 

öğrenciye göre yani öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına, öğrencinin yaşantılarına 

uygulanabilir. Sosyal ve kültürel gerçeklerle uyumlu, açık, yalın, kapsamlı ve sınırlı, 

gözlenebilir ve ölçülebilir tek bir özelliği kapsayacak tabloda olmalı ve davranış 

cinsinden ifade edilmelidir (Büyükkaragöz, 1997:36).  
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 Bazı eğitimciler insan davranışları öğrenme ürünlerini analiz ederek sınıflama 

sistemleri geliştirmişlerdir. Taksonomi adı verilen bu sınıflama sistemlerinde öğrenme 

ürünleri en basitten en karmaşığa doğru aşamalı olarak sıralanmıştır. Taksonominin üst 

düzeyindeki davranışlar bunlar için ön koşul niteliğindeki alt düzey davranışlardan daha 

karmaşık olup herhangi düzeydeki davranışın kazanılması bir alt düzeydeki davranışın 

kazanılmasına bu da dönüşümlü olarak sonraki alt düzey davranışın kazanılmasına 

bağlıdır (Yalın, 1997:27).  

 Sanat eğitiminde toplu öğrenmeyi açıklama, yordama ve kontrol etmeye yönelik 

modellerin oluşturulup geliştirilmesinde bugüne değin geliştirilmiş bulunan belli kuram 

ya da modellerden geniş ölçüde yararlanılabilir. Yararlanılabilecek modellerin başında 

kuşkusuz Bloom’un getirdiği  “Okulda Öğrenme Kuramı” ya da modeli gelmektedir.  

Kendinden öncekilere dayalı ve onların daha gelişkin bir halkası niteliğinde olan Bloom 

modeli dayandığı temel ilkeler, içerdiği temel kavramlar ve değişkenler ile bunlar 

arasındaki ilişkiler bakımından sanat eğitimine kolayca uyarlanabilecek bir yapıya 

sahiptir. Bloom’un Okulda Öğrenme Modelinin sanat eğitimine uyarlanışında kuşkusuz 

bazı değişiklikler yeni düzenleme ve eklemeler yapma zorunluluğu vardır. Çünkü 

Bloom söz konusu modelini geliştirirken daha çok bilişsel öğrenmeleri dikkate almıştır. 

Halbuki sanat eğitiminde bilişsel öğrenmelerin yanında devinişsel ve duyuşsal 

öğrenmeler de çok önem taşımaktadır. Bu nedenle sanat eğitimine ilişkin olarak 

geliştirilecek bir okulda öğrenme modeli Bloom modeline göre daha kapsamlı ve 

karmaşık olmak durumundadır (Uçan, 1996:144).  

 Davranışlar müzik öğretimi ile öğrencilere kazandırılacak yada onlarda 

geliştirilecek her bir hedefin çözümlenerek gözlenip ölçülebilir öğrenci davranışlarına 

dönüştürülmesiyle ortaya çıkan o hedefle ilgili kritik davranışlardır (Uçan, 1997:63).  

  5. 6.  Müziksel Davranış Alanları 

 1994 İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programında konular 

üniteleştirilmiştir. Her ünite konusuna ilişkin hedefler ve hedeflere yönelik gözlenebilir 

en az iki kritik davranış tespit edilmiştir. Bu kısımda İlköğretim Kurumları Müzik Dersi 

Öğretim Programında hedef ve davranışların tespit edilmesinde kullanılan veya müzik 
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dersi öğretiminde hedef ve davranışların yazımına yönelik kullanılabilecek ifadelerin 

bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlar üzerinde durulacaktır.  

   5.6.1. Bilişsel alan (cognitif domain) bilginin edinilmesi ve uygulanması 

ile ilgili alandır. Bilişsel öğrenmeler, zihinsel etkinliklerin ağırlıkta olduğu 

davranışların, bilgiyi tanıma, hatırlama, onun üzerinde işlemler yapma, kavramlar, 

genellemeler, kuramlar geliştirme gibi etkinlikleri kapsar. Bilişsel alan kendi içinde altı 

gruba ayrılır (Özgül, 1998:75).  

 Bilişsel kuramlara göre öğrenme, dorudan gözlemlenemeyen zihinsel bir 

süreçtir. Bu akımın temsilcileri olan Gestalt Okulu psikologları, Piaget ve Bruner’e göre 

öğrenme, kişinin davranımda bulunma kapasitesinin gelişmesidir. Bilişsel kuramlara 

göre davranışçıların, davranışta değişme olarak tanımladıkları olay, gerçekte kişinin 

zihninde meydana gelen öğrenmenin dışa yansımasıdır. Bilişsel kuramcılar daha çok 

anlama, algılama, düşünme, duyu ve yaratma gibi kavramlar üzerinde dururlar 

(Özden,2003:24). 

 Bilişsel kuramlara göre öğrenme bireyin çevresinde olup-bitenlere bir anlam 

yüklemesidir. Kişinin davranışını anlayabilmek için onun karşılaştığı durumu nasıl 

değerlendirdiğinin anlaşılması gerektiğini savunan bu kuramın temelini Gestalt 

Psikolojisi oluşturur (Özden, 2003:24). 

   5.6.2. Duyuşsal alan ( affective domain ) sevgi, korku, nefret, ilgi, tutum, 

değer, güdülenmek gibi duygusal yönlerle ilgilidir ( Köknel, 1993: 35 ). Duyuşsal alan 

kapsamında yer alan insan özellikleri; ilgi, tutum, özgüven, herhangi bir şeyi sevme, 

(yurt sevgisi, insanlığı sevme ve sayma), ulusal ülkülere bağlılık, fikirlere karşı 

hoşgörülü olma, çevreyi, aracı-gereci temiz tutma, zamanı etkili kullanma vb. çeşitli 

duygu ve davranış tarzlarını, eğilimleri kapsamaktadır. Okul öğrenmelerinde, duyuşsal 

özelliklerle ilgili öğrenmeler çok önemli yer tutmaktadır. Ancak, duyuşsal alan 

özelliklerinin gerek kazandırılması, gerekse ölçülmesinin çok zor olması nedeniyle 

üzerinde yeterince çalışılamamıştır. Bununla birlikte, Bloom ve arkadaşları, bilişsel alan 

taksonomisine benzer bir taksonomi oluşturmuşlardır. Duyuşsal alan taksonomisi 

duyuşsal özelliklerin içselleştirilme, özümsenme düzeyine göre aşamalandırılmıştır. En 

altta yer alan alma basamağı duyuşsal olduğu kadar bilişsel özellik taşır. İkinci basamak 
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olan “verme” de duyuşsal öğeler ortaya çıkmakla birlikte, asıl duyuşsal özellikler, 

üçüncü basamak olan “değer verme” de gözlenmektedir. Kazanılmış olan duyuşsal 

özelliklerin sistemli bir bütünlük oluşturması dördüncü basamakta meydana gelmekte 

ve onu beşinci ve son basamak olan, duyuşsal özelliklerin kişiliğin bir parçası haline 

gelmesi aşaması izlemektedir (Senemoğlu, 2004: 406-407).    

   5.6.3. Psiko-motor alan (devinişsel)  öğrenilmiş becerilerin kodlandığı 

alana denir. Kişi kaslarını, vücut organlarından birini, ya da birkaçını veya tümünü 

kullanarak bazı davranışlar ortaya koyabilir. Bu tür davranışlar doğuştan şifrelenmiş, 

geçici, ya da öğrenilmiş olabilir. Devinişsel (psiko-motor) alanın kapsamına, öğrenilmiş 

beceriler girer. Sözgelişi; gözümüze şiddetli bir ışık gelince göz kapaklarımızı hemen 

kapatırız. Bu tür davranışta fizikidir; fakat öğrenilmiş değildir; çünkü göz kapağı bu 

davranışı otomatik olarak yapar. Yani bu davranış doğuştan şifrelenmiştir. Geçici bir 

davranışa örnek olarak sarhoş bir adamın yaptıklarını verebiliriz. Gerçi içki içmeyi kişi 

sonradan öğrenmiştir; fakat gösterilen davranış geçicidir. İçkinin etkisi kalkınca, bu tür 

davranışları göstermez. Oysa otomobili çalıştıracak kişi sırasıyla “ kapıyı açar, şoför 

koltuğuna oturur, emniyet kemerini bağlar, vitesi boşa alır, jikleyi çeker, kontağı açar, 

ve marşa basar” arızasız bir otomobilin soğuk bir günde çalıştırılması, koşullar 

değişmedikçe her zaman böyle olabilir. Bu örnekte de görüldüğü gibi davranışlar 

öğrenilmiştir ve süreklidir. İşte bu tür öğrenilmiş davranışların girdiği alana “devinişsel 

alan” denir. 

Bu becerilerde diğer alanlarda olduğu gibi aşamalı bir şekilde sıralanmıştır. 

Sosyal bilgiler dersinde “harita, kroki, plan çizme, anket uygulama, vak’a incelemesi 

yapma, görüşme yapma “gibi etkinlikler devinişsel alanın kapsamı içindedir. Bu alan 

bilişsel ve duyuşsal alanla iç içedir. Ayrıca kişi, bu alanla ilgili davranışları çeşitli 

düzeylerde öğrenebilir. Daha ileri düzeyde öğrenmeleri otomatik olarak yapabilir. En 

üst düzeyde ise, kişi etkili ve verimli yeni bir davranış örüntüsü gösterebilir. 

Kişi devinişsel alanla ilgili davranışı öğrenirken, önce o davranışı gözler; yani 

gelen uyarıcıları algılar. Sonra aynı davranışı tekrarlamaya çalışır. Bu işe kılavuzlanmış 

faaliyet denebilir. Daha sonra beceri haline getirilebilir. Bu becerileri yeni durumlara 

uydurabilir. En düzeyde ise, bu becerileri kullanarak yeni ürünler ortaya koyabilir. 

Öğrenci tekrarlaya tekrarlaya, davranışı beceri haline getirebilir. Beceri halindeki 
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davranış, otomatik olarak istenilen nitelik, süre ve yeterlikte yapılabilir. Bir davranışın 

bu özelliklerle donanık olması, tekrarlamadan daha zor ve karmaşıktır. Üstelik kişi 

kılavuzlama etkinlikleri olmadan, davranışı beceri haline getiremez. Öğrenci bu 

becerileri elde ettikten sonra, o beceriyi, ilk kez karşılaştığı yeni bir durumda da 

kullanabilir. Sözgelişi; viyolonsel çalmasını bilen bir kişi, ilk kez karşılaştığı kemanı da 

bir iki denemeden sonra aynı ustalıkla icra edebilir. Tüm bu basamaklardan sonra kişi, 

devinişsel alanda yeni bir davranış modelleri oluşturabilir; yaratabilir. Bu son basamağa 

ulaşabilmesi için kendinden önceki dört basamağı hakkıyla geçmesi gerekebilir. 

Örnekte de görüldüğü gibi devinişsel alan; basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttun 

soyuta, bir organın hareketinden koordineli harekete ve birinin önkoşullu olacak şekilde 

bilişsel, duyuşsal ve sezgisel alanın basamakları da göz önüne alınarak aşamalı olarak 

sınıflandırılmıştır (Sönmez, 1993: 72-73).     

 6. MÜZİK DİLİ VE OKULLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 

 Müzik, kendi dilini kendi dersinde öğretmezse, başka nerede öğretir? Ne var ki, 

bu açıdan bakıldığında uygulamadaki durum hiç de öyle ve iç açıcı değildir. 

Okullardaki müzik eğitimi ne yazık ki, müziğin bir dil olduğu bilinci ve bilgisiyle 

yapılmamaktadır. “Müzik dili eğitimi” bilgisi ve bilinciyle gerçekleştirilmemektedir. 

Okullarımızdaki müzik eğitiminin birçok sorunu, en temelde, hiç kuşkusuz, müzik dili 

eğitiminin, müzikçe eğitiminin yetersizliğinde, eksikliğinde veya neredeyse 

yokluğundan kaynaklanmaktadır. 

 Okullarda uygulanan müzik eğitimi çerçevesinde, ders içi ve ders dışı çeşitli 

etkinlikler yoluyla öğrencilerin müzik yeteneklerinin tanılanması, çeşitlendirilmesi ve 

geliştirilmesinde de çalışılmakta, ancak bunda yeterince etkili-verimli ve başarılı 

olunamamaktadır. Çünkü müzik yeteneği en temelde, bir “müzik dili yeteneği”dir. Ama 

bunun yeterince farkında ve bilincinde olunmadığından, öğrencilerin müzik yeteneğini 

tanılama, çeşitlendirme ve geliştirme çalışmalarında müziğin dilsel yönü yeterince ele 

alınıp işlenemediğinden genel olarak bir türlü istene-beklenen sonuç alınamamaktadır. 

Bu durum, öğrencilerin yalnız müzik derslerinde, kendi okullarında ve çevrelerindeki 

müzik yapma, yaratma ve dinleme etkinliklerinde değil, orta ve yüksek öğretim 

düzeyindeki müzik öğretim kurumlarına giriş sınavlarında da kendini açıkça belli 

etmektedir. Nitekim, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri, Devlet 
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Konservatuarı, Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümleri ve Güzel Sanatlar 

Fakülteleri Müzik Bilimleri Bölümüne giriş yetenek sınavlarında müziğin özellikle 

dilsel yönünün ön plana çıktığı sorularda veya sınama-ölçme durumlarında adaylar, bu 

sınavlara özel olarak çalışıp hazırlanarak geldikleri halde, çok zorlanmakta ve yeterince 

başarılı olamamaktadırlar (Uçan, 1997:130). 

 7.MÜZİK EĞİTİMİNİN ÜÇ ANA TÜRÜ 

 Müzik eğitiminin üç ana türünü oluşturan “genel müzik eğitimi”, “özengen 

müzik eğitimi” ve “mesleki müzik eğitimi”ni sırasıyla ayrı ayrı irdeleyelim.  

  7.1. Genel Müzik Eğitimi  

 Genel müzik eğitimi iş-meslek, okul, bölüm, kol-dal ve program türü ne olursa 

olsun ayrım gözetmeksizin, her düzeyde, her aşamada, her yaşta, herkese yönelik olup, 

sağlıklı ve dengeli bir “insanca yaşam” için gerekli asgari-ortak genel müzik kültürünü 

kazandırmayı amaçlar. Genel müzik eğitimi, aslında, her düzeyde, her yaşta herkes için 

gereklidir. Zorunludur ya da zorunlu olmak durumundadır. Çünkü müzik, her düzeyde 

herkese kazandırılması esas olan “asgari, orta-genel kültür”ün başta gelen ayrılmaz 

öğelerinden biridir. Ancak ülkemizde ilköğretim öncesi (anaokulu/ana sınıfı) ve 

ilköğretim (ilkokul/ortaokul) düzeylerinde zorunlu olduğu halde orta-öğretim (lise) ve 

yüksek öğretim (üniversite) düzeylerinde henüz zorunlu hale getirilmemiştir. Genel 

müzik eğitimi, genellikle, ilköğretim öncesinde anaokulu, ilkokulda sınıf, ortaokul ve 

lisede müzik öğretmeni tarafından okutulur, gerçekleştirilir: üniversitede ise müzik 

okutmanı veya müzik öğretim görevlisi tarafından yürütülür. 

 Günümüz genel müzik eğitiminde, daha çok, müziği bilgi, bilinçli, görgülü ve 

duyarlı bir anlayış ve yaklaşımla, haz duyup zevk alarak kullanan ya da tüketen kitleler 

yetiştirmeye dönük bir strateji uygulanır. Bu uygulamalarda, bireyin müziksel bilgi, 

görgü, ilgi, istek ve yeteneğini çeşitlendirip zenginleştirerek geliştirmek esastır. Bu 

durum genel müzik eğitiminde olabildiğince “çok yönlü” olmayı gerektirir. Bütün bu 

özellik ve nitelikleriyle genel müzik eğitimi öncelikle “genel eğitim”in bir boyutudur, 

çok önemli bir parçasıdır, belirleyici, tamamlayıcı ve bütünleyici bir öğesidir 

(Uçan,1997:31). 
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  7.2. Özengen Müzik Eğitimi 

 Özengen müzik eğitimi, müziğe ya da müziğin belli bir dalında özengence 

(amatörce) ilgili, istekli ve yatkın olanlara yönelik olup, etkin bir müziksel katılım, zevk 

ve doyum sağlamak ve bunu olabildiğince sürdürüp geliştirmek için gerekli müziksel 

davranışlar kazandırmayı amaçlar. Özengen müzik eğitimi, herhangi bir düzeyde herkes 

için zorunlu değildir: tam tersine, ilgi, istek ve yatkınlık ile etkin bir katılım için gerekli 

fırsat ve olanaklara bağlı olup seçmelidir. 

 Aslında, her kişide az-çok bir “müziksel algılama”, “müzik yapama” ve 

“müziksel yorumlama”, hatta birçok kişide “müziksel yaratma” güdüsü vardır. Bu güdü, 

özellikle kişinin gönüllü-istekli-etkin katılımını esas alan ve kişiyi buna yönlendirip 

bireysel ve toplu eğitim uygulamalarında kolayca kendini belli eder ve gelişme olanağı 

bulur. Bu konuda özengen müzik eğitimi, genel müzik eğitimine göre daha elverişli 

ortamlar sağlar. 

 Özengen müzik eğitiminde, “örgün olmayan”, yani “yaygın eğitim” denilen 

boyutta büyük önem taşır. Bu çerçevede, müzikle ilgili belli resmi, özel ve gönüllü 

kuruluşların ve kişilerin özengenlere yönelik olarak düzenledikleri kurslar, özel dersler, 

bireysel ve toplu çalışmalar, konserler, festivaller, yarışmalar, şölenler vb. etkinlikler 

özengen eğitiminde ağırlıklı bir yere sahiptir. 

 Özengen müzik eğitiminde, daha çok müziği izleyip, dinleyerek tüketen yada 

kullanan kitleler yerine, müziğe herhangi bir parasal yada maddi karşılık beklemeksizin, 

yalnızca zevk ve doyum sağlamak için yaparak yaşayan ve bunu adeta kendisi için bir 

yaşam tarzına dönüştüren müzikseverler ve amatör müzikçiler yetiştirmeye dönük bir 

strateji uygulanır. Müziksel öğrenmenin son derece kalıcı izli olduğu bu tür 

uygulamalarda, özengen (özenmen) bireyin ilgisi, isteği, yatkınlığı ve yeteneği 

doğrultusunda ve ölçüsünde gelişerek etkin katılımda bulunması ve doyum sağlaması 

esastır (Uçan, 1997: 32). 

  7.3. Mesleki Müzik Eğitimi 

 Mesleki müzik eğitimi, müzik alanının bütününü, bir kolunu ya da dalını, o 

bütün, kol yada dal ile ilgili bir işi meslek olarak seçen, seçmek isteyen, seçme eğilimi 
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gösteren, seçme olasılığı bulunan yada öyle görünen, müziğe belli düzeyde yetenekli 

kişilere yönelik olup, dalın, işin yada mesleğin gerektirdiği müziksel davranışları ve 

birikimi kazandırmayı amaçlar. 

 Müzik sanatçılığı eğitimi(bestecilik eğitimi, seslendiricilik/yorumculuk eğitimi), 

müzik bilimcilik eğitimi, müzik öğretmenliği (eğitimciliği) eğitimi, müzik teknologluğu 

eğitimi, mesleki müzik eğitiminin başlıca dallarını (kollarını) oluşturur. 

 Mesleki müzik eğitimi görecek kişide, öncelikle seçilen kol, dal, iş yada 

mesleğin gerektirdiği boyutlarda ve asgari yeterlikte olmak üzere, belirli yetenek düzeyi 

ve kapasitesi aranır. Kişinin (adayın) söz konusu yetenek düzeyi ve kapasitesi belli bir 

tercih ve ön kayıt sonrası yapılan yetenek sınavında gerçekleştirilen “sınama-eleme-

sıralama-seçme” ve bunları izleyen “yerleştirme” işlemleriyle belirlenir. 

 Hangi düzeyde olursa olsun mesleki müzik eğitimi, bu iş için yetiştirilmiş yeterli 

ve yetkili kişilerce yürütülür. Mesleki müzik eğitiminde müziği bizzat yaparak 

yaşamanın ötesinde, onu bilgili, bilinçli, düzenli-planlı-yöntemli, kurallı ve yeterli 

olarak yaratan, seslendiren/yorumlayan, kuramlayan, araştıran, uygulayan ve öğreten 

sanatçı, bilimci, eğitimci ve teknolog yetiştirmeye dönük bir strateji uygulanır. Bu 

uygulamalarda, bireyin ilgisi-isteği, yatkınlığı-yeteneği doğrultusunda ve ölçüsünde 

gelişip etkin katılım ve doyum sağlaması değil, onun ötesinde, dalın, işin ya da 

mesleğin gerektirdiği biçim, kapsam ve düzeyde uğraşmanca (profesyonelce) 

hazırlanması, biçimlenmesi, uzmanlaşması, gelişmesi ve yetkinleşmesi esastır (Uçan, 

1997:32). 

  7.4. Genel, Özengen ve Mesleki Müzik Eğitimi Arasındaki İlişkiler 

 Müzik, hangi düzeyde, hangi amaç için yapılırsa yapılsın bir bilim dalıdır ve bu 

doğrultuda atılacak her adımda mutlaka bir eğitim sürecine ihtiyaç vardır. İster genel, 

ister özengen, isterse mesleki olsun, belli bir sistematik üzerine kurulmuş, ilkeler 

ışığında bir eğitim süreci hepsinin ortak paydasıdır. Maksat ne olursa olsun işin içine 

eğitim katılmazsa sonuca ulaşmak mümkün olmayacaktır.   
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 8. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ  

 Müzik öğretmeni, örgün müzik eğitiminin en temel öğelerinden biridir. 

Türkiye’de örgün müzik eğitiminin kökleri imparatorluk döneminin ilk evrelerine hatta 

daha öncelerine uzanmakla birlikte, müzik öğretmenliği eğitimine ancak Cumhuriyet 

döneminde başlanabilmiştir. Bu amaçla 1924’de Ankara da kurulan Müzik Öğretmen 

Okulu’ndan 1937’de Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’ne ve 1960’lardan itibaren 

diğer bölümlere, 1982’de ise yeni adıyla Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerine 

gelinmiştir. Müzik öğretmenliği eğitiminde 1920’lerden bu yana sağlanan birikimden de 

yararlanılarak, daha tutarlı ve geçerli çözümlere ulaşmak gerekmektedir (Uçan, 

1997:175). 

 Müzik öğretmeni yetiştiren tek kurum olarak Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik 

Bölümü; bütün Türkiye’deki öğretmen sayısını, müzik dersi saati toplam sayısını, bir 

öğretmene en az kaç saat-en çok kaç saat (en az kaç öğrenci-en çok kaç öğrenci) 

verilebileceğini; buna göre bütün okullarımızda kaç müzik öğretmenine ihtiyaç 

olduğunu; bu sayıda müzik öğretmeninin hangi okulda (ya da okullarda) kaç yılda 

yetiştirileceğini; bu amaçla müzik öğretmen okullarına her yıl kaç öğrenci alınması 

gerektiğini; her yıl şu kadar öğrenci alınırsa bunların eğitimi-öğretimi için ne kadar yer, 

araç ve hangi konuda kaç öğretmen gerekli olduğunu; bunlar sağlanırsa müzik 

öğretmeni eksiğinin kaç yıl sonra tamamlanabileceğini; araştırmamakta, bilmemekte, 

planlamamaktadır.Bu işleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili daireleri de yapmamakta 

Gazi Eğitim Enstitüsü ile Milli Eğitim Bakanlığı bir birlerine yardımcı olmak için 

işbirliğine girişmemektedirler. Öyle görülüyor ki, ne Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili 

dairelerinin (orta öğretim, ilköğretim okulları ve yüksek öğretmen okulları genel 

müdürlüklerinin) ne de Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü Şefliği’nin sorumlu 

yerlerinde bulunan kimseler, bu soruları akıllarına bile getirmemektedirler. 

 Müzik öğretmenlerinin sayıcı eksik oluşu, öğretmen konusunun bir yönüdür. 

Diğer yönü ise, mevcut müzik öğretmenlerinin yetiştirileceklerin nitelikleri konusudur. 

Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’ne liselerin ya da ilk öğretmen okullarını bitiren 

öğrenciler alınıyor. Bu türlü öğrencilerin önceki okullarında aldıkları müzik eğitimi-

öğretimi, daha çok eğitsel müzik öğretimi niteliğindedir. Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik 

Bölümü teknik müzik öğretimi yapan bir yüksek öğretmen okuludur. Bu nedenle, alınan 
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öğrencilerin önceki bilgi ve becerileri bu okul için yeterli ön hazırlık sayılmakta, sadece 

yetenek ölçmeye yaramakta; öğrenci bu okulda, teknik müzik öğretimiyle ilgili her 

konuyu en baştan öğrenmeye başlamaktadır. 17-18 yaş, müziğe başlamak için geç 

kalınmış yaşlardır. Bu önemli bir sakıncadır. Ayrıca, öğrenci hangi yaşta olursa olsun 

teknik müzik öğretimi için 3 yıl kısa bir süredir. Keman, piyano, şan vb. konularla, 

solfej, kulak eğitimi, armoni, form bilgisi, kontrapunkt, müzik tarihi, koro, dağarcık 

uygulaması gibi konuların bütünü, 3 yıllık öğretim çizelgelerine sıkıştırılsa bile, 3 yılda 

bunların tümünün öğretimi gereğince yapılamaz, bu konularda öğrenci, kazanılması 

gerekli olan niteliği, 3 yıllık kısa bir süre içinde alamaz. 

 Müzik öğretmenleri, (Gazi Eğitim Enstitüsü’ne girmeden önce yeterli hazırlığa 

sahip olmadıkları ve bu okulda verilen öğretim, 3 yıllık sürenin kısalığı bakımından 

yetersiz olduğu için), müzik bilgi ve becerilerinin niteliği bakımından yeterli düzeyi 

kazanamadan mezun edilmekte; bu nedenlerle yeterli müzik düzine sahip 

bulunamamaktadırlar. 

 Bu mesleki açık, müzik öğretmenlerinin kendileri tarafından, okulun 

bitirilmesinden sonra kapatılamaz değil; ya müzik öğretmeni görev aldığı yerde kendi 

kendini yetişmeyi sürdürür, ya da müzik öğretmenleri için açılacak kurslara katılarak 

gelişme olanaklarından yaralanır, mesleki eksikliklerini mümkün olduğu ölçüde 

gidermeye çalışır diye düşünülebilir. Bunlar da mümkün olmaktadır. Müzik öğretmeni 

sayısının azlığı, bir öğretmene verilen ders saati ve öğrenci sayısının çokluğu, görev 

yapılan illerin hemen tümünde müzik öğretmenlerinin gelişmesine elverişli ortamın 

bulunmayışı gibi nedenler, öğretmenin kendi kendisini yetiştirme isteğini engellemekte, 

Milli Eğitim Bakanlığı’nca her yıl amacı belirli ve düzenli kurslar açılmadığı için o 

yoldan da gelişme olanaklarına kavuşmaları mümkün olamamaktadır.Böylece öğretmen 

sorunu, başlıca iki bakımdan (sayı ve nitelik bakımlarında) ele alınmayı, çözümlenmeyi 

bekleyen bir sorun olarak görünmektedir (Say, 2001:91-92). 

 9. MÜZİK EĞİTİMİNİN BAZI TEMEL SORUNLARI  

  9.1. Müzik Öğretmeninin Ekonomik Durumundan Kaynaklanan 

Sorunlar: Ülkemizde devletin öğretmenlere verdiği ücretin ölçüsü, eğitime verdiği 

önem ölçüsünde olmaktadır. Tüm iş kollarında, çalışanlar işverenin kendilerine ödediği 
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ücrete uygun bir güçle çalışırlarken, öğretmenler konunun önemi nedeniyle asla ücret 

düşünmeksizin tüm sorunlara karşın güçlerinin üstünde bir tempoyla çalışmaktadırlar. 

 Ancak, bilindiği gibi öğretmenlere ödenen ücretin, günün koşullarına göre son 

derece yetersiz olması, müzik öğretmenlerini mesleklerini gerektiği biçimde 

sürdürebilmelerine ne yazık ki olanak veremez duruma getirmiştir. Çünkü müzik 

öğretmenleri bugün kendi yaşamsal sorunlarını çözme çabası içindedirler. 

 Nasıl ki diğer öğretmenler yaşamlarını sürdürebilmek için ek bir takım gelir 

bulma çabasıyla, defter tutuyor, kimileri limon satıyor,kimileri günün diğer yarısında bir 

şirkette pazarlama elemanı olarak çalışıyorlarsa, müzik öğretmenleri de bulundukları 

yerin özelliğine, öğretmenin cinsiyetine göre kimi okulunda resmi olarak çalgı eğitimi 

kursları düzenlemekte, kimi çevre ilkokullarında hala oldukça rağbette olan flüt-

mandolin kurslarında özel ders vermektedirler. Kimileri ise org, piyano, gitar, bağlama 

vb. alanlarında özel ders vermektedirler. 

 Eğitimin rastlantısal olmayıp, bir çok etkene bağlı olarak gerçekleştirilebilecek 

bir olay durumunda bulunmasına karşılık, bırakın planı, akşam işi gereği geç saatlere 

kadar filanca düğün salonunda ya da gazinoda çalmış söylemiş olup uykusunu alamadan 

ya da hafta sonunu kurslarda geçirmiş bir öğretmenin dinlenmeden yeni haftaya 

başlamasıyla ne denli başarılı olabileceği tartışılır. 

 Kısacası, gücünün bir kısmını okulun dışındaki çalışma hayatına da ayırmak 

zorunda kalan müzik öğretmenlerinin sayılarının giderek artacağını, bu durumun ise 

adeta işareti verilmemiş bir işi yavaşlatma eylemi anlamına gelir. 

  9.2. Müzik Öğretmeni Yetiştirme Modelinden Kaynaklanan Sorunlar: 

Gençlerden öğretmenliği meslek olarak seçenlerin sayısı, giderek hızla düşmektedir. Bu 

durum müzik öğretmenliği için de böyledir. Lise ya da meslek liselerinden mezun olan 

gençler, üniversite sınavlarının sonuçlanmasına dek bu alanı düşünmemektedirler. Zaten 

öğretmen olmayı düşünmeyen müzik öğretmeni adayı, dört yıl boyunca aldığı “anadal” 

eğitimiyle orkestralardan birinde kemancı ya da opera korosunda korist olabileceği 

düşüncesiyle çalışır. Mezuniyetinden sonra hayallerini gerçekleştiremeyen bu genç, 

kırgın bir öğretmen olarak taşrada bir yere atanır. Kendine göre yeri İzmir Senfoni 
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Orkestrasında kemancı olması gerekirken, Anadolu’nun bir ilçesinde müzik öğretmeni 

olmayı bir türlü kabullenemez. Bu öğretmen, dört yıl boyunca keman öğrenmiştir. 

Ancak kendine ait bir kemanı yoktur, olsa bile çevresinde kemanını dinletemediği, hele 

hele orkestraya da giremediği için artık keman çalışmasının bir gereği kalmamıştır. 

Dolayısıyla bu sanatçı öğretmen, koşulların gereği sanatçılığı iptal edip bir müzik 

öğretmeni olarak, tekdüzeliğin ancak sorunlarının çeşidinin değiştirdiği meslek 

yaşamına başlar.  

 Hepsi aynı göreve atanıp aynı programı uygulayacak öğretmenlerin bir kısmının 

keman, bir kısmının viyola, bir kısmının viyolonsel, diğer bir kısmının ise şan ya da 

piyano eğitimi almalarının ülkenin müzik yaşamıyla ne denli bağdaştığı bilinemez. 

Kaldı ki öğretmenin gittiği çevrede koşulların kendini zorlaması üzerine, bağlama da 

öğrendiğini, gitar da öğrendiğini, piyano da öğrendiklerini; orga transfer etmeye 

çalıştığı biliniyor. O halde “Müzik Eğitimi Bölümleri”nde sanatçı öğretmen yetiştirme 

modelinden vazgeçilmesi gerekir. Çünkü bu durumda mezunlar ne sanatçılıkta, ne de 

öğretmenlikte başarılı olmaktadır. Sanatçılığı konservatuarlara bırakarak “sebare” 

yerine “dört dörtlük” müzik öğretmenleri yetiştirilmelidir. 

  9.3. İlköğretimden Kaynaklanan Sorunlar: İlköğretim müzik eğitimi 

bakımından son derece elverişli bir ortamdan bakanlığın sanat eğitimine bakışı 

nedeniyle beş yıl karanlık bir dönem olmaktadır. Dolayısıyla hiçbir zaman müzik 

öğretmeni yaptığı işin zevkine varamamaktadır. Çünkü, her yıl alt yapısı olmayan yeni 

bir yaş grubuyla karşılaşmaktadır. Bunun da ortaöğretimde müzik eğitimini olumsuz 

olarak etkilediği görülmektedir. Bu, öğretmen için olduğu kadar, öğrenci için de 

böyledir. 

  9.4. Hizmet İçi Eğitim Yapılmamasından Kaynaklanan Sorunlar: Her şeyin 

baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde, müzik eğitimi alanında olumlu olumsuz 

bir takım değişiklikler olmaktadır. Bu değişiklikleri öğretmenlere aktarabilmek ise 

ancak mezuniyet sonrası, hem de özellikle müzik eğitimi bölümlerinde düzenlenecek 

hizmet içi eğitimiyle mümkündür. Müzik Eğitimi Bölümlerinin üniversitelere 

bağlanmasından sonra, bu bölümlerin giderek müzik eğitimi adına müzik eğitiminden 

koptuklarını görüyoruz. Böylelikle düzenli olarak müzik öğretmenleriyle birlikte olacak 

bu bölümler, ülkenin somut müzik eğitimi gerçeklerini bilen, günü gününe izleyen, bir 
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yandan yenilikleri öğretip, diğer yandan öğretmesi gerekenleri öğrenen kurumlar haline 

gelebileceklerdir. 

  9.5 Araç- Gereç ve Özellikle Ders Kitabının Yokluğundan Kaynaklanan 

Sorunlar: İstiklal Marşı’nın, halk çalgılarının, orkestra çalgılarının, geleneksel Türk 

Müziği çalgılarının ses kayıtlarının bulunduğu kasetler öğretmenin elinin altında 

olmalıdır. Çünkü halk çalgılarından “tulum”u öğretiyorsanız, onun resmini göstermekle 

öğretemezsiniz. Mutlaka tulumla çalınan bir halk ezgisi dinletilmelidir ki o öğrenme 

kalıcı olsun. 

 Çağdaş Türk Müziğinin öğretilmesi bestecilerin yaşam öykülerini anlatmakla 

olmaz. Bu, ancak bestecilerin yapıtlarının öğrencilere dinletilmesiyle sağlanabilir. Form 

bilgilerinden söz edilecekse, yorumcularımız, orkestra yönetmenlerimiz tanıtılacaksa 

yine bu ancak müzik dinlemekle sağlanabilir. Bu ses kayıtlarını bulunduğu kaset takımı 

en kısa zamanda hazırlanarak bu bölümlerden mezun olacaklara mezuniyetlerinde 

devredilmelidir. 

  9.6. Öğretim Programlarından Kaynaklanan Sorunlar: Okulun amacı, yeni 

kuşakları yarına hazırlamaktadır. Ancak, zaman zaman öğretim programlarında milli 

kültürümüzü öğretme adına, yarına hazırladığımız gençle geçmişi öğretmekten öte bir 

şey veremez duruma düşülmektedir. 1986’da yürürlüğe konulan “Ortaokul ve Lise 

Müzik Programı”nda da yer yer bu yanlışlığa düşüldüğünü, hatta bunun hedeflendiğini 

görüyoruz. Geleneksel “Türk Sanat Müziği”nin o güne değin verilmemiş olması, belki 

de bir eksikliktir. 

  9.7. Okul Yönetimlerinden Kaynaklanan Sorunlar: Okullarda bir 

dershanenin müzik dershanesi olarak müzik öğretmeninin hizmetine verilmemiş olması, 

öğretmenin o noktada işini güçleştirir, çıkmaza sokar. Dizekli tahtasıyla, araç-gereci ile 

o dershanenin öğretmen için ne denli önemli bir mekan olduğu hepinizce kabul 

edilmektedir. Bunu sağlayacak olan okul yönetimidir. Öğretmenlere gerekli olan araç-

gereç ve kitapların alınması ya da alınmaması yine okul yönetimine bağlıdır. Öğretim 

programlarından yönetmeliklere değin, birçok konuda müzik eğitimi lehine karar verilip 

verilmemesi yine okul yönetimini ilgilendiren bir konudur. 



 27 

  9.8. Denetimden Kaynaklanan Sorunlar: Ülkemizde müzik müfettişlerinin 

sayısı yeterli değildir. Çoğu zaman herhangi bir dersin müfettişi müzik öğretmenlerini 

denetleyebilmektedirler. Müzik öğretmenini müzik müfettişi denetlemelidir. 

Denetimlerde rehberlik önemsenmelidir. Oysa denetimlerde çoğu kez rehberlik görevi 

unutulmaktadır. Müfettişler gördükleri genel yanlışları her yıl “Tebliğler Dergisi”nin bir 

sayısında öğretmenlere duyurmalıdır. Aksi halde, aynı hatanın düzeltilmesi için tek tek 

öğretmenleri izlemeleri gerekecektir. Oysa çoğu kez beş-altı yıldan önce denetim 

görmek mümkün olmamaktadır. 

  9.9. Müzik Öğretmenlerinin Tutum ve Davranışlarından Kaynaklanan 

Sorunlar: 

• Okullarda araç-gereç edinmek için yeterince çaba harcanmadığı, bütün 

olanakların seferber edilmediği görülmektedir. 

• Birçokları müzik eğitiminin amaçları ile araçlarını karıştırmaktadır. Asıl 

amaç özetle, öğrencinin sesini, kulağını, zevkini eğitmek, geliştirmek 

iken, bunları sağlamada araç olan nota öğretimi abartılmakta, çoğu kez 

amaç durumuna getirilmektedir. 

• Diğer yandan birçok müzik eğitimcisi tarafından kabuk edilmiş olan 

“Çalgı Destekli Müzik Eğitimi”ne birçok meslektaşımız kuşkuyla 

bakmaktadır. Öğrenciye çalgı çaldırmaktan kaçınmaktadırlar. 

• Diğer bir konu da kullanılan yöntemlerle arayış içine girilmemesidir. 

Buna ek olarak öğretmenler kendilerini yetiştirmek için bir çabada 

bulunmamaktadırlar. 

• Öğretmenler kendilerine ters düşen olumsuz durumlara kayıtsız 

kalmaktadırlar. 

• Televizyon programlarında yeterince yararlanılmaktadır. Bazı müzik 

programlarının öğrenciler tarafından izlenmesi, ödev verme yöntemiyle 

sağlanabilir. 
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• Müzik öğretmenleri birbirlerinin deneyimlerinden habersiz kalmakta, 

yeterince yararlanamamaktadırlar (Say, 2001:146-150). 

 10. MÜZİK EĞİTİMİNDE PERFORMANS TESTLERİNİN YERİ, 

ÖNEMİ VE KULLANIMI 

 Müzik eğitiminde performans testlerinin önemi, öteden beri bilinmektedir. 

Nitekim, türü, düzeyi, süresi ve içeriği ne olursa olsun, müzik eğitimi uygulamalarında, 

performans nitelikli becerilerin ölçülmesinde genellikle performans ağırlıklı testlerden 

yararlanılmaktadır. Böyle olmakla birlikte şurası da bir gerçektir ki, müzik eğitiminde 

bilimsel yaklaşımın esas alındığı performans testlerinin kullanılmaya başlanması 

oldukça yenidir (Uçan, 1997:91). 

  10.1. Performans Nedir? 

 Performans sözcüğü, esas olarak “perform” sözcüğünden türetilmedir. Genel 

sözlük anlamıyla perform “ yapmak, yerine getirmek”tir (TDK 197,s 247). Buna göre 

performans “yapma ya da yapım, yerine getirme ya da yerine getirim demektir”. 

 Eğitimde, eğitimin özellikle belli alanlarında performans büyük önem taşır. 

Örneğin teknik eğitim ve sanat eğitimi denilince çoğu kez ilk akla gelen performans 

ağırlıklı beceriler ya da beceri ürünleridir. Performansın büyük önem taşıdığı sanat 

eğitimi alanlarından biri de müzik eğitimidir (Uçan, 1997:94). 

  10.2. Müzik Eğitiminde Performansın Yeri ve Önemi 

 Müzik eğitiminde öğrencilere kazandırılması ön görülen davranışlar, kendi 

içinde çeşitlilik gösterir. “Müzik dinleme, şarkı (ezgi) söyleme, çalgı çalma, müzik 

topluluklarını yönetme, müziksel işitme-okuma-yazma, müzik eserlerini seslendirme 

(yorumlama), müzik yaratma, müzikten zevk alma, müziksel faaliyetleri ilgiyle izleme, 

müziksel faaliyetlere katılma, tutarlı bir müzik görüşüne yada müzik anlayışına sahip 

olma, yeterli düzeyde bir müzik bilgisine sahip olma, müziğe değer verme, yaşamında 

müziğe yer verme, boş zamanlarını müzikle değerlendirme” bu tür davranışlardan 

bazılarıdır. 
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 Bu davranışlar kendi içinde çeşitlilik göstermekle birlikte, esas olarak, bilişsel 

(zihinsel, zihni), duyuşsal (duygusal, hissi), devinişsel (devinimsel, hareki) olmak üzere 

üç ana kümede toplanabilmektedir. 

 Bilişsel davranışlar daha çok zihne ve onun biyolojik temeli olan beyin ve sinir 

sistemine, duyuşsal davranışlar daha çok hisse ve onun biyolojik temelini oluşturan 

belirli iç salgı bezleri (endokrin) sistemine, devinişsel (psiko-motor) davranışlar ise 

daha çok harekete ve onun fizyo-biyolojik temeli olan kas ve iskelet sistemine 

dayanmaktadır. 

 Müzik eğitimi açısından ele alındığında da görülüyor ki, temelde bir bütün olan 

insan (öğrenci) davranışlarının, yukarıda belirtilen ayırt edici özelliklerine bakılarak 

sınıflandırılması, davranışların tanınması ve tanımlanmasında, öğrenilmesi ve 

öğretilmesinde, gösterilmesi ve gözlenmesinde, ölçülmesi ve değerlendirilmesinde hem 

elverişli olanaklar, hem de önemli kolaylıklar getirmektedir. 

 Hangi düzeyde, hangi konumda, kimlere dönük olursa olsun; ister “ genel” ister 

“özengen”, ister “mesleki” olsun, müzik eğitiminde öğrencilere kazandırılması 

amaçlanan davranışların büyük bir bölümü müzik yapmayı vurgular. Nitekim çalgı 

çalma, şarkı (ezgi) söyleme, müzik eserlerini okuma, müzik yazma, müzik yaratma, 

müzik topluluklarını yönetme vb. davranışlar müzik yapmayı vurgulayan tipik 

örneklerdir. Bu nedenledir ki, müzik eğitiminde performansın öncelikli bir yere sahip 

olduğu görüşü günümüz müzik eğitimcileri arasında da yaygın bir kabul görmektedir 

(Uçan, 1997:94-95).        

  10.3. Müziksel Performansın Ölçülmesi ve Performans Testleri 

 Eğitimde devinişsel (psiko-motor) davranışların ölçülmesinde kullanılan testlere 

performans testleri denilmektedir. Müzik eğitiminde müzik yapmayı yani müziksel 

performansı vurgulayan davranışların ölçülmesinde performans testleri 

kullanılmaktadır. Çünkü müzik eğitiminde edimi, yapımı (icraatı) vurgulayan 

davranışlar, sözel olarak verilen bilgiler ya da açıklamalarla ölçülmezler. Söz gelişi, bir 

kişinin bir çalgının nasıl çalınacağına ilişkin sözel olarak verdiği bilgi yada 

çalınacağının geçerli bir kanıtı yada göstergesi olamaz. Bu nedenledir ki, müzik 
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eğitiminde performansın ölçülmesine, kişiden bir şeyin nasıl yapılacağını anlatması 

(söylemesi ya da yazması) pek istenmez, kişiden o şeyi yapması istenir (Uçan, 

1997:97). 

  10.4. Müziksel Performansın Ölçülmesinde Karşılaşılan Başlıca Sorunlar 

ve Çözüm Yolları 

 Müziksel performansın ölçülmesinde, öteden beri, çeşitli sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Ölçmede geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık kavramları üzerinde 

yoğunlaşan bu sorunlar şöylece sıralanabilir: 

• Müziksel performansın ölçülmesinde izlenen yaklaşım ve yöntemler ile 

kullanılan ölçme araçlarındaki “geçerlik”, çoğu kez, kuşkulara yol açmakta, 

tartışmalara konu olmaktadır. 

• Müziksel performansın ölçülmesinde güvenirlik genellikle düşüktür. Sürecin 

kaydedildiği ya da kaydedilmediği durumlarda ürünün ölçülmesindeki 

güvenirlik, sürecin ölçülmesindeki güvenirlikten daha yüksektir. Çünkü ürün, 

sonradan gözden geçirilebilmektedir. 

• Müziksel performansın ölçülmesinde kullanılan ölçme araç ve yöntemlerinin 

kullanışlılık bakımından gerekli bazı nitelikleri yeterince taşımadıkları öne 

sürülmektedir. 

• Bu sorunların çözümü için kuşkusuz, alınabilecek bazı tedbirler vardır. Bunları 

şöylece sıralamak olanaklıdır: 

• Müziksel performansı ölçmede geçerliği artırmak için ilkin, ölçülmek istenen 

performans süreç ve ürün yönünden dikkatli bir biçimde çözümlenmeli; süreç 

yada ürünün ölçülmesi gereken önemli ve kritik yanları eksiksiz belirlenmeli; 

ölçmede izlenecek yaklaşım doğru olarak kararlaştırılmalı; gözlenmesi gereken 

davranışlar veya incelenmesi gereken ürün özellikleri açık, yalın ve yorum 

gerektirmeyecek biçimde ifade edilerek, gerçek performansın niteliğine, 

eğitimin düzeyine, ölçmenin amacına ve eldeki olanaklara en uygun ölçek ve 



 31 

araç oluşturulmalıdır. Bütün bunlar için gerekli bilirkişi ya da uzman yardımı 

sağlanmalıdır. 

• Vurgulayarak belirtmek gerekir ki, geçerliği yüksek bir ölçmenin güvenirliği de 

yüksek demektir (Özçelik s.38-39). 

• Müziksel performansı ölçmede güvenirliği artırmak için, ölçülecek performansı 

oluşturan kritik davranışların nasıl gözleneceği veya ürünün kritik özelliklerinin 

nasıl inceleneceği saptanmalı, geliştirilen ölçek çerçevesinde ayrıntılı bir 

puanlama anahtarı hazırlanmalı, gözlem ve puanlama olabildiğince kolaylaştırıp 

nesnelleştirilmeli, gözleyici yada puanlayıcı sayısı yeterince artırılmalı, 

gözleyiciler birbirlerinden bağımsız olarak yapacakları gözlem ve puanlama 

konusunda yetiştirilmeli ve bu konuda aralarında görüş birliği sağlanmalı, 

uygulayıcılar için bir yönerge hazırlanarak onların testin uygulanışı sırasında bu 

yönergeye göre hareket etmeleri sağlanmalı, bu süreç kaydedilmeli ve böylece 

sonradan yeniden gözden geçirilebilmelidir. 

• Müziksel performansı ölçmede kullanışlığı arttırmak için, kullanılacak araç ve 

yöntemler maliyet ve hazırlama-uygulama süreleri yönlerinden ekonomik 

olmalı, hazırlayıcı ve uygulayıcı ile cevaplayıcılar ölçme araç ve yöntemlerinin 

gerektirdiği niteliklere sahip olmalı, gözlem ve puanlamada nelere dikkat 

edileceği öğrencilere önceden duyurulmalı, uygulama-puanlama ve puanları 

yorumlama kolaylıkları en geniş ölçüde sağlanmalıdır (Uçan, 1997:100-101). 

 Önemle vurgulamak gerekir ki, müziksel performansı ölçme aracının 

kullanışlılığını arttıran tedbirler, dolaylı olarak onun güvenirlik ve geçerliliğini de 

arttırır (Turgut, 1997:45). 

  10.5. Müzik Eğitiminde Performans Testlerinin Başlıca Yararları 

 Üzerinde ne denli tartışılırsa tartışılsın, hangi sorunlarla karşılaşılırsa 

karşılaşılsın, müzik eğitiminde performans testleri çeşitli yönlerden çeşitli yararlar 

sağlar. Bu yararlardan başlıcaları şöyle sıralanabilir: 

 Performans testleri yoluyla; 
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  10.5.1. Müziksel performansın niteliği, süreç ve ürün yönlerinden taşıdığı 

özellikler, eğitimle gerçekleştirilebilirlik dereceleri daha iyi anlaşılır. 

  10.5.2. Öğrencilerin öğrenme düzeyi, eksikliği ve güçlüğü ile öğretimin 

etkiliği, programın sağlamlığı, öğreticinin sağladığı öğretim hizmetlerinin verimliliği 

hakkında daha geçerli ve güvenilir bilgiler (veriler) elde edilir. 

  10.5.3. Elde edilen bu bilgilerden yola çıkılarak; 

   a. Öğrenciler, öğretim programı ve öğretici daha nesnel yöntemlerle 

değerlendirilir. 

       b. Öğrencilerin öğrenmelerindeki yanlışlık, eksiklik ve güçlükleri 

gidermeye dönük olarak daha etkili tamamlayıcı öğretim yapılır ve öğrencilere daha 

kolay kılavuzluk edilir. 

   c. Öğretim ve kılavuzluk hizmetleri düzeltilerek daha iyi duruma 

getirilir. 

   ç. Programlardaki gerekli değişikliklere daha kolay ve çabuk gidilir. 

   d. Performans testlerinin geliştirilmesi doğrultusunda yeni ve daha 

etkili adımlar atılır. 

 Ayrıca, performans testlerinde kullanılan bazı ölçme araçları, özellikle çeteleme 

araçları küçük bazı değişikliklerle birer öğretim aracı olarak da kullanılır. Bu araçlar, 

öğrencinin belli bir beceriyi öğrenirken neleri hangi sıra ile nasıl yapacağını hatırlatarak 

kendisine önemli ölçüde ışık tutar (Uçan, 1997:101-102). 

 11. PROBLEM CÜMLESİ  

 İlköğretim 6.sınıf müzik programında yer alan psiko-motor hedeflere ilişkin 

davranışların gerçekleşme düzeyi nedir? Bu ana problem cümlesi ile bağlantılı olarak 

aşağıdaki alt problemler araştırmada ele alınmıştır. 
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 Alt Problemler: 

   1. İlköğretim 6.sınıfta müzik dersinde yer alan 8 adet psiko-motor hedefin 

davranışlarının toplam puanları bakımından öntest-sontest arasında anlamlı fark var 

mıdır? 

   2.  İlköğretim 6.sınıfta müzik dersinde yer alan her bir psiko-motor hedefin 

ve davranışlarının puanları arasında fark var mıdır? 

    2.a. “İnsan, hayat ve müzik ilişkisini konu alan eserleri çalabilme” 

hedefinin öntest-sontest puanları arasında anlamlı fark var mıdır? 

    2.b. “Atatürk ile ilgili marş ve şarkıları anlamlarına uygun söyleyebilme, 

çalabilme, dinleyebilme” hedefinin öntest-sontest puanları arasında anlamlı fark var 

mıdır? 

    2.c. “Dağarcığındaki müzikleri hız ve gürlük değişikliklerine, terimlerine 

ve işaretlerine uygun çalabilme” hedefinin öntest-sontest puanları arasında anlamlı fark 

var mıdır? 

    2.d. “Noktalı (.) notaları değerine uygun söyleyip çalabilme” hedefinin 

öntest-sontest puanları arasında anlamlı fark var mıdır? 

    2.e. “5/8 ölçülü şarkıları karma ölçü özelliklerine uygun söyleyip 

çalabilme” hedefinin öntest-sontest puanları arasında anlamlı fark var mıdır? 

    2.f. “Çeşitli bölümlerden oluşan ritim kalıplarını vurabilme” hedefinin 

öntest-sontest puanları arasında anlamlı fark var mıdır? 

    2.g. “Düzeyine uygun iki sesli şarkıları doğru söyleyebilme ve çalabilme” 

hedefinin öntest-sontest puanları arasında anlamlı fark var mıdır? 

    2.h. “Düzeyine uygun iki sesli kanonları doğru söyleyebilme ve çalabilme” 

hedefinin öntest-sontest puanları arasında anlamlı fark var mıdır? 
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12.ÖNEM 

 Bu çalışmada programlama aşamasında oldukça kapsamlı şekilde hazırlanmış 

olan, müzik programımızın sınırlı düzeyde de olsa, uygulanabilirliği denetlenecektir. Bu 

açıdan bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığı program geliştirme dairesi için önemli bir 

veri tabanı olabileceği gibi aynı zamanda bir geri bildirim özelliği de taşımaktadır. 

Beceriye yönelik dersler içinde müzik dersi programının içeriğinin tekrar gözden 

geçirilmesi açısından da etkili bir çalışma olacağına inanıyorum. 

13.SAYILTILAR  

Araştırmada kullanılan gözlem formunun öğretmen tarafından objektif olarak 

doldurulduğu kabul edilmiştir. 

14.SINIRLILIKLAR 

1. Araştırma 2003/2004 öğretim yılında Konya ili Kadınhanı ilçesi 

Atlantı kasabası ilköğretim 6. sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. 

2. Bu araştırmada sadece müzik dersi programında bulunan psiko-motor 

davranışa yönelik hedeflerin erişilebilirliği ele alınmıştır..  

3.Araştırmaya katılacak, okul, öğretmen ve öğrencilerin kimlikleri gizli 

tutulmuştur. 

4. Araştırma Konya ili Kadınhanı ilçesi Atlantı Kasabası ilköğretim 

okullarıyla sınırlı tutulmuştur.. 

5. Problem, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar üzerinde incelenmiş, 

özel okullar dışarıda bırakılmıştır. 

15. TANIMLAR 

Psiko-motor: Öğrenilmiş becerilerin kodlandığı alandır. 

Davranış: Organizmanın gözlenebilen ya da gözlenemeyen açık ya da örtük 

etkinliklerinin tümüdür. 
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BÖLÜM II 
 

       İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 
  
 

Bu bölümde çalışma ile ilgili yayın ve çalışmalara yer verilmiştir. 

 Görgünay, 1994 yılında “ilköğretim Okullarında Müzik Eğitiminin Etkililiği” 

adlı bir araştırma yapmış, ilköğretim okullarında müzik dersinin amaca uygun 

işlenmediği uygulamada birçok eksikliklerin olduğu sonucuna varmıştır. İstanbul 

ilindeki 5 ilköğretim okulu, 3 ilkokulda, 148 kız, 147 erkek öğrenci, 25 erkek, 38 bayan 

öğretmen üzerinde uygulanan anket verilerine göre, gerek ders saatleri azlığı, gerekse 

bina, araç-gereç eksikliği, öğretmenlerin bu derse karşı tavırları gibi pek çok faktörün 

bu konuda etkili olduğu saptanmış. Araştırmada, öğrencilerin büyük bir kısmının müzik 

dersini sevdikleri, şarkı söylemeden hoşlandıkları, ancak yaşları büyüdükçe şarkı 

söylemede zorlandıkları anket sonuçlarından belirlenmiş. Öğrencilerin yaşları küçük 

olduğu oranda karşılaştıkları zorlukları öğretmene danıştıkları, büyük sınıflara oranla 

öğretmene daha çok güven duydukları da araştırma bulgularından birisidir. Bu bulgu, 

ilköğretim 1. kademe öğrencilerinin, 2. kademe öğrencilerine oranla öğretmenine daha 

çok bağlı olduğunu da doğrulamaktadır (Görgünay, 1994: 121-124). 

 Mertoğlu, 1991 yılında “ilkokullarda müzik (Teoride-Uygulamada)” isimli bir 

çalışma gerçekleştirmiştir. İstanbul ili Kadıköy İlçesinde bulunan 15 okulun 4. ve 5. 

sınıflarından random usulüyle seçilen 450 öğrenci ve 90 öğretmene uygulanan anket 

verilerine göre ulaşılan sonuçlardan birisi, öğrencilerin % 75,33’ ünün müzik dersini 

sevmemesidir. Ulaşılan bir başka bulgu ise, % 51,51 orandaki öğrencilerin, müzik 

derslerinin bazen yapılıp bazen de yapılmamasını belirtmesidir. Araştırma bulgularına 

göre, okullarda müzik eğitiminin, dersin ilke ve amaçlarına uygun olarak yapılmıyor 

olmasının nedeni, okulların müzik araç-gereci ve repertuar konusundaki eksiklikleridir. 

% 72,22 oranda ifadede, okullarda müzik dersinde kullanabilecekleri hiçbir araç-

gereçlerinin bulunmadığını belirtmişlerdir. Gerek öğretmenler, gerekse öğrencilerden 

alınan cevaplar, okulların bir bölümünde müzik dersinde kitap kullanılmadığı sonucuna 

işaret etmişler. “Müzik dersi yapılmadığı zama, yerine hangi dersi yapmaktasınız?” 

sorusuna alınan cevaplar, müzik dersinin diğer derslerdeki boşluğu dolduran bir duruma 

geldiğini ortaya koymuştur. Müzik eğitiminin yetersizliği ile ilgili diğer bir önemli 
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sebep de, öğretmenlerin müzik bilgi ve becerilerine ilişkin yetersizliklerdir (Mertoğlu, 

1991: 136-147).  

 Turhan, 1997 yılında “Temel Eğitim 1. Kademe Müzik Öğretiminde Karşılaşılan 

Sorunların Belirlenmesine Yönelik Bir Envanter Çalışması” isimli bir çalışma 

yapmıştır. Yaptığı yüksek lisans çalışmasında, Denizli İli merkez İlçe temel eğitim 1. 

kademe okullarında görev yapan 602 sınıf ve branş öğretmenine anket uygulamıştır. 

Yüksek lisans tezinde, ders saatleri azlığı, bina, araç-gereç eksikliği sorunlarını tespit 

etmiş, öğretmenlerin hizmet içi kurslara katılmaları gerektiğini vurgulamıştır (Turhan, 

1997). 

 Göğüş, 1985 yılında “Temel Eğitim 2. Kademe Müzik Dersi Eğitim 

Programlarının Etkinliği” adlı bir tartışma yapmıştır. Araştırmasının sonucunda milli 

eğitim sistemi içinde, eğitim ve kültür politikalarının müzik dalındaki temel görüş ve 

esasları, bilimsel bir şekilde tespit edilerek, “Müzik politikası” oluşturulmasının 

önemini dile getirerek bu konuda mali ve bilimsel çalışmaların arttırılmasını önermiştir 

(Göğüş, 1985).   

 İnteraktif müzik programındaki hızlı gelişmeyle, bilgisayarlar günümüzde müzik 

öğretmeninin yerini almaya başlamış bulunmaktadır. Kulak eğitimi, piyano öğretimi 

gibi müziğin çeşitli alanlarında birçok interaktif eğitim yazılımı bulunmaktadır. 

Bilgisayar ne de olsa bir makinedir ve müzik öğretmenine hala bazı yetersizlikleri 

vardır. Ancak interaktif eğitim programlarındaki yüksek ilerleme hızı nedeniyle, 

bilgisayarlar yakın gelecekte geleneksel müzik eğitiminde radikal değişmelere yol 

açacak gözükmektedir (Can, 2000). 

 İlköğretimden başlayarak, amansız bir yarış ortamında ve olağanüstü ders yükü 

altında olan çocukların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimini sağlıklı bir düzenle 

sağlamak, okullarımızda uygulanmakta olan sözel ve sayısal alanlardaki yeteneklerin 

ortaya çıkarılması çabalarının yanı sıra, sanatsal yeteneklerin de ortaya çıkarılmasıyla 

mümkün olabilir. Günlük yaşantılarındaki tekdüzeliği gidermek, bedensel, ruhsal ve 

zihinsel sağlıklarını koruyabilmek için ilköğretim çağındaki çocuklarımızı değişik 

aktivitelere yöneltmek gerekmektedir. Müziğin de içinde bulunduğu düzenli sanatsal 

etkinliklerle çocuklarımızın üzerindeki baskıların hafifletilmesi sağlanmalıdır. Müzik, 
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insanın yaşamında vazgeçilmez bir olgu ve çocuğun doğal çevresinde etkileştiği önemli 

bir boyuttur. Öğrenme bireyin davranışlarını değiştiren bir süreçtir. Müzik eğitiminin 

amacı da, çocuklarımızın sanatın bu önemli boyutunu yeterli derecede algılayarak 

davranışlarında olumlu deşiklikler yaratmalarını sağlamaktadır (Çilden, 2001). 

 Dördüncü sınıfın birinci yarıyılında yer alan “Okul Deneyimi 2” dersinin Müzik 

Eğitimi Anabilim dalındaki dördüncü sınıf öğrencilerine on dört haftalık uygulanışı 

sonucunda elde edilen verilere ilişkin değerlendirmeler konunun daha açık ortaya 

konmasında etkili olmuştur. Müzik Eğitimi programlarında 1998-1999 eğitim-öğretim 

yılında yer alan “Okul Deneyimi 2” dersinin 2001-2002 eğitim-öğretim yılında ilk defa 

uygulanması nedeniyle değerlendirme anketi bu derse yönelik düzenlenirken, bu dersin 

bir uzantısı olan “Öğretmenlik Uygulaması” dersi ile bir bütün olarak düşünülmüştür. 

Yapılan araştırma bu çalışmaların öğrencilerin uygulamaya dönük becerilerinde % 80 

nispetinde olumlu etki bıraktığı görülmüştür (Dündar, 2003). 

 Müzik öğretmenliği eğitimi, mesleki müzik eğitiminin bir alt boyutunu 

oluşturmaktadır. Ancak kapsam, içerik ve işlevleri bakımından diğer mesleki müzik 

eğitim türlerine nazaran daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Günümüz müzik eğitimi tek 

yönlü; tek boyutlu değil, çok boyutlu olarak ele alınıp düzenlenmeli ve uygulamalıdır. 

Zira, evrensel anlamda müzik eğitimcisi yetiştirmenin yolu artık bu anlayıştan 

geçmektedir (Albuz, 2004). 

 Araştırmada müzik eğitimi alan ve almayan ergenlerin empatik beceri ve uyum 

düzeylerinde cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerinin farklılığa neden olup olamadığının 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma 206 ergen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada 

“Empatik Beceri Ölçeği-B Formu” ve “Hacettepe Kişilik Envanteri” veri toplama aracı 

olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler “Çift Yönlü Varyans Analizi” ve “Korelasyon 

Katsayısı Önemlilik Testi” ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, müzik eğitimi 

alıp almamanın, cinsiyetin ve sınıf düzeyinin ergenlerin empatik beceri puanları 

üzerinde istatiksel açıdan önemli bir farklılığa neden olmadığı bulunmuştur (P>0.05). 

Müzik eğitimi alıp almamanın ergenlerin kişisel ve genel uyum, cinsiyetin ise sadece 

kişisel uyum puanları üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığı (P<0.01, P<0.05) 

saptanmıştır (Köksal, 2000). 
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 Temel Eğitim 2. Kademe öğrencilerinin müziğe ilişkin tutumlarını, ölçen geçerli 

ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla yapılan bu araştırmanın örneklemini 

İzmir-Dokuz Eylül Ortaokulu’nda okumakta olan 284 Orta 1, 2, 3. sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. Likert tipi 3 aralıklı seçeneklerin yer aldığı 17’si olumlu 13’ü olumsuz 

30 maddeden oluşturulan ölçeğin madde analizleri, Cronbach’s Alpha, iki-yarı 

güvenirlik katsayıları bulunarak faktör analizleri yapılmıştır. Geçerliği ve güvenirliği 

sınanan ölçeğin Temel Eğitim 2. Kademe öğrencilerinin müziğe ilişkin tutumlarını 

ölçmede kullanılabilecek geçerli bir ölçek olduğu görülmektedir (Kocabaş, 1997). 

 Bu araştırmada ilköğretim 1. Kademe Müzik dersine giren öğretmenlerin kendi 

formasyonlarına dayalı olarak müzik etkinliklerini algılamalarını, müzik etkinliklerinin 

uygulanmasına yönelik görüşleri ve müzik etkinliklerinin gerçekleşmesine ilişkin 

görüşleri ele alınmıştır. Araştırmanın evreni, Uşak ili merkez ilçe ilköğretim 1. Kademe 

okullarında görev yapan 460 öğretmendir. Örneklem, 230 öğretmendir. İstatiksel 

işlemler, 171 anketten elde edilen veriler üzerinde yapılmıştır. Öğretmenlerin pek çoğu, 

pedagojik formasyondan yoksun olduklarını ve bu alanda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duyduklarını belirtmişlerdir. Araştırmanın diğer bir sonucu ise; öğretmenlerin çoğu, 

öğretim uygulamalarının müzik dersiyle ilgisiz olduğuna işaret etmektedirler. 

Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, sınıf öğretmenleri yerine müzik öğretiminde 

uzmanlaşmış branş öğretmenlerinin, bu dersi vermesi gerektiğini belirtmişlerdir(Şahin, 

2002). 

 Türkiye eğitim fakülteleri sınıf öğretmenliği bölümlerine gelen öğrencilerin 

müziksel birikimlerine yönelik bir bakış açısı kazandırmak amacıyla “Müzik 1-2” 

derslerine ilişkin öğretim hizmetinin niteliğini yükseltmeye yönelik yapılacak program 

geliştirme çalışmalarına katkıda bulunması ve sınıf öğretmenliği bölümlerine gelen 

öğrencilerin müziksel birikimlerine yönelik bir bakış açısı kazandırmak amacıyla 

“Müzik 1-2” ders program tasarılarının öğrencilerde bulunması gerekli kıldığı müziksel 

hazırbulunuşluk boyutları ile müziksel hazırbulunuşluk düzeylerinin tespiti yapılmıştır. 

Verilerden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin müziksel hazırbulunuşluk boyutlarına 

ilişkin bilişsel ve devinişsel giriş davranışlarının yetersiz kaldığı, duyuşsal giriş 

özelliklerinin olumlu yönde olduğu, müziksel hazırbulunuşluk düzeylerinin ise yetersiz 

olduğu sonucuna varılmıştır (Özgül, 1998). 



 39 

 Mılls, müzik eğitimi üzerine çalışan performans öğretmenlerinin daha ziyade 

enstruman kullanarak dersi dolu bir şekilde vermeleri gerektiğini, profesyonel kimlikleri 

ve kariyerleri için teoriden çok pratik ağırlıklı eğitim vermeleri üzerinde durur. 

Öğretmenlerin eğitim süreci boyunca aynı zamanda kendilerini de sürekli olarak 

geliştirmeleri ve bu gelişimi öğretim açısından sürece aktarmaları gerektiğini vurgular 

(Mılls, 2004). 

 Leung, 2003 yılında Çinin başkenti Hong Kong da yaptığı araştırmada müzik 

konusunda müfredat dışı yapılabilecek aktivitelerin müziğin gelecekteki gelişimine ışık 

tutması açısından yoğunlaştığı çalışmasında fiziksel şartların, müzik türünün seçimini 

ve gelişimini etkilediğini ortaya koymuştur. Hong Kong ta ve farklı şehirlerde ortaokul 

düzeyinde farklı sınıflarla yaptığı araştırmaya göre piyano kullanımı başta olmak üzere 

fiziksel koşullara bağlı olarak geleneksel Çin müziğinin etkin olarak kullanıldığını 

ortaya koymuştur. Buna bağlı olarak da popüler müziğe, müzik teknolojisine ve koro 

çalışmasına karşı ilginin az olduğunu belirtmiştir (Leung, 2003). 

 Sanat organizasyonlarının eğitimsel programlarını geliştirmek adına Exeter 

üniversitesinde uygulanan ve Calouste Gulbenkian kurumu tarafından hazırlanan rapora 

göre sanat organizasyonları, kendilerinin eğitimdeki rolleri hakkında emin değiller ve 

buna bağlı olarak eğitimsel çalışmalarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda 

kararsızlar. Bu zamana kadar finans kurumları onlara çok destek ve güvence vermediler. 

Bunun için öğretmenler ve sanatçılar birlikte etkili bir şekilde çalışmalı, sistematik bir 

şekilde değerlendirilmeli, üzerinde uzlaşılmış teorik bir program bu iş birliği altında 

uygulamaya konulmalıdır (Ross, 2003). 

 Aralık 2000 ve Mart 2001 arasında Aldeburhg productions tarafından yapılan 

Reflecting Others adlı çalışmanın verdiği bilgiye göre öğrenciler müzik kimliği teması, 

toplum ve çevre üzerine hazırlanan bir proje için görsel ve duyuşsal materyalleri 

toplayarak müzik için geniş bir dijital teknoloji kullanmışlardır. Her grup topladığı 

materyalleri değiş tokuş yaparak birçok müzik ve video kompozisyonu serisi 

oluşturmuşdur. Bunlar özel olarak hazırlanan kayıt altında bir araya getirilmiştir. Bu 

makale, birçok yetkin kişi tarafından toplanan ve müzik başkanı Jonathan Savage 

tarafından sunulan projeden müzik hakkında değişik görüşler ortaya çıkarmayı 

amaçlamıştır. Uzmanlar dijital sanatı desteklemekle birlikte programlarının içine dijital 
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ve aynı zamanda yaratıcı teknolojiyi alarak, ve bu konuda öğrencilerin görüşlerini de 

işin içine katarak müzikte görsel ve duyuşsal kompozisyonun gelişimine katkıda 

bulunmayı amaç edinirler (Savage, 2002). 

 Şarkı söylemek bütün zamanlarda ve her yerde sürekli olarak ve oldukça 

benimsenmiş kültürel bir eylemdir. Bununla birlikte, İngiliz ortaokul müzik 

programındaki yadsınamaz yerine rağmen, şarkı söylemenin sıra dışı bir rolü ve 

karanlık bir yönü var: Buna göre; öğretmenler verilmesi gereken önemi yeterince 

veremedikleri konusunda şikayet ederler. Müziğin karanlık yönü olduğunu inandıkları 

bu şaşırtıcı düşünce üzerine inceleme yapan 40 ortaokul öğretmeni, öğretmenler 

tarafından genel olarak paylaşılan ortak düşünceye bağlı kalarak, şarkı söylemek 

üzerine entelektüel bir araç ve sosyal baskı anlamında bir durum oluşturmuşlardır. 

Tartışma, öğrencileri demokrasi ve vatandaşlık prensiplerine bağlı kılan ulusal İngiliz 

programının içeriği üzerinde yoğunlaşmıştır. Fakat bu tür tartışmalar işe yarayabilir mi? 

Bu merkezde uygulanan ve öğretmenin girişkenliğini ve gelişimini olumsuz etkileyen 

mevzuat programı devam ettikçe olması imkansız görünen pratikteki değişikliktir 

(Finney, 2000). 

 Bu makale Japonların müziksel eğitim anlayışından yola çıkarak küreselleşme 

ve ulusal, kültürel kimlik arasındaki ilişkiyi araştırır. Japonya, küreselleşme alanında 

farklı kültürleri bir arada barındıran bir ülke modeli olarak bilinmesine rağmen, bu 

gerçekte farklı kültürlerin yatağı değil; ulusal müzik kültürünün yeniden yapılanma 

döneminde, geleneksel müzikte batı, müziğinin yer değiştirmesidir. Buna bağlı olarak, 

“Japon izlerini taşıyan müzik öğretimi, onların Avrupa ya benzemesini sağlayan müzik 

kültürlerini aktarmaktan öte bir şey değildir” yorumu son zamanlarda vurgulanmaktadır 

(Ishii, 2005). 

 Bu madde küreselleşme ve yöreselleşmenin bugünün Tayvan müziğindeki 

karşılıklı etkileşiminden bahseder. Orada öğrenciler, yerel dil dahil yalnızca, üç ayrı dil 

bilmek zorunda bırakılmaz; ayrıca klasik batı müziği geleneksel Çin müziği ve yerli 

Tayvan müziği olmak üzere üç ayrı kültürü de tanımak zorunda bırakılırlar. Anket 

sonuçları küreselleşme ve yöreselleşmenin Tayvan müzik eğitiminde eşit etkiye sahip 

olmadığını göstermektedir. Araştırmaya göre Tayvan öğrencileri klasik batı müziğini ve 

popüler müziği yerel Tayvan müziğine ve geleneksel Çin stillerine tercih ederken 
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yanlıca Tayvan hükümeti yerel müziği teşvik etmektedir. Küreselleşmenin karmaşık 

hareketleri müzik eğitimi açısından incelendiğinde, bu çalışma bugün Tayvan müzik 

programında karşılaşılan gerginlik ve ikilemleri ortaya koyar (Law, 2002).                  

 Dawson, 1996 yılında İngiltere’nin sheffield eyaletinde bir lisede yaptığı 

araştırmada öğrencilerin müziğe olan ilgisinin yüksek oranda öğretmen davranışlarıyla 

bağlantılı olduğunu tespit etmiştir. Bu anlamda müzik öğretmeni yetişmesinin önemine 

işaret etmiş ve önerilerde bulunmuştur (Dawson, 1996). 

 Stauffer, 1998 yılında U.Ü.E.F.G.S.E.B. Müzik Eğitimi ABD’ında öğrencileri 

üzerinde yaptığı araştırmada öğrencilerin okullarında yeterli düzeyde yetişmeden 

meslek hayatına atıldıklarını tespit etmiştir. Bu sonuca bağlı olarak çeşitli önerilerde 

bulunmuş ve öğrencilerin eğitiminde yöntem değişikliğine gidilmesini ifade etmiştir 

(Stauffer, 1998). 

 Webster, Boston eyaletinde yaptığı bir araştırmada müzik öğretiminde 

teknolojiden faydalanmanın başarıya etkisini sınamış ve teknolojinin müzik öğretimi 

üzerinde gözardı edilemez bir etkisi olduğunu tespit etmiştir. Bunun yanı sıra geleneksel 

ya da otantik müzik öğretiminin de modernize edilmek koşuluyla vazgeçilmez olduğunu 

da vurgulamıştır (Webster, 2002).   

 Serafine, 1988 yılında Columbia Üniversitesinde konservatuar öğrencileri 

üzerinde yaptığı bir araştırmada öğrencilerin bu bölümü seçmelerinde yeteneklerinin ve 

bu alanda gelecek kaygılarının olmayışının çok önemli bir etken olduğunu ortaya 

koymuştur. Öğrencilerin bu alanda biraz daha teşvike ihtiyaçları olduğu konusunda 

önerilerde bulunmuştur (Serafine, 1988).           
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       BÖLÜM III 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni ve örneklemi, veri toplama araçları ile 

toplanan verilerin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler üzerinde 

durulmuştur.  

1. Araştırma Modeli 

Araştırmada deneysel yöntemin, öntest-sontest deseni kullanılmıştır. 

Değerlendireceğimiz programı herhangi bir programla karşılaştırmak istemiyorsak ya 

da bir karşılaştırma grubumuz yoksa öntest-sontest deseni kullanılabilir. Bu desende 

sadece bir grup alınır, bu gruba program uygulanmadan önce ve sonra aynı test verilir. 

Karşılaştırma grubu yoktur. Desenin şeması aşağıda verilmektedir. 

Tablo 1: Öntest-sontest desenine ait diziliş şeması  

 

 Öntest Sontest 

Deney Grubu 0 x 0 

 

Bu desene dayalı olarak yapılan değerlendirmede, öntest puanlarının ortalaması 

ile sontest puanlarının ortalaması arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bağımlı 

gruplarda “t” testi ile bakılır. “t” sonucunda “t” değeri ile istatistik olarak anlamlı ve 

fark sontest lehine ise programın başarılı olduğu söyl1enebilir, ancak bu desenin en 

büyük sakıncası programın neye göre iyi ya da kötü olduğunu söylemenin mümkün 

olmamasıdır. “t” testinin anlamlı olması için öntest-sontest farkının çok küçük olması 

da yeterlidir. Çoğunlukla bir program amaçlarının dışında yürütülmemişse çok iyi 

olmasa da bu kadarlık bir programın iyi olduğunun bir göstergesi sayılamaz (Erden, 

1998:55).   
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2. Çalışma Grubu 

Araştırmada 2003 / 2004 öğretim yılında Konya ili Kadınhanı ilçesi Atlantı 

Kasabası ilköğretim okullarında öğrenim gören 6. sınıf öğrencileri çalışma grubu olarak 

ele alınmıştır. Atlantı Kasabasında bulunan iki ilköğretim okulunun 6. sınıfında öğrenim 

gören toplam 85 öğrenci üzerinde araştırmanın ölçme aracı uygulanmıştır. Gözlem 

formunun ciddiyetle ve güvenilir olarak doldurulma riski ve sürecin takip edilme 

güçlüğünden dolayı kısıtlı olmasına rağmen bu çalışma grubu seçilmiştir. 

Evren (population), araştırmanın sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar 

bütünüdür. Bu bütün, ortak özellikleri olan canlı ya da cansız her türlü elemanı 

içerebilir. Çoklu elemanlardan oluşan bütünler için kullanılan “evren” terimi, tekli 

elemanlar (birimler) için “örnekolay”, küçük çokluklar için de “araştırma kümesi” gibi 

deyimlere bırakır yerini (Karasar, 1995:109). 

2. Veriler ve Toplanması 

Milli Eğitim Bakanlığının 2524 sayılı Tebliğler dergisiyle ilköğretim okullarında 

branş öğretmenlerinin öğrencide gerçekleşen davranış değişikliklerini gözleyip 

aktarabilmesi için düzenlediği yönlendirme amaçlı sınıf ve öğrenci gözlem formu baz 

alınıp ilköğretim 6. sınıflarda müzik dersindeki psiko-motor davranışa yönelik hedefler 

alınıp ve bunların her biri için işlem basamakları oluşturulup araştırma da kullanılacak 

gözlem formu elde edilmiştir.  

Araştırmada ilköğretim 6. sınıf müzik programından psiko-motor davranışa 

yönelik hedefler alınarak hedeflerin gerçekleşme düzeylerini belirlemek için işlem 

basamakları oluşturulmuştur. Elde edilen bu hedeflerin erişilebilirliğini ölçmek için 

gözlem formu kullanılmıştır. Kullanılan bu gözlem formu ile program uygulanmadan 

önce öntest, programın uygulanmasından sonrada sontest uygulaması yapılmıştır. 

Gözlem esnasında öğrencilerin alınan hedefleri işlem basamaklarını takip ederek 

gerçekleştirme düzeylerine bakılmış ve puan takdir edilmiştir. Gözlem formu, 1 ile 5 

arasında puanlanabilen bir ölçme aracıdır. Ölçme aracından elde edilen toplam puanlar 

hesaplamada kullanılmıştır.    
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Ürüne ve erişiye bakarak program değerlendirme sürecinde gözlem formunu 

genellikle psiko-motor becerilerinin ölçülmesinde ve eğitim durumlarının 

gözlenmesinde kullanılır. Beden eğitimi, müzik dersi, fen derslerinde laboratuar 

deneyleri, mesleki ve teknik okullarda atölye dersleri vb. ile ilgili öğretim 

programlarında hedeflerin büyük bir kısmı psiko-motor davranışlarla ilgilidir. Bu tip 

öğretim programları değerlendirilirken öğrencilerin giriş ve çıkış davranışları gözlem 

formu ile ölçülebilir. Psiko-motor becerilerin ölçülmesinde üç yöntem kullanılır. 

a. Öğrenci, hedef alınan beceriyi icra eder; öğretmen, icra sırasında 

öğrencinin hareketlerini gözler ve puan taktir eder. Bu yöntem davranışın 

gözlenip ölçülmesidir. 

b. Öğrenci, hedef alınan beceriyi icra ederek bir beceri ürünü ortaya 

çıkarır. Öğretmen bu ürünü inceler ve ona puan takdir eder. Bu, yöntemde 

ölçülen şey ürünün mükemmelliğidir. 

c. Öğrenci, hedef alınan beceriyi icra ederek bir ürün meydana getirir.                                                                                                  

Öğretmen hem ürünün oluşmasını çeşitli basamaklarda izler hem de davranışları 

gözler. Her basamakta ara puanları takdir eder, sonunda da bir toplam puan verir 

(Erden, 1998:64). 

Aslında her türlü veri toplama işlemi, bir tür gözlemdir. Ancak, inceleme 

kolaylığı bakımından, böyle bir birleştirme yerine, ayrı tekniklerden söz etmek daha 

yararlıdır. Veri toplama tekniği olarak, gözlemden, çoğu kez, karmaşık davranışların 

(öğretmen-öğrenci ilişkilerinin, doktor-hemşire ve doktor-hasta ilişkilerinin….) 

araştırılmasında; bazen de, varlık-yokluk bildiren basit (sıra ve sandalye sayıları gibi) 

sınıflamalı verilerin toplanmasında yararlanılabilir (Karasar, 1995:157). 

4.Verilerin Çözümlenmesi ve Analizi 

Uygulanan gözlem formundan elde edilen veriler kullanılarak, programın 

davranışa dönük etkiler bırakıp bırakmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. İstatistiksel 

teknik olarak t testi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 10.0 paket 

programından yararlanılmıştır. 
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 BÖLÜM IV 

  BULGULAR 

  

 Bu bölümde araştırmaya konu olan ilköğretim 6. sınıflarda uygulanan gözlem 

formundan elde edilen puanlara göre araştırmanın alt problemlerinin sırasına göre 

bulgulara yer verilmiştir. 

 Konya ili Kadınhanı ilçesi Atlantı kasabasında gerçekleştirilen gözlemde 

ilköğretim 6. sınıf öğrencileri için aynı form program uygulanmadan önce ve 

uygulandıktan sonra doldurulmuştur. Her iki uygulamanın da toplam puanları t testi ile 

analiz edilmiş olup analiz sonuçları tablo 1’de verilmiştir. Diğer tablolarda ise gözlem 

formunda kullanılan 8 hedefin öntest ve sontest uygulamaları toplam puanları ile t testi 

yapılmıştır. 

Tablo 2: Belirlenen psiko-motor davranışa yönelik hedeflerin 

erişilebilirliğinin ölçüldüğü gözlem formuna ait t testi sonuçları   

X  Std sapma t p 

0.0824 .4683 1.621 .109 

 İlköğretim 6.sınıfta müzik dersinde yer alan 8 adet psiko-motor hedefin 

davranışlarının toplam puanları bakımından öntest-sontest arasında anlamlı fark var 

mıdır? Problemi için gözlem formunun ön uygulaması ile son uygulaması ortalamaları 

arasındaki fark 0.0824 olarak bulunmuştur. Bu iki ortalama arasındaki farkın standart 

sapma değeri 0,4683 dür. Ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığı 83 serbestlik 

derecesinde “t” testi ile test edilmiştir. t değeri 1.621 (p>0.05) olarak hesaplanmıştır. Bu 

sonuç öntest-sontest uygulamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığını 

göstermektedir. 
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Tablo 3: Hedef 1’in (“İnsan, hayat ve müzik ilişkisini konu alan eserleri 

çalabilme”) erişilebilirliğinin ölçüldüğü t testi sonuçları   

X  Std sapma t p 

0.0353 .4485 .726 .470 

            İnsan, hayat ve müzik ilişkisini konu alan eserleri çalabilme hedefi için gözlem 

formunun ön uygulaması ile son uygulaması ortalamaları arasındaki fark 0.0353 olarak 

bulunmuştur. Bu iki ortalama arasındaki farkın standart sapma değeri 0,4485 tir. t 

değeri.726 (p>0.05) olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç öntest-sontest uygulamaları 

arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. 

Tablo 4: Hedef 2’nin (“Atatürk ile ilgili marş ve şarkıları anlamlarına uygun 
söyleyebilme, çalabilme, dinleyebilme”) erişilebilirliğinin ölçüldüğü t testi sonuçları   
 

X  Std sapma t p 

0.0235 .4874 .445 .657 

 

           Atatürk ile ilgili marş ve şarkıları anlamlarına uygun söyleyebilme, çalabilme, 

dinleyebilme hedefi için gözlem formunun ön uygulaması ile son uygulaması 

ortalamaları arasındaki fark 0.0235 olarak bulunmuştur. Bu iki ortalama arasındaki 

farkın standart sapma değeri 0,4874 dür. t değeri.445 (p>0.05) olarak hesaplanmıştır. 

Bu sonuç öntest-sontest uygulamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark 

olmadığını göstermektedir. 
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Tablo 5: Hedef 3’ün (“Dağarcığındaki müzikleri hız ve gürlük değişikliklerine, 
terimlerine ve işaretlerine uygun çalabilme”) erişilebilirliğinin ölçüldüğü t testi 
sonuçları   
  

X  Std sapma t p 

0,0118 .7791 .139 .890 

           Dağarcığındaki müzikleri hız ve gürlük değişikliklerine, terimlerine ve 

işaretlerine uygun çalabilme hedefi için gözlem formunun ön uygulaması ile son 

uygulaması ortalamaları arasındaki fark 0,0118 olarak bulunmuştur. Bu iki ortalama 

arasındaki farkın standart sapma değeri 0,7791 dir. t değeri.139 (p>0.05) olarak 

hesaplanmıştır. Bu sonuç öntest-sontest uygulamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı 

bir fark olmadığını göstermektedir. 

 Tablo 6: Hedef 4’ün (“Noktalı (.) notaları değerine uygun söyleyip çalabilme) 
erişilebilirliğinin ölçüldüğü t testi sonuçları   
 

X  Std sapma t P 

0,0235 .7234 .300 .765 

            Noktalı (.) notaları değerine uygun söyleyip çalabilme hedefi için gözlem 

formunun ön uygulaması ile son uygulaması ortalamaları arasındaki fark 0,0235 olarak 

bulunmuştur. Bu iki ortalama arasındaki farkın standart sapma değeri 0,7234 dür. t 

değeri.300 (p>0.05) olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç öntest-sontest uygulamaları 

arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. 
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Tablo 7: Hedef 5’in (“5/8 ölçülü şarkıları karma ölçü özelliklerine uygun 
söyleyip çalabilme”) erişilebilirliğinin ölçüldüğü t testi sonuçları   
 

X  Std sapma t p 

.0000 .6547 .000 1.000 

            5/8 ölçülü şarkıları karma ölçü özelliklerine uygun söyleyip çalabilme hedefi 

için gözlem formunun ön uygulaması ile son uygulaması ortalamaları arasındaki fark 

0,0000 olarak bulunmuştur. Bu iki ortalama arasındaki farkın standart sapma değeri 

0,6547 dir. t değeri.000 (p>0.05) olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç öntest-sontest 

uygulamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. 

Tablo 8: Hedef 6’nın (“Çeşitli bölümlerden oluşan ritim kalıplarını vurabilme”)  
erişilebilirliğinin ölçüldüğü t testi sonuçları   
  

X  Std sapma t p 

0,0941 .1.2308  .705 .483 

 

Çeşitli bölümlerden oluşan ritim kalıplarını vurabilme hedefi için gözlem 

formunun ön uygulaması ile son uygulaması ortalamaları arasındaki fark 0,0941 olarak 

bulunmuştur. Bu iki ortalama arasındaki farkın standart sapma değeri 0,012308 dir. t 

değeri.705 (p>0.05) olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç öntest-sontest uygulamaları 

arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. 
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Tablo 9: Hedef 7’nin (“Düzeyine uygun iki sesli şarkıları doğru söyleyebilme 
ve çalabilme”) erişilebilirliğinin ölçüldüğü t testi sonuçları   
 
  

X  Std sapma t p 

0,0118 .6636 .163 .871 

 

Düzeyine uygun iki sesli şarkıları doğru söyleyebilme ve çalabilme hedefi için 

gözlem formunun ön uygulaması ile son uygulaması ortalamaları arasındaki fark0,0941 

olarak bulunmuştur. Bu iki ortalama arasındaki farkın standart sapma değeri 0,6636 dır. 

t değeri.163 (p>0.05) olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç öntest-sontest uygulamaları 

arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. 

Tablo 10: Hedef 8’in (“Düzeyine uygun iki sesli kanonları doğru söyleyebilme 
ve çalabilme”) erişilebilirliğinin ölçüldüğü t testi sonuçları   
  

X  Std sapma t p 

0,0235 .2169 1.000 .320 

 

Düzeyine uygun iki sesli kanonları doğru söyleyebilme ve çalabilme hedefi için 

gözlem formunun ön uygulaması ile son uygulaması ortalamaları arasındaki fark 0,0235 

olarak bulunmuştur. Bu iki ortalama arasındaki farkın standart sapma değeri 0,2169 dur. 

t değeri 1.000 (p>0.05) olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç öntest-sontest uygulamaları 

arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. 
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   BÖLÜM V 

      TARTIŞMA  

 

Bu bölümde araştırmanın problemini teşkil eden “ilköğretim 6. sınıflarda psiko-

motor davranışa yönelik hedeflerin erişilebilirliği”nin ölçüldüğü gözlem formuna ait 

bulgular tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

Araştırmadaki bulgular araştırmanın yapıldığı hizmet bölgesinde müzik dersinde 

psiko-motor davranışa yönelik hedeflerin erişilebilir olmadığını göstermektedir. Bu 

sonucun elde edilmesinde birçok etkenden söz etmek mümkündür. Aşağıda bu etkenlere 

maddeler halinde değinilecektir. 

1. Müzik programının hedef ve davranışlar itibariyle araştırmanın 

gerçekleştirildiği hizmet bölgesinin eğitim ve öğretim düzeyine uygun olmadığı 

söylenebilir. Özellikle bu tip okullara müzik öğretmeni gönderilemediği de düşünülürse 

programın buralarda amacına ulaşma imkanının çok düşük olduğu söylenebilir. 

Program hazırlanırken bazı il ve ilçe merkezleri pilot bölgeler olarak seçilip deneme 

süresi kullanılmaktadır. Bu pilot bölgelerden gelen dönütlere göre programın uygulanıp 

uygulanmayacağına karar verilmektedir. Buraya kadar her şey ideal, ama geri kalmış 

hizmet bölgeleri hesaba katılmamaktadır. Özellikle köy ve kasabalarda birçok hizmette 

olduğu gibi eğitim-öğretim hizmetinde de olanaklar kısıtlı kalmaktadır. Dersler için 

gerekli araç-gereçler, alan mezunu öğretmenler, gerekli alt yapı eksikliği gibi 

yoksunlukların üstüne birde uygulanacak programın bu hizmet bölgelerinin yapısına 

uygun olmayışı süreci olumsuz yönde etkilemektedir. Bakanlık, öğretmenlerin programı 

çalıştıkları hizmet bölgelerinin yapısına uygun uyarlamalar yaparak hayata 

geçirmelerini istemektedir. Fakat maalesef uygulamada bu yaklaşım 

gerçekleşmemektedir.   

2. Müzik dersinin en ucuz ve en kolay bulunan materyali olan flütün, 

öğrencilerin birçoğunda bulunmadığını da ortaya koymak gerekir. Flüt çok kolay 
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bulunabilecek ve çok ucuz olmasına rağmen, öğrencilerde olmamasının da nedeni 

olarak, öğretmenin derse olumsuz yaklaşımı ve bu alandaki yetersizliği söylenebilir. 

 3. Bu araştırmada alınan hedeflerin bir ders dönemi boyunca işlenip, yapılan 

gözlem sonucu anlamlı düzeyde bir farklılık olmamasında önemli etkenlerden biri 

olarak öğretmen gösterilebilir. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan okulların müzik 

derslerine giren öğretmenin müzik eğitim bölümü mezunu olmaması, sadece dersin boş 

kalmaması için idare tarafından görevlendirilen bir sınıf öğretmeninin derse girmesi 

süreç sonunda anlamlı bir farklılık olamamasına neden olarak söylenebilir. 

 Her alanda olduğu gibi müzik dersinde de alan eğitimi almış, bu alanda 

formasyon sahibi bir öğretmenin ders vermesiyle, herhangi bir alandan bir öğretmenin 

müzik dersine girmesi arasında mutlaka önemli farklılıklar, eksiklikler olacaktır. Bu 

farklılıklar öğrencilerin eğitim-öğretim sürecine üst düzeyde etki etmesi vazgeçilmezdir.  

4. Avrupa da ki örneklere bakıldığında, müzik dersi için özel bir sınıf ayrıldığı 

ve bu sınıfın gerekli teçhizatla donatıldığı düşünülürse, programın istenen hedefe 

ulaşmamasını anlamak daha kolay olacaktır. Beceri derslerinin yapısı gereği bazı alt 

yapı ve aletlerin okul bünyesinde bulunması vazgeçilmezdir. Örneğin; beden eğitimi 

dersi eşofmansız, mindersiz, topsuz, resim dersi kağıtsız, fırçasız, boyasız, kalemsiz 

düşünülemez. Tıpkı bu derslerde olduğu gibi müzik dersinde de araç-gereç olmaksızın 

hedefe ulaşmaktan söz edilemez. 

5. Alan mezunu öğretmen eksikliğinden dolayı diğer branşlardan öğretmenlerin 

derse geçici olarak girdiklerinden söz edilmişti. Buna bağlı olarak derse giren  

öğretmenlerin derslerde müzik dersi dışında etkinliklerde bulundukları da bilinmektedir. 

Müzik derslerinin matematik, fen, Türkçe gibi derslerin eksiklerinin tamamlandığı etüt 

saatleri şeklinde kullanıldığı bilinmektedir. En iyi ihtimalle günün popüler şarkılarının 

öğrencilere söyletildiği dersler olarak işlenmesinin de araştırmanın sonucunda payı 

olduğu söylenebilir.    
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                                 BÖLÜM VI 

                                     SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde, araştırmanın önceki bölümlerinde elde edilen bulgular ve 

yapılan yorumlarla ilişkili olarak sonuçlara yer verilmiş, bu sonuçlara dayalı 

olarak önerilerde bulunulmuştur. 

 Sonuç 

 Program açısından bakıldığında araştırmanın bulgularından da anlaşıldığı gibi 

çalışma grubunu oluşturan kasabadaki iki ilköğretim okulundaki 6. sınıflarda psiko-

motor davranışa yönelik hedeflerin erişilebilir olmadığı ortaya konmuştur. Elde edilen 

sonuçlar alt problemler açısından aşağıda belirtilmiştir. 

1. “İnsan, hayat ve müzik ilişkisini konu alan eserleri çalabilme” hedefinin 

davranışa dönüşmediği tespit edildi. 

2. “Atatürk ile ilgili marş ve şarkıları anlamlarına uygun söyleyebilme, 

çalabilme, dinleyebilme” hedefinin davranışa dönüşmediği görüldü. 

3. “Dağarcığındaki müzikleri hız ve gürlük değişikliklerine, terimlerine ve 

işaretlerine uygun çalabilme” hedefinin davranışa dönüşmediği görüldü. 

4. “Noktalı (.) notaları değerine uygun söyleyip çalabilme” hedefinin davranışa 

dönüşmediği tespit edildi. 

5. “5/8 ölçülü şarkıları karma ölçü özelliklerine uygun söyleyip çalabilme” 

hedefinin davranışa dönüşmediği tespit edildi. 

6. “Çeşitli bölümlerden oluşan ritim kalıplarını vurabilme” hedefinin davranışa 

dönüşmediği görüldü. 

7. “Düzeyine uygun iki sesli şarkıları doğru söyleyebilme ve çalabilme” 

hedefinin davranışa dönüşmediği görüldü. 
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8. “Düzeyine uygun iki sesli kanonları doğru söyleyebilme ve çalabilme” 

hedefinin davranışa dönüşmediği tespit edildi.   

 Öneriler 

 Genel Öneriler: 

 1. Müzik programı hedef ve davranışlar açısından birçok kereler gözden 

geçirilmesi ve değiştirilmesine rağmen uygulamada hala eksilerinin olduğu söylenebilir. 

Program hazırlanırken pilot bölgelerde uygulanabilirliği denenirken kasaba ve köyler 

göz ardı edilmektedir. Hazırlanacak programların tüm ülkede uygulanabilir, hedeflerin 

davranışa erişme düzeyi yüksek özelliklerde olmasına dikkat edilmelidir. Bu anlamda 

uygulamada bizzat görev yapan köy, kasaba, ilçe ve il merkezlerinden öğretmenlerin 

görüşlerine başvurulmasının oldukça etkili olacağını söylenebilir. 

 2. Öğrencilerin çoğunun en kolay bulunabilecek ve en ucuz müzik aleti olan 

flüte bile sahip olmamaları konusu ise aslında sadece maddi imkanlarla ilgili değil. 

Özellikle araştırmanın gerçekleştirildiği kasaba için öğrencilerin maddi olanaklarının 

çok kısıtlı olduğu söylenemez. Burada öğretmenin derse ne kadar duyarlı olduğu 

gerçeği ortaya çıkmaktadır. Eğer öğretmen dersin verimli işlenmesi için gerekli araç-

gereci kullanmakta kararlılık gösterirse inanıyorum öğrenciler ve velilerde buna kayıtsız 

kalmayacaklardır.  

 3. Ülkemizde beceri derslerinin beklide en önemli sorunu, bu derslere girecek 

alan mezunu öğretmen sıkıntısıdır. Müzik dersinin de bu açıdan problemi farklı değildir. 

Araştırmanın yapıldığı kasaba okullarında müzik dersine giren öğretmen de müzik 

eğitim bölümü mezunu değildir. Derse giren öğretmen sınıf öğretmenidir. Sınıf 

öğretmeni yetiştiren fakültelerde de müzik dersi eğitimi verilmektedir, fakat hiçbir sınıf 

öğretmeninin alan mezunu bir müzik öğretmeni gibi ders vermesi beklenemez. Ne yazık 

ki okullarımızın ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinin yapısı gereği müzik öğretmeni 

sıkıntısı çekilmektedir. 

 Yönetmelik gereği bir sınıfın haftada sadece iki saat müzik dersi olmaktadır. Bir 

öğretmenin ayda on beş saat maaş karşılığı derse girmesi gerektiğini de hesaba katarsak, 

çok sınıflı büyük okullar dışında küçük okullara müzik öğretmeni ataması yapmak 
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bakanlığın işine gelmemektedir. Bu durumda yönetmeliğin yeniden gözden geçirilmesi 

ve bu anlamda bir ayarlama yapılması kaçınılmazdır. 

 Bu konuda şunu da eklemeden geçmek yanlış olacaktır; hali hazırda okullarda 

müzik öğretmeni sıkıntısı çekilirken, müzik bölümü öğrencilerine bakıldığında, 

onlarında fakülte öğrenimleri esnasında sanki mezun olduklarında müzik öğretmeni 

değil de sanatçı olacaklarmış gibi bir eğilim içersinde oldukları söylenebilir. Oysaki 

öğretmenlik bir şeyi çok iyi bilmek değil çok iyi öğretebilmektir. Bunun içinde 

öğrencinin seviyesine inebilmek ve onun dünyasına girebilmek gerekir. Bu anlamda 

eğitim fakülteleri müzik eğitim bölümlerine de önemli görevler düşmektedir. 

 4. Altyapı bakımından bakıldığında sadece araştırmanın yapıldığı okul değil 

genel olarak okullarımızın durumu pek de iç açıcı değildir. Nasıl ki fen dersi için bir 

laboratuar gerekli ise müzik dersi içinde bir müzik odası gerekir. Tam donanımlı bir 

müzik odası hem öğretmen hem de öğrenciler için motive edici olacaktır. Öğrencilerin 

kendilerini derse verebilmeleri ve becerilerini ortaya koyabilmeleri için ortamın etkisi 

hiç de yadırganamaz. 

 5. Daha öncede söz edildiği gibi müzik derslerinde, müzik öğretmeninin 

olmayışı önemli bir sorundur. Bunun yanı sıra çoğu zaman bu derslere girmesi için 

görevlendirilen öğretmenler bırakın müzik dersi programını uygulamaya çalışmayı, bu 

dersleri Matematik, Fen, Türkçe gibi derslerin telafilerinin yapıldığı etüt saatleri olarak 

kullanmaktadırlar. En iyi ihtimalle şarkı türkü söylettirip zaman öldürmeyi tercih 

etmektedirler. Bu aşamada okul idarecilerine görev düşmektedir. En azından bu derslere 

gönüllü ve hevesli öğretmenlerin görevlendirilmesiyle müzik dersinin verimliliği bir 

nebzede olsa arttırılabilir.  

 Çalışmadaki Problemlere İlişkin Öneriler:  

 1. Müzik aleti çalabilme temel isteyen, ilköğretim 1. kademede alt yapısı 

oluşturulması gereken bir davranıştır. 1. kademede yeterli temel eğitim verilmediği için 

2. kademe 6.sınıfta flütle ilk defa tanışan öğrencinin bu davranışı istendik düzeyde 

gerçekleştirememesi doğaldır. 1. kademede müzik eğitiminin temel prensipleri 

öğrencilere asgari düzeyde kavratılmalıdır. 
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 2. Müzik eğitiminde de her disiplin alanında olduğu gibi alanı sevmek esastır. 

Müzik dersinde öğretmen davranışlarının öğrenci üzerinde öğrenciye dersi sevdirecek 

bir etki bırakması gerekir. Araştırmadan anlaşılan o ki öğrenciler müzik dersine karşı 

ilgi duymamaktadırlar. Özellikle öğretmenlerin öğrencilerin bu dersi sevmeleri için 

daha özverili davranmaları gerekir. 

 3. Araştırmaya konu olan okullardaki müzik dersine giren öğretmenlerin alan 

mezunu olmayışlarının araştırmanın sonucu üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkisi 

olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu derslere alan mezunu ehil öğretmenlerin girmesi 

eğitimin kalite düzeyini birebir etkileyeceği söylenebilir. 

 4. Araştırmaya konu olan okullardaki fiziki alt yapının ideal müzik eğitimine 

müsait olmayışının da araştırmanın sonucuna etki ettiği düşünülebilir. Bu bağlamda söz 

konusu okullarda fiziki ortamın imkanlar dahilinde iyileştirilmesi eğitim-öğretim 

sürecine olumlu yönde katkısı olacağı söylenebilir. 

 5. Araştırmanın konusu dahilinde ilköğretim 2. kademe müzik dersi 

programında yer alan bazı karmaşık kavramların öğrencilerin öğrenme düzeyleri 

üzerinde olumsuz etkisi olduğu söylenebilir. Örneğin 5/8 ölçülü şarkıları karma ölçü 

özelliklerine uygun söyleyip hedefi sınıf öğrencisi için erişilebilmesi zor bir hedef 

özelliği taşır. Dolayısıyla müzik eğitim programının bu ele alınıp öğrenci seviyesine 

daha uygun hale getirilmesi eğitim-öğretim sürecini olumlu yönde etkileyebilir. 

 6. Tarihi süreç içerisinde incelendiğinde müziğin temelinin ritim olduğu görülür. 

Buna bağlı olarak ritim eğitiminin başlı başına bir alan olduğu söylenebilir. Bu anlamda 

müzik eğitim programında yer alan ritim ile ilgili hedeflerinde gözden geçirilmesi 

faydalıdır.  

 7. Toplumun sanata ve sanatın bir dalı olan müziğe yaklaşımının da hedeflerin 

davranışa dönüşmeyişinde olumsuz etkisi olduğu söylenebilir. Örneğin öğrencisine en 

ucuz müzik aleti olan flütü bile almayan veliler vardır. Bu anlamda yapılacak çeşitli 

okul aile birliği etkinlikleri ile velilerin sanata ve müziğe bakış açılarına etki edilebilir. 

 8. Özellikle ilköğretim 2. kademedeki öğrencilerin gelişme çağında 

olduklarından dolayı seslerinde kalın ve ince tonlarda değişmeler meydana gelmektedir. 
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Söyleme etkinliklerinde öğrencilerin sınıf ortamında seslerindeki fiziki gelişimlerinden 

kaynaklanan bozulmalardan dolayı söyleme etkinliklerine katılmak istemedikleri 

gözlenmiştir. Buna dayalı olarak derse giren müzik öğretmeninin bu konuya daha 

hassas davranması gerekir. 

 9. Bu araştırma Konya İli Kadınhanı İlçesi Atlantı Kasabasında yapılmıştır. 

Gözlem formunun doldurulmasındaki güvenirlik problemi ve diğer maddi problemler 

aşılması halinde daha geniş bir örneklem üzerinde çalışılması konu hakkında çok daha 

net ve genel bir yargıya varılmasına yardımcı olacaktır.   
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İLKÖĞRETİM  6.  SINIF MÜZİK  DERSİNDE  
PSİKO-MOTOR  DAVRANIŞA  YÖNELİK 
HEDEFLERİN  ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ  ÖLÇER  
GÖZLEM  FORMU 

.......... - ....... ÖĞRETİM YILI 
             SINIF: .................. 
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Değerlendirme 
1 başarısız 
2 geliştirilebilir 
3 orta 
4 iyi 
5 çok  iyi 

 
 
HEDEFLER 

1.İnsan ,hayat ve müzik ilişkisini konu  
alan eserleri çalabilme. 

2.Atatürk’le ilgili marş ve  şarkıları 
anlamlarına  uygun  söyleyebilme 
,çalabilme,dinleyebilme . 

3.Dağarcığındaki müzikleri hız ve  
gürlük değişikliklerine,terimlerine ve  
işaretlerine  uygun  çalabilme. 

4.Noktalı(.)notaları  değerlerine   
uygun  söyleyip   çalabilme. 

5.5/8  ölçülü   şarkıları karma ölçü  
özelliklerine  uygun  söyleyip  
çalabilme. 

6.Çeşitli  bölümlerden   oluşan  ritim 
kalıplarını  vurabilme. 

7.Düzeyine  uygun  iki  sesli  şarkıları   
doğru  söyleyebilme  ve  çalabilme.  

  8.Düzeyine  uygun  iki  sesli  kanonları  
doğru  söyleyebilme  ve  çalabilme. 

          

 
FORMU DOLDURANIN           
                                                                       OKUL MÜDÜRÜ 
 
Adı , soyadı :           
       
Branşı :         

 
  
 


