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I

ÖN SÖZ

Livre de Lyon Yayınevi’nin basımını gerçekleştirdiği “Müzik Eğitiminde 
Akademik Çalışmalar” adlı Eğitim Bilimleri Alanında çıkan kitabımızı siz 
değerli okuyucularımıza sunmaktan gurur duyuyoruz.

Günümüzde sanatsal eğitimi özendirmeye yönelik araştırmaların sayısı 
maalesef pek fazla değildir. Müzik eğitiminde de fark edilebilirliği sağlamak 
için yeni yaklaşımlara ve bakış açılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Uzun bir sürece 
dayanan yüksek seviyeli müzik eğitimi, zaman içerisinde duyma, görme ve 
dokunma gibi duyu organlarımızla birlikte gelişerek bilgi, birikim ve tecrübeye 
dönüşür.

Birbirinden değerli sekiz bilimsel çalışmanın yer aldığı kitabımızın 
misyonu; müzik eğitimi literatürüne yeni açılımlar ve özel yaklaşımlarla katkı 
sağlamak, araştırmacılara ışık tutmak ve yazarlarımızın sadece güzel ülkemize 
değil dünyaya da açılımlarını gerçekleştirmek olacaktır.

Başta müzik ve müzik eğitimi ile ilgili yazdıkları kitap bölümleri ile katkı 
sağlayan değerli yazarlarımız olmak üzere, titiz ve özenli incelemeleri ile editör 
ve hakemlerimize, tasarım ekibimize ve siz değerli okuyucularımıza ulaşmamızı 
sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunarız.

Prof. Hüseyin Bülent AKDENİZ
Doç. Ayşe Özlem AKDENİZ
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1

B Ö L Ü M  I

KEMAN EĞİtİMİNDE PoZİSYoNA GEÇME 
ÇALIŞMALARI

Studying	on	Position	in	Violin	Education

Hüseyin Bülent AKDENİZ1 & Ayşe Özlem AKDENİZ2

1(Prof. Dr.), Eskişehir, Türkiye, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı / 
Müzik Bölümü / Yaylı Çalgılar,  e-mail: hbakdeniz@anadolu.edu.tr,

 ORCID: 0000-003-4128-898X

2(Doç. Dr.), Eskişehir, Türkiye, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı / 
Müzik Bölümü / Yaylı Çalgılar,  e-mail: ozakdeniz@anadolu.edu.tr 

ORCID: 0000-0003-2383-7121, ozakdeniz@anadolu.edu.tr

1.     Giriş

Yaylı çalgılar ailesinin en küçük ve en önemli bireyi soprano insan 
sesine de benzetilen kemandır. Sol, re, la ve mi notalarından oluşan 4 
adet teli mevcuttur. Yüksek seviyeli bir keman eğitimi düşünülenden 

daha uzun bir zamana yayılır. Müzisyenler bu süreç içerisinde birçok tecrübe ve 
edinim kazanırlar. Bu da süreç içerisinde gelişmiş bir yeteneğe, bilgi ve birikime 
dönüşür.

Keman çalma sanatı, fiziksel, duygusal ve işitsel mekanizmalardan oluşan 
bir bütünün parçalarıdır. Bir müzik aletine hükmedebilmek için bu üçlünün 
mutlaka birbiriyle etkileşim ve koordinasyon halinde olması gereklidir. Keman 
çalmak fiziksel bir eylem olmanın yanı sıra zihinsel olarak da çeşitli aktiviteler 
de içerir.

Keman eğitiminde, iyi bir kemancının nasıl durması, yayın hangi 
pozisyonda tutulması, sol el, bilek ve kolun konumların nasıl koordinasyon 
içinde birlikte hareket etmesinin yanı sıra sağ el tutuş, yay hakimiyeti ve çeşitli 
yay tekniklerinin geliştirilmesi en önemli konulardır.
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Bu bölümde keman çalma tekniklerinin temel taşlarından biri olan doğru 
pozisyon geçişinin nasıl yapılacağı ile ilgili hangi çalışmalar ve egzersizler yer 
almaktadır.

2. Çalgı Eğitimi

Çalgı eğitiminde, öğrencinin belli bir öğrenme kapasitesine ulaşması için, 
öğretmenin gözetiminde önceden planlanmış ve programlanmış belirli amaca 
yönelik hedef olması gerekir. Önce güven duygusu aşılanmalı, ruhsal, bedensel 
ve zihinsel olarak hazırlanmalı, öğretmenin öğretilerini algılama süreçlerinde 
bilinç oluşturmalı ve öğretmeniyle sağlıklı bir diyalog içerisinde olmalıdır 
(Şendurur, 2001:154). 

Müzik alanında uzman olan bir eğitimcinin öğrencinin öğrenim sürecinde 
bilişsel, duygusal, işitsel ve bedensel gelişmelerini takibini sağlaması ve 
gerektiğinde müdahale etmesi önemlidir (Dündar, 2003:57).

Çalgı eğitiminde en önemli faktör öğretmendir. İyi bir formasyon alması 
gereken öğretmenin, öğrencilere etkili bir yaklaşımla temel müzik ve teknik 
doğruları kazandırabilmesi, öğrencinin ufkunu açması ve yol gösterici olması 
gerekir. Unutulmamalıdır ki öğretmenini seven bir öğrencinin derse olan ilgisi 
ve başarı seviyesi üst düzeyde olacaktır.

Öğrenciler günümüzde oyun, telefon, sosyal medya vb. dikkat dağıtıcı pek 
çok teknolojik uyarıcılara maruz kalmaktadırlar. Öğretmenin görevi, öğrencinin 
boşa geçen zamanlarını çalışma disiplinini oluşturarak en verimli bir şekilde 
kullanmalarını sağlamaktır. Öğrencinin durumuna göre farkındalık arttırıcı 
çalışma , konsere gitme- konser verme, müzik dinleme vb. mesleki planlamalar 
ile dikkat dağıtıcı etkenlerden uzaklaştırılmalı, neyi niçin ve ne zaman yapacağı 
konusunda bilinçlendirilmelidir (Dikmen, 1997:10,28),

Her öğrencinin anlama-kavrama, fiziksel yatkınlık, yetenek, görsel, 
işitsel ve dokunsal olma gibi kendine iç ve dış yapısına özgü  özellikleri vardır. 
Örneğin, bir konuyu bir öğrenci daha çabuk kavrarken diğer öğrenci daha 
geç kavrayabilir, başka bir öğrencinin parmakları kısa iken diğer öğrencini 
daha uzun olabilir veya bir öğrenci bir sesin doğruluğunu direk duyabilirken 
diğer öğrenci öğretmeni tarafından uyarıldıktan sonra o sesin doğruluğunu 
kavrayabilir. Burada önemli olan öğrencini gayreti ve isteği, öğretmenin 
de sabırlı ve hoşgörülü olmasıdır. Öğretmen her zaman öğrencinin fiziksel 
durumunu ve yeteneğini gözeterek ona uygun bir çalgı seçimi yapmalı ve eser 
zorluk seviyesini ayarlamalıdır. Ayrıca duyuşu kuvvetli bir öğrenciye çalarak 
göstermek, öğrencinin eseri daha iyi kavramasını sağlayacaktır. Bir eseri çalışıp 
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ezberlemek, öğrencinin notalara değil müziğe odaklanmasını sağlar ve böylece 
icranın müzikalitesini üst düzeyde tutmasına vesile olur (Artaç,2021,s.2598). 
Duyuşu zayıf bir öğrenci ise her yanlış seste uyarılmalı ve boş tel seslerle sesin  
kontrolü yapılmasının öğretilmesi sağlanmalıdır. Dokunsal bir öğrenci müziği 
daha iyi hisseder ve çalgıya hakimiyet bakımdan kolaylıkları daha fazladır 
Eğer bir öğrencinin dokunsallığı daha zayıfsa ve parmak kasları kuvvetsizse 
çalgıya hakim olma zorluğu çekebilir. Çalgıya hakimiyetini artırmak ve parmak 
kaslarını kuvvetlendirmek için ilgili egzersizler verilmeli ve bununla ilgili 
çalışma teknikleri öğretilmelidir. Örneğin; çalgı üstündeki aynı telde ritmik 
bağlı ve bağsız gam çalışmaları yapılmalı, günlük 5 dakikadan başlayarak her 
gün azar azar arttırılmalıdır. 

Öğrenciler teknik ve müzikal sorunlar ile baş başa bırakılmamalıdır. 
Öğretmen sorunun kaynağını çok iyi bir şekilde tespit edip kaynağında yatan 
faktörleri öğrenciye açıklayıp gerekli bilgilendirmeleri yapmalı ve gerekli 
önlemler alınmasını sağlamalıdır. Öğrenci farklı zamanlarda değişik öğrenme 
iniş çıkışları yaşayabilir. Söz gelimi öğrenmenin ilk zamanlarında fazla bir 
ilerleme kaydedemezken ilerleyen zamanlarda büyük ilerlemeler kaydedebilir 
veya tam tersi de olabilir. 

Bu süreci öğretmenin iyi takip etmesi ve çalışma ve öğrenme faktörlerini 
etkileyen sebepleri araştırması, buna çözüm yolları üretmesi,ve öğrenciyi yapıcı 
bir şekilde motive etmesi gerekir. 

Ayrıca öğretmen iyi bir eğitim -öğretim planlaması yaparak öğrencinin 
boşa geçen zamanlarını en sağlıklı bir biçimde değerlendirmesinde yardımcı 
olmalıdır. Bu planlama yapılırken neyi, niçin ve ne zaman yapacakları konusunda 
öğrenciye aydınlatıcı bilgi verilmeli, çalışmalarında iyi bir kılavuz olunmalıdır 
(Dikmen, 1997:10,28).

Öğrenciler arası bireysel farklılıklar mutlaka olacaktır. Bir öğrencinin 
kavrama yeteneği daha fazla iken diğerlerinin daha az olabilir. Bu farklılıklar 
yetenek, zeka, motor becerisi, isteksizlik, fiziksel farklılıklar, bilgi eksikliği vb. 
değişkenlerden kaynaklanabilir. Hatta aynı öğrencide bile farklı periyotlarda 
değişik öğrenme eğrileri görülebilir. Öğretmen her zaman bu durumları 
gözlemleyebilmeli, çözüm yollarını araştırarak çözüm yollarını bulabilmelidir 
(Şendurur, 2001:166).

3. Başlangıç Keman Eğitimi 

Genellikle çocuklardaki beyin ve motor gelişimi yaşamın ilk beş yılı 
içerisinde oluşur. Müzikal yeteneğin ve algılamanın gelişimi ise temelde dokuz 
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yaşına kadar devam ettiği var sayılmaktadır. Bu yüzden beş ve dokuz yaşları 
arasında keman derslerine başlamak çocuk açısından en doğru zaman olarak 
kabul edilir. Tabii ki müzikal öğrenme her zaman devam eder ama fiziksel ve 
müzikal yeteneğin geliştirilmesi yönünden bakarsak. keman öğrenimine mutlaka 
erken yaşlarda başlanılmalıdır. 

Rubinstein’a göre müzik dilini çocuk yaşta beri öğrenenler ileri yaştakilere 
göre daha kolay öğrenirler. Mason ise müziğin okuma yazma ile birlikte 
öğretilmesi gerektiğini vurgulamış ve bu eğitimin mutlaka erken yaşlarda 
uygulanmasının önemini belirtmiştir. Kodaly ise daha iddialı bir açıklama 
yapmış; on beş yaşın altındaki herkesin, bu yaşın üstünde olanlardan daha fazla 
yetenekli olduğunu ileri” sürmüştür (Fayez, 2001:11). Ünlü keman eğitmeni 
Suzuki ise ondan da ileri gitmiş, keman eğitimine başlangıç yaşının uygun ve 
küçültülmüş çalgılarla üç yaşında hatta daha küçük yaşta bile başlayabileceğini 
söylemiştir.

Bir çocuğun keman öğrenimine başlayabilmesi ve hazır olup olmadığına 
karar verirken dikkate alınması gereken bazı önemli hususlar vardır. Bunların 
en başında yeteneğinin kemanın perdesiz bir çalgı olmasından dolayı duyuş 
yeteneğinin en asgari düzeyde olması beklenir. Matematik yeteneği ve sayma 
yeteneğinin de olması lazımdır. Çünkü müzik matematikle adeta iç içe geçmiştir. 
Bununla birlikte fiziğinin keman çalmaya uygun olması, sağ ve sol el motor 
gelişiminin olması ve sağ el sol el kavramlarını anlayabilecek ve uygulayabilecek 
zekası olması elzemdir.

Her keman öğrencisinin derse odaklanma süreci de farklıdır. Öğrencinin 
durumuna göre daha kısa sürelerden başlayarak ders kondisyonu artırılmalı 
ve ders süresince öğretmeniyle çalışmak için duygusal olgunluğa erişmelidir. 
Ayrıca alınan dersleri unutmamak ve geliştirebilmek için, derslerden sonra her 
gün en az 10 dakika egzersiz yapılmalı ve parçaların zorluk derecesi arttığı 
zaman bu çalışma süresi de arttırılmalıdır. 

Yine de çocuk çalışmak istemezse veya henüz dersler için hazır değilse 
fazla zorlanmamalı, uygun bir ortamda onu derslere hazırlamak ve motive 
etmek için çeşitli yollar denenmelidir. 

4. Keman Çalmada Sol Elin tuşe Üzerinde Konumlandırılması 

Keman tuşesi üzerinde sol elin doğru olarak konumlandırılması iyi keman 
çalmanın anahtarıdır. Sol kol, dirsek ve bileğin yardımıyla doğru parmak basışı 
ve iyi bir ton çıkarmak daha kolaylaşacak bu da yapılan müziğin kalitesini 
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artıracaktır. Bu yüzden özellikle başlangıç seviyesinde keman sol el tekniğin 
eksiksiz ve sabırlı bir şekilde oturtulmasını gerekmektedir.

Bu teknik doğru ve dengeli bir keman tutuşuyla başlar, omuz, dirsek, bilek 
ve parmakların birbirleriyle doğru bir etkileşim ve koordinasyon içinde olması 
ve uyumlu bir şekilde hareket etmesiyle gerçekleşir. Sol el keman tekniğini 
oluşturan en önemli etkenler; sol elin keman tuşesi üzerinde doğru ve serbest 
biçimde konumlandırılması, doğal parmak basma hareketleri, iki tel arasında 
belli olmadan yapılan değişimler, ajilite sağlanması, doğru pozisyon geçişi ve 
etkileyici bir vibratodur. 

 Tuşe üzerinde baş parmağın duruşu, yüksekliği ve keman sapı ile olan 
ilişkisi el serbestliğinin kazanılmasında büyük bir rol oynar. Avuç içinin mümkün 
olduğu kadar keman sapına değmemesi, baş parmağın sapın sol tarafındaki 
yükseklik ayarı, ve elin tuşe üzerindeki içe dönük doğru pozisyon alması 
başlangıç keman eğitiminde hakimiyetin sağlanması için gerekli unsurlardır.

Sol el parmak basma çalışmalarında en çok dikkat edilmesi gereken husus, 
notalara basarken parmaklarımızın dik, etli kısmıyla, yan yana paralel olacak 
şekilde ve diğer tellere dokunulmadan basılmasıdır.

Dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir unsur ise 4. parmağımızın tuşe 
üzerinde her an tele basacakmış gibi konumlandırılması ve bununla birlikte 
dirsek ve bileğin içe dönük vaziyette durmasıdır.

4.1.	Kemanda	Pozisyon	Geçme

Pozisyona doğru geçmek, kemanda sol el tekniğinin en önemli 
aşamalarından biridir. Sol el dirseği, bilek ve nihayetinde parmakların keman 
üzerinde doğru bir konum alması, baş parmağın serbest olması doğru pozisyon 
geçmenin ilk aşamasını oluşturur.  İkinci aşamada, pozisyon geçişi yapacak olan 
parmağın tel üzerinde hafifçe dokunarak gidilecek olan notaya flajöle şeklinde 
belli etmeden kayması gereklidir. Üçüncü aşamada ise gidilmesi istenen notaya 
gelindiğinde parmak durdurulur ve basış o nota üzerinde netleşir (Akdeniz2019, 
98).

Parmağın pozisyon geçişi esnasında tuşeye güçlü bir şekilde temas etmesi, 
sesin kaydığı izlenimini verir. Bu da genellikle çalış sırasında istenmeyen bir 
durumdur. Çünkü arada birçok yabancı notalar da duyulabilir. Bir başka yanlış 
durum ise pozisyon geçme esnasında parmağın tel ile temasının kesilmesidir. 
Bu da gidilmesi istenen notada aksan sesi duyulmasına yol açar. Bu geçiş de çok 
fazla tercih edilmez.
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Genellikle güçlü zamanda pozisyona geçmek daha sağlıklıdır. Belli 
etmeden geçiş müziğin ifadesine ve anlatımına göre sağlanmalıdır. Temponun 
ve pasajların hızına göre çabuk, veya daha yavaş etkileyici geçişler gerektirir 
(Oddo; Akt: Sievers, 2005, 22).

Sol el tekniği için gereken konum yapılandırmalarının derecesi ve 
biçimlendirilmesi ve devinimleri her zaman aynı olmayabilir. Mesela bazı 
geçişlerde parmaklar daha hareketsiz bilek ve kol daha hareketli olurken 
başka bir geçişte bunun tersi olabilir. Ayrıca pozisyon geçen kişinin fiziksel ve 
zihinsel yapısı ile çalış tecrübesi de bunun en önemli etkenlerindendir. Tüm bu 
yapılandırmalar ve devinimler göz önünde bulundurulup doğru ve etkin biçimde 
uygulanırsa keman pozisyon geçişleri rahatlar ve zorluklar azalır. Pozisyon 
geçişlerinde icracıyı zorlayacak ve moralini bozacak deneyimlerden kaçınılmalı 
sol elin tuşe üzerindeki nasıl konumu doğru ve özverili bir şekilde öğretilmesi 
sağlanmalıdır (Duru, 2016:264).

Dünyadaki keman ekollerinin eğitimlerindeki pozisyon geçişlerinde 
çeşitli uygulamalar da mevcuttur. 1. pozisyondan başlayarak 2., 3. ve 4. 
pozisyonların sırayla öğretildiği ekollerin olduğu gibi, elin kolaylığı açısından 
direk 3. pozisyondan başlayan pozisyon geçme tercihleri bazı ekollerde vardır 
Bazı ekollerde ise 2. Pozisyon atlanıp ilk olarak 1. ve 3. Pozisyonlar arası geçiş 
öncelikle öğretilir. Bu geçiş öğrencinin adapte olmasında oldukça faydalı bir 
yöntemdir (Par,2020, 657).

Pozisyona geçiş öncelikle dirsekten yapılmalı sadece önkol ya da elden 
olmamalıdır, Dirsek ve el beraberce, doğal bir koordinasyonla birbirleriyle uyum 
içerisinde hareket etmelidir. Dirsek ve el sol teli üzerinde pozisyondaysa sağa, la 
ve mi tellerindeki pozisyonlarda ise doğal olarak sola doğru konumlandırılmalıdır.

Pozisyon geçişlerinde yayın konforuna ve rahatlığına dikkat edilmeli her 
zaman kontrol altında tutulmalıdır. Bunun yanı sıra pozisyon geçişinde parmaklar 
tel üzerinde hafifletilmeli ve geçiş gizli gerçekleştirilmelidir. Baş parmak serbest 
olmalı ve kontrol altında tutulmalıdır. Bütün bunlar gerçekleşirken omuzdan 
başlayarak tüm kol, dirsek bilek ve parmaklar bütün halinde hareket etmelidir. 
Pozisyon geçişlerde eserin durumuna göre geçiş hızı da ayarlanmalıdır (Chen 
2016,210).

Keman eğitimi pozisyon öğrenme süreci içerisinde, geçişler ve türleri 
öğrenciye detaylı olarak anlatılmalı öğrenci bu konuda bilinçlendirilmelidir. 
Doğru hareketlerin nasıl yapılacağı ile ilgili açıklamalar ve el, parmak, dirsek 
ve bütün sol kolun  konumu ile ilgili verilmesi gereken bilgiler diğer unsurlarla 
da birleştirilerek verilmesi çok yararlı olacaktır. Kontrollü ve doğru biçimde 
yapılan pozisyon geçişleri zamanla alışkanlık haline gelecektir (Taş,2019,367).
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5. Kemanda Pozisyona Doğru Geçiş için Egzersizler

Kemanda doğru pozisyon geçişlerinde dikkat edilmesi gereken bazı 
unsurlar vardır;

1. Sol el parmak, bilek ve dirseğinin keman tuşesi üzerinde doğru bir 
konumda bulunması, 

2. Pozisyona geçecek olan parmağın önce tel üzerindeki istenilen notaya 
net bir şekilde basması, sonrasında ulaşmak istediği notaya gelinceye kadar tele 
flojele yapar gibi hafifçe dokunarak kaydırması ve istenilen notaya gelindiğinde 
ise parmağın o nota üzerinde tekrar net basması, 

3. Egzersizleri çalma esnasında notada belirtilen süreye mutlaka uyulması, 
ve zamanlamanın doğru bir biçimde ayarlanması, 

Yaydaki baskı ve hızın sabit bir şekilde tutulmasına çalışılmalıdır (Pozisyon 
geçişin duyurulmaması isteniyorsa bazen geçiş esnasında yaydaki baskı biraz 
daha azaltılabilir).

1, 2, ve 3 numaralı la teli üzerinde 1. pozisyonda başlayan egzersizde 
olduğu gibi, 1. parmak olan si notası net basılır. Geçişe başlarken parmak hafifçe 
kaldırılarak tele baskı uygulanmadan flojoleye benzer bir şekilde yavaşça 
2. pozisyon do notasına doğru, başparmak- bilek-dirsek ile birlikte hareket 
edilerek ulaşıldığı zaman 1. parmak net bir şekilde basılmalıdır. Aynı işlemler 
uygulanarak do notasında si notasına geri dönüş yapılır. Sonrasında 1. pozisyon 
si notasından 3. pozisyon re notasına gidiş, re notasından si notasına geri döşte 
de aynı teknik uygulanır.  Bu egzersiz 1. pozisyon 1. parmak si notasından 
oktavı olan 8. pozisyon si notasına kadar sırası ile tüm pozisyonlarda uygulanır. 

Aynı çalışmalar 1. ve 8. pozisyonlardaki tüm pozisyonlarda 2., 3. Ve 4. 
parmaklar üzerinde de tekrar edilmelidir. Daha sonra re, sol ve mi tellerinde de 
egzersizler aynı çalışma tekniği ile sırasıyla tüm parmaklarla uygulanmalıdır 
(Akdeniz,2019,136).

Bu egzersizlerde esas olan kat edilen yolun ilk önce yavaş, sonrasında 
geçiş sesini duyurmadan yapılması önemlidir.
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1.      Giriş

17. Yüzyıl itibari ile İtalya’da yaygınlaşmaya başlayan ve yükselme 
dönemine giren keman çalma sanatı dönemin ünlü keman sanatçısı 
Corelli’nin çalışmaları ile daha çok duyulmaya ve diğer komşu Avrupa 

ülkelerini de etkisi altına almaya başlamasına rağmen Almanya ve Avusturya’da 
Bach, Mozart, Spohr ve daha nice ön plana çıkan besteciler vasıtasıyla İtalyan 
keman sanatından hem müzikal hem de teknik açıdan daha çeşitli ve daha 
ileri seviyelere ulaşmış bir keman çalma sanatı ortaya çıkmıştır. Bunun yanı 
sıra 17. Yüzyılın önemli barok bestecilerinden ve kemancılarından birisi olan 
Alman Westhoff’un kendi dönemine göre modern ve gelişmekte olan Alman 
keman tekniği üzerine yayımladığı çalışmalar yaşamının sonlarına doğru 
yaptığı eserlerine yansımış ve çevresi tarafından büyük bir beğeni toplamıştır, 
Almanya’daki kemancılar içinde de bir ilham kaynağı olmuştur (Ketenci, 
2005, s. 4).

Alman ve Avusturyalı keman sanatçıları 17. Yüzyıl Avrupa’sında İtalyan 
kemancılar gibi iyi bir keman tekniğine sahip değillerdi. Kendi içlerinde müzikal 
bir birikim elde etmiş olsalar da hissettiklerini yansıtacak, anlatacak ve yoruma 
dökecek teknik bilgiye henüz ulaşmış sayılmazlardı.
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Döneminin en önemli bestecilerinden sayılan Heinrich Schütz (1585-
1672) Symphoniae sacrae (kutsal senfoni) isimli çalışmasının ön söz kısmında 
Alman kemancılar hakkında geldikleri teknik seviye ile ilgili yorum yapmıştır 
ve gördükleri karşısında mutlu olmamıştır. Kemancılara, bir eseri daha iyi icra 
edebilmek ve konserlere hazırlık yapabilmeleri için partilerini iyi çalışmaları 
gerektiğini bilhassa seri pasajlar ve buradaki çoğu kemancının daha tam olarak 
bilmediği yay teknikleri üzerinde çalışma yapması ve kendilerini geliştirmeleri 
gerektiğini söylemiştir (Kolneder, 1993, s. 275).

17. Yüzyıl Alman keman müziği ve tekniğinde Johann Heinrich Schmelzer 
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) ve Johann Jakob Walther (1650-1717) 
gibi besteciler Alman keman müziğine yeni bir anlayış getirmeye çalışmışlardır. 
Yay çekiş-itiş sırasında uzun ve kısa staccolar, ricochet vb. birçok yeni teknik 
ilk olarak bu bestecilerin çalışmalarında görülmüştür. Yeni yeni oturtmaya 
çabaladıkları bu teknikler temel seviyede bile olsa Alman keman çalma sanatının 
daha ileri seviyelere ulaşabilmesi için önemli birer basamaktır (Melkus, 2000, 
s. 164). Alman müziği yanında Avusturya enstrüman müziğinin başlıca formları 
da bu dönemde oluşmaya başlamış, ilk örneklerinden olan enstrüman için süit 
formu, Biber ve Schmelzer’in keman eserleri aracılığı ile gelişmeye başlamıştır 
(Akdeniz H. B., 2008, s. 29).

Geniş ölçüde Alman-Avusturya ekolü İtalyan, Fransız ekollerine karşın 
daha etkili ve sağlam bir yönteme sahip olmuş, her iki ekolden etkilenmiş, fakat 
yıllar geçtikçe kendi özgün ekollerini meydana çıkarmışlar ve daha efektif bir 
duruma ulaşmıştır. (Ketenci, 2005, s. 114).

2. Alman-Avusturya Keman Ekolünün Gelişimine Katkıda Bulunan 
Önemli Kemancı-Besteciler 

Alman ve Avusturya keman çalma sanatının 17. Ve 18. Yüzyıllarda Biber, 
Walther ve Westhoff (1656-1705) gibi besteciler ile geliştirmeye başlattıkları 
bu yeni keman çalma anlayışı, 18. Yüzyılda L. Mozart’ın yayımladığı Versuch 
einer gründlichen Violinschule adlı keman eğitimi üzerine yazılan metoduyla uç 
noktalara ulaşmıştır. Yayımlandığı tarihten itibaren büyük ilgi gören bu eserler, 
metotlar, Alman ulusun ve kültürünün kendilerine has bir keman ekolüne sahip 
olmanın en büyük yapı taşlarıdır (Stowell, 1985, s. 1).

Avusturya keman çalma anlayışı, ünlü kemancı L. Mozart’a kadar fark 
edilecek bir düzeye gelememişti. 17. Yüzyıl boyunca İtalya keman ekolünden 
beslenmiştir. 18. Yüzyıl ile Alman keman sanatı ile ortak bir yöntemde hareket 
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ederek kendi anlayışlarını oluşturma çabasına girmişlerdir. Her ne kadar ortak 
altyapılara sahip olsalar da klasik Avusturya keman sanatı Almanların etkinliğine 
karşın kendi öz yapısını ve ilerlemesini sürdürmeyi başarıyla gerçekleştirdi 
(Akdeniz H. B., 2008, s. 2).

18. Yüzyıl itibariyle kemanın yapısal olarak gelişimini sürdürmesi, 
Almanya’da yeni keman tekniklerinin oluşmasın önünü de açmıştır. Bu yeni 
teknik gelişmelerin ışığında öne çıkan iki stil olmuştur: genellikle dans müzikleri 
için kullanılan daha ritmik, yalın ve özgün olan bir stil, bir diğer ise teknik 
açıdan daha üst düzey olan ama ritmik ve melodik unsurlar açısından daha özgür 
olan sonat tarzı. Ritmik düzenin daha özgür olarak icra edildiği bu stil ile ağır ve 
yavaş bölümler, vokal üstüne yazılmış cantabile bir set üstüne yerleştirilmiştir 
(Ketenci, 2005, s. 5).

Alman keman sanatının 19. Yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden birisi 
kuşkusuz L. Spohr’dur. Ünlü kemancının başta Alman romantik operası, 
Fransız ekolü ve İtalyan şarkı söyleme tarzı gibi birçok üsluba ve değişikliğe 
açık olduğu bilinmektedir. Spohr kendi tarzını ve reformcu fikirlerini keman 
eserlerine ve icrasına aktarmış, ünlü metodu Violinschule de ve birçok eserinde 
bu yaklaşımların izleri görülür. İlaveten yay tekniklerine de çok önemle 
yaklaşmış, tekniklerin gelişimi konusunda büyük çabalar sarfetmiştir. (Stowell, 
2001, s. 84).

Spohr keman çalma sanatının daha ileri seviyelere ulaşabilmesi için akort 
düzeni ve yay teknikleri ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Ama keman için yaptığı 
en önemli katkılarından birisi de şüphesiz 1820 yılında çeneliği bulmasıdır. 
Bunun dışında diğer bir önemli durum ise kendi keman ekolü ile anılacak olan 
Cassel Okulunu kurmasıdır. Spohr’un keman icra anlayışı genellikle Eck ve 
Stamitz bünyesinde kurulan Mannheim Okulu ilkelerine dayanır. Yay tekniğinde 
ise diğer bir önemli kemancı Pierre Rode’den esinlenmiştir (Rodrigues, 2009, 
s. 13). İyi kemancılığının yanında iyi bir öğretmen de olan Spohr Alman 
müzik tarihine geçecek birçok önemli kemancı yetiştirmiştir. Öğrencilerinden 
birisi olan Ferdinand David, Leipzig Konservatuvarının ve keman okulunun 
açılmasında büyük pay sahibidir. Spohr’dan sonra Alman Keman Ekolünün 
gelişme sürecinde F. David, payı olağanüstüdür. Yorumculuğu ve öğretileri ile 
Alman keman çalma sanatı daha çağdaş bir seviyeye gelmiştir. 

Alman Keman Ekolünün bir diğer önemli temsilcisi ise ünlü virtüöz 
Joseph Joachim’dir. Macar asıllı olan müzisyen çoğunlukla Alman keman sanatı 
geleneği ile anılmaktadır. Fransız keman ekolünden gelen öğretmeni Karl Böhm 
ile yaptığı çalışmalar sayesinde Fransız sitiline de hâkim olmuştur. Özünde 
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teknik parlaklığı ve yeteneği amaç edinen bir esere uygun ifadeyi eklemek, 
Joachim’in icrasına ve öğretisine dair gösterilen tipik özelliklerdir. Gösterdiği 
bu özellikler onu tipik bir Alman kemancı olarak yansıtmaktadır. Şatafatlı teknik 
unsurlar ve duygu yüklü bir anlatım üslubuna sahip icra stilleri göstermesi onu 
Spohr ile muadil kılar. Ancak Joachim’in icra anlayışında Avrupa’nın diğer 
önemi kemancıları olan Viotti ve Paganini’nin de izleri olduğu görülmektedir 
(Öztürk Ö. D. 2012, s. 8-9).

2.1.	George	Philippe	Telemann	(1681-1767)

Telemann yaşadığı dönemin en bilinen Alman besteci olarak görülmekteydi. 
Bach ve Handel ile yakından bir ilişkiye sahipti. Döneminde Bach’tan bile ünlü 
bir besteciydi. Oldukça yaratıcı olan Telemann, keman müziğinin gelişmesi 
adına konçertolar, sonatlar bestelemiş, bunların yanında ilk viyola konçertosunu 
da besteleyen kişidir. Müzik anlayışı süslü ve ritmik ezgilerin yanında havalı 
teknik motifler ile dönemini çok iyi derecede yansıtan, Barok Dönemin öne 
çıkan bestecilerindendir.

Telemann, zamanının öne çıkan stillerinin (Alman, İtalyan ve Fransız) 
ustası sayılırdı. Bu ekollerin hepsinde ustalaşmış ve çok kolay bir biçimde akıcı 
eserler yazıp çalabiliyordu. Keman eserleri içerisinde en ünlü olanı Keman için 
12 fantezi dir. Bunun yanında keman için birçok konçerto ve sonat bestelemiştir. 
Telemann hayatı boyunca Almanya’nın en büyük bestecilerinden birisi olarak 
görülmüş ve büyük bir saygıyla yaşamıştır (http-1).

2.2.	Johann	Sebastian	Bach	(1685	–	1750)

Alman müziği denilince akla gelen ilk bestecilerden birisi kuşkusuz 
Bach’tır, modern çağda artık tüm kemancıların mutlaka icra ettiği ve keman 
literatürünün çok önemli yapıtlarından olan konçertoları, keman-piyano sonatları 
ve keman için akla gelen ilk eserleri olan solo için keman sonat ve partitaları 
bestelemiştir. İtalya’da şekillenen keman çalma sanatından da esinlenerek, 
bireysel stilini oluşturmaya başlamış ve keman müziğinin gelişebilmesi adına 
devrim niteliği taşıyan kompozisyon teknikleri kullanarak müziği daha ileri 
aşamalara ulaştırmıştır.  

Müzisyen bir aileden Bach’ın keman yapıtlarında, dönemine göre farklı 
teknik unsurlar ve armonik katmandan üzerine işlenmiş melodik bir hattan 
bahsedilebilir. Genel müzik anlayışı ise üslup olarak görkemli bir polifonik yazı, 
duygu yüklü ilahi bir anlayış, matematiksel deha, dönem özellikleri göz önünde 
bulunduğunda yay tekniklerinin sınırlarını zorlaması, tempolardaki hareketlilik 
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gibi etkenler yapıtlarında kayda değer bir merciye sahiptir. Kemandaki ustalığının 
yanında çok iyi derecede org ve klavsende çalabilen olan Bach’ın keman 
eserlerinde, çaldığı enstrümanlara ait karakter özellikler görülebilmektedir. 
Keman için solo sonatlarından Partita No: 2 de olan Chaconne bölümü bu biçim 
ait en uygun örneklerden sayılabilir. Keman repertuarı içinde çok önemli bir 
yeri olan bu eserin, teknik zorluk, müzikal uzunluğu bu döneme kadar böyle 
donanımlı bir eser görülmediği için keman edebiyatında ayrı bir yere sahiptir. 
Bunun yanında BMW 1004 Re Minör Partita’nın içerisinde yer alan diğer 
bölümlere göre ayrı bir boyutta adeta ayrı bir eser izlenimi vermektedir.

Görsel.1. J.S.Bach (http-3)

Bach’ın keman eserleri zamanına göre teknik ve müzikal açıdan oldukça 
ileri bir seviyedir. Keman eserleri 6 keman konçertosu, 6 keman-klavsen için 
sonat, 3 keman ve sürekli bas için sonat, 1 keman-klavsen için süit ve füg, bu 
eserlerin dışında keman repertuarı için en önemli eserlerden olan 6 eşliksiz 
sonatı, 3 Sonat ve 3 Partitadan oluşmaktadır. Genel müzik anlayışı ve keman 
çalma teknikleri açısından bakıldığı zaman Bach’ın barok müziğine kattıkları, 
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getirdiği yeni icra teknikleri, ileri seviye yay teknikleri ve daha birçok zorluk 
içeren yazım anlayışı bu eserlerde sonuna kadar hissedilmektedir.

Bach’ın bir dönem İtalyan ekolü ve bestecilerinin etkisi altında olduğu 
söylenebilir. Corelli, Frescobaldi, Benedotto, Marello ve Vivaldi gibi bestecilere 
hayran olduğu bazı eserlerinde ise bu stile yakın bir anlayışta beste yaptığı 
görülmektedir. İlave olarak Vivaldi’nin 4 keman için bestelediği keman 
konçertosunu Bach, 4 klavsen için düzenlemiştir (Tarcan, 1987, s. 17-24).

Müzik tarihi içeresinde birçok müzisyen kendi döneminin müzikal 
liderliğini sürdürmüştür. Bach’ta bunlardan birisidir. Barok dönem müzik 
anlayışını, monofonik yazıyı, armoni tekniklerini bir sonraki döneme bağlayan, 
çok sesli müziğe geçişin, polifonik unsurların yaygınlaştığı klasik dönem 
arasında bir köprü görevi oluşturmuştur (Say, 2005 , s. 28).

Bach’ın orijinal el yazmalarında eserlerinin tempolarına, nüanslarına 
ait herhangi bir işaret görmek zordur. Bu yüzden Bach’ın keman eserlerini 
yorumlarken dönem özelliklerini iyi anlamak ve idrak etmek gerekmektedir. 
İcra sırasında berrak, yalın ve saf bir müzikal yorum yapmak, daha fazlasından 
kaçınmak yorumcu için çok önemli unsurlardır. Ayrıca armoni, kontrpuan ve 
sistematik noktalara hassasiyet ile yaklaşmak doğru olacaktır. Bach’ın ölümü 
barok dönemi kapatıp klasik dönemi başlatmıştır (Akdeniz & Akdeniz, 2020, 
s. 55).

2.3.	George	Friderich	Handel	(1685-1759)

Aslen Almanya doğumlu olan Handel, yaşamının çoğunu İngiltere’de 
geçirdiği için bu ülkeye ait bir besteci olarak anılmaktadır. Kendi döneminde 
müzikal anlayış genellikle solo çalgılar ve sürekli bas üstüne olduğu için bu tarzda 
eserler üretmeye çalışmıştır. Handel’in keman müziğini incelediğimiz zaman 
ulusal ekollerden bağımsız bir tavır sergilediği daha çok evrensel boyutta bir 
kimlikle çalıştığı söylenebilir. Eserlerinde Galant Stilinin izleri görülmektedir. 
Keman yapıtlarında zengin melodik tavır ve yalın armonizasyon kullanmıştır. 
Kontrpuan tekniğinin aksine armoni düzenine daha çok önemsemiştir. Keman 
için bestelediği sonatlarında bu tutumu görmek mümkündür (Delikara, 2010, s. 
633).

Handel, yaşamı boyunca pek çok eser bestelemiş olsa da keman için bir 
konçerto ve sonatlar bestelemiştir. Çağımızda en yaygın olarak icra edilen eseri 
HVW 371 Re Majör Keman Sonatı dır. Barok müziğinin teknik ve müzikal 
unsurlarının görüldüğü keman eserleri, öğrenci eğitiminde yoğun olarak tercih 
edilmekte ve keman edebiyatının temel niteliği taşıyan yapıtlarıdır.
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2.4.	Johann	Stamitz	(1717-1757)

Alman kemancı-bestecilerinden olan Stamitz, kendi döneminde ülkesi 
tarafından itibar görmüş önemli müzik adamlarından birisiydi. 1741 yılı itibariyle 
Almanya’nın önemli müzik kurumlarında birisi olan Mannheim Okuluna atandı. 
Bu okulda verdiği eğitim ve yetiştirdiği öğrenciler sayesinde Mannheim Okulu, 
Stamitz’in adıyla anılmaya başladı. Bu okul için birçok önemli yenilik yapan 
Stamitz, kurumun Avrupa tarafından tanınmasını sağlamıştır. İlerleyen dönemde 
bu okulda önemli kemancılar ve besteciler yetişmiştir. Stamitz keman için 2 
konçerto bestelemiştir. Yaylı çalgılar toplulukları ile yaptığı çalışmalar senfonik 
yapılanmayı da tetiklemiştir (Ulucan Weinstein, 2011, s. 25). Bunun yanında 
oğlu Carl Stamitz’de yaptığı birçok çalışma ile Avrupa’da başarılar kazanmış 
bir müzisyendi.

2.5.	Joseph	Haydn	(1732-1809)

Senfoninin babası olarak da adlandırılan Haydn, oda müziği ve keman için 
yazdığı pek çok eserde yaratıcılığını ve üretkenliğini göstermiş, üst düzey çalgı 
ustalığı ve kendine has müzikal anlayışı ile döneminin önde gelen isimlerinden 
biri olmuştur. Keman konçertoları ve oda müziği eserlerini ele alacak olursak, 
kendi stilinin parlaklığını çok iyi bir şekilde yansıtmıştır. Keman eserlerinde 
sanatsal efektler, detaylı işlenmiş bölümler, farklı arşeler ve az ölçüde de olsa 
melodik başlangıçlar sıklıkla kullanılmıştır (Akdeniz H. B., 2008, s. 14-15).

Haydn’ın keman yapıtlarının çoğu kendinin bestelediği eserler değildir. 
Başka formlardan esinlendiği transkripsiyonları bir araya getirerek kendince 
düzenlemiştir. Eserleri döneminde ilgi görmüştür ve icra edilmiştir. Haydn keman 
için solo eserler yazsa da enstrümanın işlevselliğini daha çok oda müziklerinde 
kullanmıştır. Eserlerindeki keman partileri genellikle sürükleyici ve aktif bir 
müzikal yol izler. Yer yer enerjik, diğer yönden ise zıt duygu karmaşasıda 
yaratmıştır. Teknik öğeleri de kullanmayı ihmal etmemiştir (Dubins, 2012, s. 
373-374).

2.6.	Federigo	Fiorillo	(1753-1823)

Yaşamı boyunca 200’ün üstünde bestesi ve 70’in aşkın keman yapıtı ile 
üreten bir besteci ve döneminin ünlü keman eğitmenlerinden biri olan Fiorillo, 
keman için yazdığı etütlerde pozisyon geçişleri, çeşitli sol el parmak numaraları 
ve farklı yay teknikleri ve gibi teknik konulara yoğunluk vermiştir. 36 Caprices 
for Violin en önemli çalışma kitabıdır. Keman metotları günümüz eğitiminde 
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yoğun olarak tercih edilen kaynaklardan birisi olup, önemli derecede geliştirici 
unsurlara sahiptir (Kapçak B. , 2008, s. 1).

Fiorillo keman için 1 sonat, 2 konçerto ve oda müziği eserleri yazmış 
bunun yanında geliştirici teknik konularla donattığı etütleri ile de keman çalma 
teknikleri açısından kendine bir yer edinmiştir. Çağımız kemancıları teknik 
açıdan kendilerini geliştirmek için bu etütler ile sık sık çalışmaktadırlar. 

2.7.	Wolfgang	Amadeus	Mozart	(1756-1791)

W. A. Mozart, müzik kuramcıları tarafından gelmiş geçmiş en büyük müzik 
dehalarından birisi olarak görülür. Müzik hayatına üç yaşında klavsen çalmakla 
başlamış, çok kısa süre içeresinde ise ilk bestelerini yapmaya başlamıştır. Yaşamı 
boyunca 600’den fazla eser yazmış ve müziğin her alanında ebedî örnekler 
vermiştir (Dağ, 2008, s. 10).

Görsel 2. W. A. Mozart (http-4)
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Klasik dönem içersin de kendini Avrupa’ya tanıtan Mozart, sıra dışı 
müzikal yaratıcılığı ile daha çocukluk yıllarında birçok eser bestelemeye 
başlamış, keman literatürüne çok önemli katkılar sunmuştur. Ana enstrümanı 
piyano olmasına rağmen iyi derecede keman da çalabilen Mozart, ilk keman 
konçertosunu 10 yaşında yazmıştır. 13 yaşına geldiğinde dönemine göre keman 
çalgısında hem teknik hem de müzikal olarak çok ilerlemişti ki saray tarafından 
kendisine başkemancılık unvanı teklif edilmiştir. Bestelediği keman eserlerinde 
babası olan L. Mozart’ın etkileri hissedilmektedir (Erdem, 1998, s. 30).

Keman için pek çok eser yazan Mozart’ın yazdığı beş keman konçertosundan 
icra bakımından en ünlüleri 3 (KV216), 4 (KV218), ve 5 (KV219) numaralı 
konçertolarıdır. Bu eserler keman edebiyatı açısından çok önemli eserledir. 
Mozart konçertolarına baktığımız zaman teknik açıdan zorluk seviyesi üst 
düzey değildir ama müzikal içerik o kadar yalın ve temizdir ki icranın çok zor 
olmasına yol açar. Hatta icranın romantik bir konçerto kadar veya virtüöz bir 
eser kadar zor yorumlanması görülebiliyor. Bunun başlıca nedenleri mutlak 
entonasyon, ritimsel doğruluk ve eserlerin karakteristik yapısına ışık tutan yay 
tekniği icranın zor olma nedenlerindendir.

Mozart’ın bu denli zor ve kalıcı eserler yazması onun çok iyi bir kemancı 
olduğunu, enstrümanı iyi tanıdığı göstermektedir (Akdeniz H. B., 2008, s. 20). 
Keman konçertoları, sonatları ve diğer eserlerinde, parlak stil, duru bir akıcılık, 
tuşe kullanımı, sonatlarında keman ve piyanoyu aynı stilde aynı karakter 
içerisinde yaratması, keman partisine de eşlik görevi yüklemesi onu diğer 
bestecilerden farklı bir yöne sokmaktadır. Keman dışındaki eserlerinde de bu 
anlayış görülmektedir (Ulucan Weinstein, 2011, s. 22). 

2.8.	Ludwig	van	Beethoven	(1770-1827)

Klasik dönem ve romantik dönem arasında önemli bir köprü görevi gören 
bestecilerinden olan, birçok başyapıt bestelemiş olan Beethoven’in, diğer 
kemancı-besteciler gibi metotları olmasa da keman için konçerto, sonatlar ve 
daha pek çok eser yaratmıştır (Yağışan & Aydın, 2013, s. 217).

En başta keman repertuarının önemli eserlerinden olan konçertosu, sonatları, 
romansları ve nice oda müziği yapıtları Alman keman müziğinin gelişimi, 
Avrupa’da tanınırlığının artması için çok önemlidir. Eserlerinde çoğu zaman 
romantik zemin üzerinde, sert müzikal karakter, ciddi bir anlayış ve çok değişkenli 
dinamik unsurlar görülmektedir. Beethoven’in keman müziği seyre göre duygusal 
bir yol izlerken, bir bakıma da dobra bir etki yaratmaktadır. Böylesine geniş 
kontrast yapı, bestecinin hayatından izler taşıdığı gibi, yaşadığı dönemin siyasi ve 
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kültürel olgularını da kapsamaktadır. Yapıtlarını icra ederken bu faktörlere dikkat 
etmek gerekir ki eserlerin yorumsal bütünlüğü açısından yardımcı olsun.

Beethoven klasik ve romantik üslubun geçiş noktalarından birisi olduğu 
için keman müziğinin de ilerlemesine ön ayak olmuştur. Çalgının birçok farklı 
stile romantikliğe de elverişli olduğunu göstermiştir. Keman için bir konçerto, iki 
romans ve pek çok keman-piyano sonatı yazan besteci yeteneğini bu eserlerdin de 
göstermiştir. Sonatlarına baktığımızda sanki iki enstrümanlı bir senfoni olduğunu 
hissederiz. Bu yapıtlar virtüöze ve müzikal yorum açısından çok zor eserlerdir. Bu 
nedenle bir icracının bu eserleri çalabilmesi için keman çalgısında teknik açıdan 
ustalaşması gerekmektedir. Bestecinin eserleri ifade, ezgisel ve teknik donanımlı 
olmasından dolayı yeni ufuklara adım atmıştır. Beethoven’in eserleri, teknik ve 
müzikal olarak çeşitli zorluklar barındırsa da her kemancı için çok eğitici bir yere 
de sahiptir. Dönemin müzikal anlayışı, Beethoven’in karakteristik özelliği ve pek 
çok teknik öğe ile günümüz kemancıları kendilerini çok geliştirmektedir. 

2.9.	Louis	Spohr	(1784-1859)

Alman müzik tarihinin ilk önemli kemancısı olan Spohr, keman icrasının 
mükemmelliği ile döneminin önde gelen kemancılarından birisiydi. Bu 
döneme kadar keman icrasında çene keman gövdesine konarak çalınıyordu. Bu 
durumda çalım şartlarını epeyce zorlamakta ve müzisyenlerin kas rahatsızlıkları 
geçirmelerine neden oluyordu. Spohr bu duruma 19. Yüzyılda kendisi tarafından 
icat edilen çenelik ile çözüm bulmuştur.

Görsel 3. Louis Spohr (http-5)
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Çeneliğin eklenmesi ile keman icrası kolaylaşmış, çalgının ses tınısı 
değişmiş, sol kol ve elin daha rahat bir pozisyon alma şansı olmuştur. Böylelikle 
keman çalma teknikleri de ileri seviyelere çıkmaya başlamış, virtüöz eserlerin ve 
konçertoların zorluk düzeyleri katlanmıştır. Çeneliğin getirdiği bir başka yenilik 
ise vibratonun daha verimli kullanılması olmuştur (Kapçak B., 2008, s. 18).

Telden ayrı olarak yapılan staccato tekniklerine karşı çıkan Spohr, bu 
hareketlerin tel üzerinde telden ayrılmadan yapılması gerektiğini savunmuştur. 
İlave olarak tek bir yay hareketinde çekerek ve iterek yapılan noktalı staccato 
tekniğine “Spohr Staccatosu” ismi verilmiştir. Spohr, fiziksel olarak uzun 
kollara, çevik bir vücuda, büyük ellere sahip olması avantajıyla keman icrasında 
büyük bir üstünlüğe sahiptir. Keman icrası sırasında vücudunu olabildiğince 
hareket ettirmemeye çalışan Spohr, tüm teknik ve müzikal konularda etkileyici 
bir ses rengi ve tınısı yaratabiliyordu (Ulucan Weinstein, 2011, s. 62).

Spohr’un keman eserleri çağdaşı olan diğer kemancı-besteci eserlerine 
benzememektedir. Çünkü Spohr aynı zamanda iyi şef de olduğu için orkestrasyon 
ve eşlik yazımını iyi bilmektedir. Eserlerinde sırf keman ön planda olmayıp 
orkestrasyon eşliğini de öne çıkarmaktadır (Hart, 2007, s. 408).  Döneminde 
Fransız kemancı P. Rode’den oldukça etkilenen Spohr, keman eserlerini giderek 
geliştirmiş, Kruetzer, Rode ve Viotti gibi kemancıları geride bırakmıştır. Yazdığı 
violin-schule, adlı metot, konçertoları ve daha nice eserinde Fransız stilinin 
özellikleri gözükmektedir (Şişman, 2018, s. 368).

Keman virtüözü olan Spohr, getirdiği keman adına getirdiği yenilikler 
ile büyük bir devrim yapmıştır. Çalgının hem yapısal gelişimine hem de 
teknik ve müzikal ilerlemesine katkı sağlamış, romantik bir bakış açısı 
oluşturmuştur. İleride Alman keman ekolünü zirvelere taşıyacak birçok 
öğrencide yetiştirmiştir. 

2.10.	F.	Mendelssohn	Bartholdy	(1809-1847)

Romantik dönemin gözde Alman bestecilerinden birisi olan Mendelssohn, 
keman için 2 konçerto ve 2 sonat yazmıştır. Fakat bu eserlerin en ünlüsü 
Op.64 mi minör keman konçertosudur. Keman edebiyatının en dikkate değer 
eserlerindendir. Mendelssohn’un müzikal olgunluğa ulaştığı zamanda bestelenen 
bu eser hem teknik bakımdan hem de müzikal açıdan virtüözite anlayışını en iyi 
şekilde yansıtmaktadır. Bu konçertonun getirdiği en büyük yeniliklerden birisi 
de kadans kısmının bölümün ortasında yer alması ve farklı bir konsepte göre 
yazılmasıdır. Eserin barındırdığı ileri tonalite, baskın armonizasyon ve tüm eser 
boyunca duyumsanan romantik söylem, eseri çağımızın en favori eserlerinden 
birisi yapmaktadır.
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1844 yılında yazılan eser geçmişten bugüne büyü ölçüde tüm profesyonel 
keman sanatçıları tarafından yorumlanmaktadır. Konçerto konservatuvar 
bünyesinde verilen klasik batı müziği keman repertuarlarının müfredatlarında 
da yer almaktadır. Bu zamana kadar ulusal ve uluslararası pek çok yarışma 
programında, cd kayıtlarında ve daha birçok mecrada seslendirilmektedir. 
Mendelssohn bestelediği bu muazzam eser ile keman repertuarına büyük bir 
değer kazandırmıştır (Ege, 2009, s. 251).

2.11.	Ferdinand	David	(1810-1873)

David, güçlü bir teknik, sağlam bir sonorite ve ılımlı bir kemancı olarak 
Alman müziğinin önemli müzisyenlerindendir. Daha çok eğitimci ve besteci 
yönü ile bilinen David, 1843 yılında bir diğer Alman besteci Bach’ın keman için 
solo sonatlarını düzenlemiş ardında kendi metodu olan violinschule adlı eseri 
çıkarmıştır. David kendi stilinin ve icra anlayışının ufak ayrıntıları dışında hep 
Spohr’un izinde gittiği görülmektedir (Ulucan Weinstein, 2011, s. 68). Bunun 
yanında Mendelssohn ile yakın arkadaşlıkları olan David, Mendelssohn’un mi 
minör keman konçertosunu yazmaya da yardım etmiştir.

2.12.	Heinrich	Wilhelm	Ernst	(1812-1865)

Aslen Çek Cumhuriyet’inde doğan Ernst, ilk müzik eğitimine doğduğu şehir 
olan Brünn’de başlamıştır. Daha eğitimine yeni başladığı yıllarda L. Mozart’ın 
keman metodunu alarak tekniğini buradan da geliştirmeye çalışmıştır. 13 yaşına 
geldiğinde Viyana Konservatuvarını kazanarak Avusturya’ya yerleşmiş, burada 
dönemin ünlü eğitmenleri ile çalışmıştır. Kemandaki yeteneği sayesinde giderek 
ünlenmeye başlayan Ernst, bir taraftan da bestecilik işlerine girmiştir (Dalgaç, 
2017, s. 5).

Etkili olduğu yıllarda Avrupa tarafından bilinen bir virtüöz olan Ernst, 
büyüleyici tekniği ile çağdaşları olan kemancılar ve bestecilerden tarafından 
itibar görmüştür. Sol el tekniklerinin ilerlemesi adına pizzicatolar ve harmonikleri 
geliştirerek bu açıdan katkı sunmuştur. “Keman konçertosu, Venedik Karnavalı, 
Grand Caprice ve The Last Rose of Summer” gibi eserleri keman literatürünün 
önde gelen eserleri arasındadır.

Ernst, keman çalma sanatının gelişmesine yazdığı eserler ile önemli 
katkılar sunmuştur. Paganini’den etkilenen Ernst keman icrasına Paganini 
gibi yaklaşmış, çalgının teknik sınırlarını bu açıdan zorlamaya çalışmıştır. Bu 
tür yaklaşımlar ile kemanda farklı virtüözite teknikleri olağandışı bir biçimde 
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kendi stili ile birleştirmeyi amaçlamıştır. Keman eğitimi adına eserleri teknik 
ve müzikal bakımdan çeşitli elementler taşıdığı için öğrencilerin bakış açılarına 
yardımcı olacağı düşünülmektedir (Dalgaç, 2017, s. 88).

2.13.	Jakob	Dont	(1815-1888)

 Dont keman eğitim tarihi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Öğrenciler 
için birçok üst seviye metot yazmıştır. Bu metotlardan en çok tercih edilenleri 
“Op.35 24 Etudes and Caprices” ve “Op.37 24 Exercises Preparatory to 
Kreutzer” adlı çalışmalardır. Bu iki metot modern keman eğitiminin önemli 
kitaplarındandır. (Haner, 2008, s. 9). 

19. Yüzyıl keman eğitmenleri arasında çok önemli bir yeri olan Dont’un 
birçok önemli öğrencisi olmuştur. Bunlardan en ünlüsü Leopold Auer’dir. 
Dont’un metotları sol el ve sağ el tekniklerinin geliştirilmesi için önemli 
kaynaklardır. Her bir etüt farklı bir teknik unsuru geliştirmek için yazılmış ve 
öğrencilerin çalışabilmesi için düzenlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında Dont’un 
metotları eğitmenler ve öğrenci arasındaki çalışma prensiplerinin geliştirilmesi 
bakımından önemlidir.

2.14.	Joseph	Joachim	(1831-1907)

Almanya düzeyinde keman çalma sanatını üst düzey bir ortama taşıyan 
ve 19. Yüzyılın dünyada dikkat çeken kemancılardan olan Joachim, Alman 
keman ekolünün ilk temsilcilerinden birisi olarak görülmektedir. Ayrıca 
Joachim yaşadığı zamanın ünlü eğitmenlerindendir. Bugün bile dünyanın her 
noktasında icra edilen Beethoven’in keman konçertosu üzerine yazdığı kadansı 
hemen hemen tüm kemancılar yorumlar. Liszt, Schumann ve Brahms’la yakın 
bir arkadaşlık ilişkilerinin yanında müzisyen olarak da konserler vermiştir. 
Dönemindeki besteciler keman eserlerini yazarken bir problem ile karşılaştıkları 
zaman danışmak ve görüş almak için ilk önce Joachim’e giderdi. Bu bestecilerin 
arasında Schumann, Dvorak, Bruch gibi ünlü bestecilerde vardır. Birçok 
konçerto, sonat vb. eser onun adına ithafen bestelenmiştir. Berlin keman ekolü 
olarak adlandırılan stili geliştirmiş ve bunun üzerine birçok öğrenci yetiştirmiştir 
(Ketenci, 2005, s. 111-112).
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Görsel 4. Joseph Joachim (http-6)

2.15.	J.	Brahms	(1833-1897)

Brahms’ın keman müziğindeki tavra baktığımız zaman yaşadığı dönemin 
tamamen unsurlarını barındırmaktadır. Yani Romantik dönem ile gelişmeye 
başlayan duygu yüklü ezgiler, teknik yaklaşımlar ve Brahms’ın kendi içini 
yansıtan dokunaklı müzik anlayışının ürünleri olduğu görülmektedir. Besteci bu 
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derin anlatım biçimini özellikle keman başta olmak üzere yaylı sazlarda yoğun 
formda kullanmıştır. Ezgi ve ritimsel anlatım, Brahms’ın kendi iç dünyasını 
taşıması sebebiyle oldukça verimlidir. Neticede Brahms, Romantik dönemin 
hassasiyetini, yüksek coşkulu yapısını ve sezgilerin sıcaklığını aksettiren, derin 
yapılı müzik anlayışını içselleştirmiş ve bunu da keman eserlerine geçirmeye 
çalışmıştır (Kapçak Ş. , 2014, s. 99-107).

Brahms yakın arkadaşı olan Joachim’den oldukça etkilenmiştir. Bestelediği 
eserleri genellikle Joachim’in tavsiyeleri üstüne biçimlendirmiştir. Eserlerinde 
teknik seviye üst düzeydedir. Buna ek olarak da dolgun bir duygu anlatımı 
görülür. Bilhassa keman konçertosu teknik ve müzikal her açıdan çok donanımlı 
bir baş yapıttır. Keman sonatları da müzikal anlatım açısından sarsıcı ve kaliteli 
eserlerdir. Konser literatürünün sıklıkla tercih edilen yapıtlarıdır.

2.16.	M.	Bruch	(1838-1920)

Bruch’in keman repertuarına katkıları oldukça önemlidir. Günümüzde en 
çok tercih edilen eseri Op.26 Sol Minör Keman Konçertosudur. Bunun yanında 
keman için üç konçerto ve virtüöz eserler yazmıştır. Sol minör konçerto, 
öncelikle müzikal açıdan çok yönlü bir yapıttır. Teknik açıdan ise melodik 
yapıyı destekleyecek bir güçlülüğü vardır. Döneminde de sevilen eser, duygusal 
içeriği sayesinde, romantik döneminde zirve izlerini barındırdığı için Alman 
ekolü adına önemli bir yere sahiptir.

2.17.	Oskar	Rieding	(1840-1918)

Rieding, kendi zamanında gösterişli bir üne sahip olmasa da modern 
çağda devasa bir şöhrete ulaşmıştır. Öğretmenler aracılığıyla sıklıkla yeni 
başlayan öğrencilere çaldırılan giriş seviyesi eserler bestelemiştir. Bu yapıtlar 
neredeyse bütün kemancıların eğitimlerine başlarken mutlaka çaldığı keman 
konçertolarıdır. Bu seviyede birçok konçertosu vardır. Keman çalma teknikleri 
bakımından öğrenciler ilk teknik donanımlarını Rieding’in konçertoları 
sayesinde alıyor denebilir. Bu yüzden Rieding’in Almanya ve dünya tarafından 
epey ayrı bir önemi vardır.

2.18.	Henry	Schradieck	(1846-1918)

 Ünlü Alman kemancı F. David’in öğrencilerinden birisi olan Schradieck, 
bireysel stili ile Alman ekolü tarafından da benimsenmiş etütler, alıştırmalar ve 
egzersizler yazmıştır. Yaşamını solist kemancı kariyerinden çok eğitimci olarak 
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seçmiştir ve birçok ülkede yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir. Schradieck’in yazdığı 
metot “Schule der Violintechnik” modern keman eğitimi kaynaklarından birisi 
olarak kabul görmektedir (Yağışan & Aydın, 2013, s. 219). 

2.19.	Carl	Flesch	(1873-1944)

Aslen Macar asıllı olan Flesch özgüvenli, gösterişli stili ve mükemmel 
tekniği ile çağının öne çıkan keman virtüözlerinden birisi olmuştur. Dahası, 
Flesch’in analitik yetenekleri onu çağının en ünlü keman öğretmenlerinden biri 
yaptı (http-2).

Görsel 5. Carl Flesch (http-7)

Flesch, Barok dönemin müziğiyle ilgili performanslarıyla büyük beğeni 
almıştır. Ayrıca çağdaş eserlere dair yorumları da harikadır. Kendi gamları ve 
parmak egzersizlerinin yer aldığı bir metodu (keman çalma sanatı) vardır. Flesch, 
ayrıca kendi metodunda keman tutma tekniklerinden de çokça bahsetmektedir. 
Flesch’e göre kemanın tutuşu başparmağın ve işaret parmağını üçüncü boğumu 
ortasında olmalıdır. Ancak Flesch, başparmağın aktif ve esnek olmasını ve sol 
ele hareket ve pozisyon değiştirmede destek sağlamasını önerir. Buna ek olarak, 
ünlü kemancının sağ el tekniğine çok faydalı ve yapıcı bir yaklaşımı vardır ve 
özdeşleştiği stilini tüm dünyaya yaymaya hedef edinmiştir. Öğrencileri dünyaca 
ünlü kemancılar olup Alman ekolünü temsil etmiştir. Bu öğrencilerin birkaçı Ida 
Haendel, Alma Moodie, Henri Temianka, Ginette Neveu ve Roma Totenberg’dir. 
Carl Flesch’in yöntem ve teknikleri keman pedagojisi tarafından kabul edilebilir 
bir düzeye ulaşmıştır (Yağışan & Aydın, 2013, s. 220).
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2.20.	Fritz	Kreisler	(1875-1962)

20. yüzyılın önde gelen Alman kemancılarında olan Kreisler, Sağ ve sol 
el tekniklerini kendine has üslubuyla ön plana çıkararak değişik duyumlara 
ulaşmayı hedeflemiştir. Büyüleyici melodik motifleri détaché ve staccato gibi 
sıklıkla kullandığı tekniklerle birleştirerek keman edebiyatına çağdaş bir anlayış 
getirmiştir. Kreisler, mükemmel tekniği ve hoş tınısıyla zamanının en ünlü 
kemancılarından birisi olmuştur. Liebesleid, Liebesfreud, Schön Rosmarin gibi 
keman edebiyatı için önemli sayısız beste, düzenlemeleri ile büyük katkı vermiştir 
(http-3) Vibratonun yüzyıllardır katı kuralları ve algılayışının dayandırdığı bazı 
sorunlarla yüzleşen Kreisler, kendi performansıyla bazı yenilikçi düşünceler 
oluşturmuştur. 16. yüzyılda başlayan vibrato tartışmalarına doyurucu bir icrayla 
sonlandırdı ve vibratonun icra sırasında çok önemli olan teknik durumunu 
keman çalış stili ile dile getirdi. Ünlü kemancı Flesch, vibratonun gelişmesinde 
Kreisler’in vibrato stilinin önemli rol oynadığını söylemiştir.

Yapılan bazı araştırmalar sonucunda Kreisler’in vibrato tekniğinin aşırı 
hızlı olduğu belirlenmiştir. Vibrato anlayışının diğer kemancılara kıyasla iki kat 
daha hızlı olduğu saptanmıştır. Kreisler bu konu hakkında; benim vibratomun 
yıldırım gibi olduğunu düşünüyorlarsa çok daha hızlı olan Heifetz’ e ne 
demeliyiz? demiştir (Kapçak Işıksungur & Çilden, 2016, s. 243-244).

SoNUÇ

Müzik eğitiminde ve özellikle de keman eğitiminde öğrencilere gerekli 
olan olmazsa olmaz bazı kurallar vardır (Akdeniz,2021, s.4). Bu kuralları 
bulunduğu toplumun yaşam biçimi, coğrafi şartları, kültürü, eğitim seviyesi, 
tarihi vb. birçok faktör belirler (Artaç,2021, s.536) Zamanla bu süreçten geçen 
milletler bu faktörellerin etkisiyle kendi stillerini ve ekollerini oluştururlar.

Alman-Avusturya keman eğitimine baktığımızda birbirleri ile etkileşim 
halinde olan, teknik ve müzikal açıdan aynı duyguların farklı renkleri olarak 
birleşen bir stil oluşmuştur. Ekolün 17. Yüzyıl itibari ile yavaş yavaş gelişme 
sürecine girmesi bu coğrafya müziğinin, kültürünün kemancı-besteciler 
sayesinde tanıtılması, yüzyıllar içerisinde bir eğitim düzenine dönüşmesini 
sağlamıştır.

Eğitim açısından her iki ülkede de kurulan müzik okulları ve bu okullarda 
görev alan dönemin önemli kemancı-besteciler vasıtasıyla ekol büyüyüp 
gelişmeye devam etmiş aynı zamanda da dünya çapında kozmopolitan bir 
kimliğe ulaşmıştır.
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Alman ve Avusturya müzik kültüründe yüzyıllardır süren gelen etkiler, 
kemancıların kuşaklar boyunca birbirlerini taklit ederek daha iyisine ulaşma 
çabaları sonucunda bugün Bach’dan Beethoven’e, Mozart’dan Spohr’a daha nice 
virtüöz kemancı sayesinde Alman- Avusturya keman ekolü ve ışığında devam 
eden eğitim anlayışları bugün bile ihtişamını kaybetmeden devam etmektedir.
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1.      Giriş

Modern teknoloji, bireyler arasındaki iletişimi değiştirmektedir. 
Bilgisayarlar bilgileri hızlı ve doğru bir şekilde indirebilir ve insan 
beyninden daha fazla veri depolayabilir. Kişisel bilgisayarlar, 

tabletler, akıllı telefonlar ve akıllı saatler aracılığıyla kullanıcılar internete 
erişebilir. Üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında, dersler ve araştırmalar 
sıklıkla çevrimiçi olarak yürütülür. Öğrencilerin derslere evlerinden, diğer 
şehirlerden ve hatta diğer ülkelerden çevrimiçi olarak erişmelerini ve gerekirse 
daha iyi anlamak için tekrar izleyebilmelerini sağladığı için teknolojinin 
öğretme ve öğrenme süreçlerini iyileştirdiği açıktır. Görsel-işitsel, etkileşimli 
veya diğer bilgisayar tabanlı öğretim kaynaklarının kullanımı yoluyla, teknoloji 
müzik öğretimine dahil edilmektedir. Özellikle etkileşimli görsel-işitsel müzik 
öğretimi sağlamak için uygulamalar geliştirilmiştir. AMSK (Avustralya Müzik 
Sınavları Kurulu) birinci ila sekizinci sınıflar için işitsel kitap uygulaması (Aural 
book) işitsel uygulama, ses perdesini, ritmi analiz etme ve geri bildirim vermeyi 
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sağlar. Benzer şekilde, piyano için KMOİK (Kraliyet Müzik Okulları İlişkili 
Kurulu) Deşifre Eğitmeni (Sight-Reading Trainer) uygulaması, seviyelerin 
kilidini açmak için oyun yapısını kullanarak eğitim sağlar. Bu iki uygulama, 
müzik eğitimi amacıyla kullanılan sayıları giderek artan uygulamalara yakın 
zamanda eklenenlerdir. Ayrıca, bloglar müzikal pedagojik materyal ve fikirleri 
paylaşmak için kullanılan sosyal ağlardır. Örneğin Goetz Richter’in blogu, 
araştırma alanıyla ilgili müzik felsefesine bakış açısı sunup insanları yorum 
yapmaya veya bir tartışmaya katılmaya davet etmektedir (Richter, 2013). Ek 
olarak, violinmasterclass.com ve stringpedagogy.com gibi web sitelerinin her 
ikisi de canlı etkileşimli çevrimiçi dersler sunar. Öğretmenler ve öğrenciler 
şu anda teknolojiyi hem pasif hem de interaktif olarak kullanmaktadırlar. 
Buna karşın, keman pedagojisi teknolojinin herhangi bir yardımı olmaksızın 
doğal olarak başlamıştır. Süreç içerisinde nitelikli öğrenmenin ve etkili keman 
çalmanın gerçekleşebilmesi için öğrenci odaklı bir eğitimin planlanması 
gerekir (Akdeniz&Akdeniz,2020s,1338). Keman eğitimi Orta Çağ’a kadar 
uzansa da, günümüzde çoğu kemancı ya bir çıraklık programı aracılığıyla 
ya da Saray’dan güçlü bir aileden eğitim almıştır. On sekizinci yüzyılın 
başında teknikle ve duruşla ilgili tartışma ilk kez ortaya çıktığında, resmi 
öğretim başlamıştır (Stowell, 1985: 32). Carl Flesch, Demetrius Constantine 
Dounis, Ivan Galamian, Yuri Yankelevich ve Dorothy DeLay, 20. yüzyılda 
keman eğitimine önemli katkılarda bulundular ve sanatkarlığa ulaşmak için 
zihinsel hazırlığın değerini vurguladılar. Müzisyenlerin enstrümanlarını akort 
etmelerine ve ritimlerini sabit bir tempoda sürdürmelerine yardımcı olmak 
için akort aleti ve metronom gibi geleneksel yardımcı araçlar kullanılmıştır ve 
hala kullanılmaktadır. Ayrıca, iyileştirme amacıyla gözden geçirmek için bir 
konseri veya canlı performansı yakalamak için önce kayıt ve sonra dijital film 
teknolojisi kullanılmıştır. Bu uygulama, Suzuki ve Zhang’ın yöntemlerinde 
görüldüğü gibi, öğrenme materyalini ses ve video yoluyla ilettiğinden, 
günümüz teknolojisinin kullanımının ardında yatan amaçtan oldukça farklıdır. 
Taklit ve tekrar, kemanı başlangıçtan ileri seviyeye kadar öğretmek için 
kullanılır.

Bilişsel beyin, doğumdan yetişkinliğe kadar taklit ve tekrar yoluyla 
gelişmektedir. Bu, dil öğrenilmesini, bilgilerin depolanmasını ve kavramsal 
anlayışın büyümesini kapsamaktadır. Gelişimin tüm aşamalarında, taklit ve 
tekrar, öğrenme sürecinin önemli bileşenleridir. Bu gelişme, çocuğun çevresiyle 
etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Taklit ve tekrarın verimliliği, gençler 
arasındaki bireysel gelişimsel farklılıklardan etkilenecektir. Ancak Jean Piaget, 



ÖZENGEN KEMAN EĞITIMINDE YOUTUBE›UN BIR EĞITIM ORTAMI  . . .     43

hem biyolojik işleyiş hem de “asimilasyon” üzerine kurulu, çocuğun tüm 
duyularını kullanarak çevresine tepki verdiği bir teori ortaya atmıştır (Athey & 
Rubadeau (Eds.), 1970: xvi). Piaget’nin teorisi, taklit ve tekrarın ilk başta çok 
önemli olduğu, ancak biliş karmaşıklığı içinde geliştikçe daha az önemli hale 
geldiği bilişsel gelişimin dört aşaması olduğunu öne sürmektedir. Sıfırdan on 
sekiz aya kadar olan ilk aşama, başkalarının hareketlerinin taklit edilmesi ve 
tekrarlanması yoluyla belirli hareketlerin öğrenildiği zamandır, örneğin şişeyi ve 
kaşığı tutarken. Bir eylemin zihinde tutulabilmesi için yavaş yavaş hafıza süreci 
gelişir, “olmayan bir kişinin taklidi” (Helmore, 2014: 8). İkinci aşamada seslerin 
taklidi ve tekrarı dilin edinimi için hayati önem taşımaktadır. Aynı zamanda 
biliş gelişimi sınırlıdır ve çocuğun genelden özele doğru çıkarım yapması 
zordur (Helmore, 2014: 9), böylece öğrenme gözleme ve tekrara dayalıdır. 
Dört yaşından yedi yaşına kadar süren üçüncü aşama, gözlemsel ve ayırt edici 
becerilerin kademeli olarak gelişmesiyle karakterize edilir. Bu, bir çocuğun 
keman öğrenirken taklit ve tekrarlamanın hala kullanıldığını, aynı zamanda kendi 
kendini düzeltebildiğini göstermektedir. Bu kendi kendini düzeltmeye neden 
olan şey, işitsel ve görsel imgelerin algılanması ve korunmasındaki gelişmedir. 
Yediden on bire kadar süren dördüncü aşama, çocuğun kategorize etmesine, 
dizileri sıralamasına ve sayıların birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamasına 
olanak tanıyan kavramsal bilişin büyümesini içermektedir. Çocuk, bir eylem ile 
sonucu arasındaki ilişkiyi bu aşamada kavrayabilir ve bu da karmaşık düşünmeye 
olanak tanır. Örneğin, keman pratiğinde, kendi kendini düzeltme süreci, doğru 
duruşun, yay ve yay arasındaki uygun ses temas noktasının ve perde kavramının 
birbiriyle ilişkili olduğu şeklindeki temel anlayışa dayanmaktadır. Bu nedenle, 
önceki aşamalarla karşılaştırıldığında, dördüncü aşamadan itibaren çocuk artık 
zihinsel uygulamayı kullanabildiği için taklit ve tekrara daha az bağımlı olduğu 
açıktır.

2. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Günümüzde uzaktan eğitim genellikle teorik bilgiye dayanan bilişim 
sistemleri, yönetim, işletme, hizmet sektörü, hukuk, öğretmenlik gibi büyük 
ölçüde teorik bilgiye dayalı dersler üzerinden yapılmaktadır(Artaç,2018,s.302).
Dünyanın en popüler video paylaşım sitesi tartışmasız YouTube’dur. Milyonlarca 
kullanıcı, bu platform aracılığıyla milyarlarca farklı türde video içeriğine ücretsiz 
olarak erişebilir. Bu, YouTube’un dünya çapında ne kadar tanınmış ve popüler 
hale geldiğinin bir örneğidir. Yazılı kaynaklara göre daha fazla duyuyu harekete 
geçirdikleri ve izleyicinin görsel bağlamlar oluşturmasına olanak sağladıkları 
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için, YouTube gibi eğitici video içeriğine sahip sitelerdeki eğitici filmlerin daha 
etkili öğrenmeyi teşvik ettiği bilinmektedir. Çok sayıda çalışma, eğitim ve yaşam 
boyu öğrenme bağlamında video öğrenimi için bir kaynak olarak YouTube’un 
popülaritesinin ve erişilebilirliğinin faydalarını ve potansiyel faydalarını 
belirtmiştir (Clifton & Mann, 2011). Eğitici filmler, belli konularda nasıl yapılır 
videoları, bilgilendirme videoları vb. YouTube’da mevcuttur. İzleyicilerin 
bilgi ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda video türü bulunmaktadır 
(Chintalapati & Daruri, 2017). YouTube platformunun özelliklerinden dolayı 
bu videolar içerik kalitesi kontrolünden geçmemektedir. YouTube’da aynı 
konuda farklı içerik kalitesine sahip çok sayıda düzenli ve düzensiz eğitim 
videosu olduğu da gözlenmektedir (Ata & Atik, 2016). YouTube’un eğitim 
alanındaki potansiyelini daha etkin ve verimli bir şekilde ortaya çıkarmak 
için, elde edilen bulgulara dayalı olarak eğitici video içeriklerinin kalite 
faktörlerinin tanımlanması gerekmektedir. Eğitici video içeriği oluşturanların 
ve platformlarda eğitici videoları tüketen kullanıcıların görüşlerinin önem 
taşıdığı söylenebilir. Bu bağlamdan yola çıkılarak araştırmanın amacı, özengen 
keman eğitiminde Youtube’un bir eğitim ortamı olarak kullanılmasına ilişkin 
kullanıcı görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın yöntemi olarak nitel 
araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 
dokümanını, araştırmacıya ait 44.000 takipçisi olan keman eğitimi ile ilgili 
eğitici içerikler dağıtan “ugurcit” YouTube kanalındaki beş videoya yapılan 
kullanıcı yorumlarından oluşmaktadır.

3. Özengen Müzik Eğitimi

Müziğe ya da müziğin bir dalına amatörcc/özengcnce ilgili, istekli ve 
yatkın olanlara yöneliktir ve etkin bir müziksel katılım sağlayarak, çeşitli 
müziksel kazanımların edinildiği bir türdür (Say 2001:82). Müziğin belli bir 
dalında kendisini yetiştirmek isteyen bireylere verilen ve müzikal zevklerini 
geliştirmeyi amaçlayan bir eğitimdir. Burada bireyletin kendi istek ve arzuları 
ön plana çıkar. Bireylerin çeşitli yönlerini besleyen, kültürel, toplumsal ve 
psikolojik yönlerini geliştiren, boş zamanlarını değerlendirmelerinde nitelikli 
bir uğraş alanı olarak zararlı alışkanlıklardan alıkoyan, başarma ve özgüven 
duygusunu aşılayan yönleriyle oldukça önemli fırsatlar sunmaktadır. İleri 
aşamalara geçildikçe mesleki bir eğitime de yol açabilmektedir. Bu açıdan 
ülkemiz müzik sanatı açısından özellikle müzik eğitimcilerinin dikkate almaları 
ve ihmal etmemeleri gereken bir alandır.
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Her müzik eğitimcisinin, eğitimini almış olduğu bir çalgının eğitimini 
vermesi, grup çaiışmaları yaparak ve egzersiz planlarında bu tür çalışmalara 
yer vererek çocukların çalgı eğitimine katkıda bulunmaları ülkemiz müzik 
eğitiminin gelişmesi için ciddi bir zorunluluk olarak görülmelidir.

Amatör/Özengen müzik eğitimi, müziğin bireylerin yaşamına daha fazla 
girmesi ve yaşamlarının bir parçası olmasını sağlaması açısından önemli 
bir alandır. Bireylerin ilgi, istek, zaman ve maddi kaynaklarını gerektirmesi 
bu alanda çeşitli güçlüklerin yaşanmasına yol açmakta, bakanlık desteğini 
de barındırmadığından çeşitli özel kurum ve kuruluşlarca yürütülmektedir. 
Bununla birlikte, ülkemizde çok sayıda amatör müzik eğitimi veren kurum, 
dernek ve vakıfların var olduğu bilinmekte, ciddi bir yaklaşıma sahip olan 
müzik eğitimcilerinin/ öğrencilerini konservatuvar ve mesleki müzik eğitimi 
veren kurumlara yönlendirdikleri de görülmektedir. Son yıllarda müzik dersi 
veren özel kuruluşların sayısında belirgin bir artış olsa da, ülkemizde, bu alana 
yönelik eğitim verenlerin sorunlarını ele alan ve amatör müzik eğitimcilerini 
bir araya toplayan bir dernek yoktur ve bilimsel çalışmaların da yeterli olduğu 
söylenemez. Oysa, mesleki müzik eğitimine giden yolda önemli bir paya sahip 
olan bu alanın boş bırakılamayacağı, kendisini geliştirmek isteyenlerin mesleki 
gelişimlerine ışık tutacak çalışmaların ihmal edilemeyeceği de açıktır (Uçan, 
1997: 32).

4. Çalgı ve Keman Eğitiminde Uygulama

Zihinsel uygulama nedir? Beynin bu işlevi, herhangi bir fiziksel eylemden 
önce gerçekleşecek olan hareketi görselleştirmeyi içerir (Driskell, Copper & 
Moran, 1994: 481). Yani hayal gücünü kullanarak hareketi simüle eder. Keman 
çalarken, çalarken veya sergilerken herhangi bir fiziksel hareket yapmadan önce, 
müziğin perdesini ve hareketin hissiyatını dikkate almak önemlidir. Bu zihinsel 
uygulama, odağı keskinleştirerek ve beyin ile uzuvlar arasındaki bağlantıları 
güçlendirerek kesinliği artırır. 

Taklidi tekrardan ayıran nedir? Taklit, bir başkasının veya bir modelin 
davranışını kopyalama eylemidir. Aksine, tekrar, aynı jestleri veya kelimeleri 
kullanarak tekrar tekrar tanımlar. Taklit, öğrencinin öğretmen tarafından yapılan 
bir gösteriyi izlemesi ve ardından bu hareketleri taklit etmesiyle gerçekleşir. 
Tekrarlama daha sonra öğrenci tarafından pratikte parmak hareketlerinin 
hafızasını güçlendirmek için kullanılır. Ancak seçkin keman eğitmenleri 
tarafından vurgulanan zihinsel yöndür. Flesch, Dounis ve Galamian, keman 
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pratiğinde taklit ve tekrara duyulan ihtiyacın farkındadır, ancak Flesch (2000: 
82) “alışılmış, düşüncesiz ve sonsuz tekrarın. çalan kişinin her türlü spontan 
duyguyu yok ettiği” görüşünü ifade eder. Teknik beceri pratiğinin “ustalık elde 
etmek için küçük miktarlarda ama çok sık” yapılması gerektiğini vurgulayarak 
bakış açısını genişletmektedir (Flesch, 2000: 82). Flesch (2000) tarafından ileri 
sürülen görüş, “gerekli hareketlerin tekrarının daha fazla akıcılığa yol açması, 
ancak aynı zamanda müzik malzemesiyle bağlantılı hislerin ve duyguların 
donuklaşmasına yol açmasıdır” (Flesch, 2000: 157). Daha sonra, ellerin 
konumunu değiştirmek için parmakların klavye üzerinde hareket etmesini 
veya kaymasını gerektiren bu kavramı açıklamak için kaydırma örneğini ele 
alır. Değişen öğrenme eyleminde köprü notaları gerekli olsa da, çekicilik, öfke, 
tatlılık veya çaresizlik gibi duygu ve tutkuların estetik müzikal ifadesine ulaşmak 
için köprü notalarının kullanımının nihayetinde terk edilmesi gerektiğini ifade 
eder. Bu nedenle teknik uzmanlık gereklidir ve edinilmelidir, fakat uygulama 
seanslarında çok fazla tekrar kullanmak müzisyenliğin temeli olan sanatsal 
ifadeyi öldürmektedir.

Tekrarlama konusunda benzer bir bakış açısı, etkili bir keman öğretmeni 
ve nöroloji ve psikiyatri alanında uzmanlaşmış bir tıp doktoru olan Dounis 
tarafından paylaşılmaktadır. “Hiç kimse her gün parmak egzersizlerini, 
ayarları veya aslında keman için tüm günlük egzersizlerini tekrarlayarak nasıl 
çalışılacağını öğrenemez. Bu tür tekdüze ve verimsiz çalışmaların sonucu 
genellikle önemsizdir” (Dounis, 2005: 8). Bunun nedeni, bu tür uygulamaların 
beynin önemini göz ardı etmesidir. Dounis için en önemli şey, beyin ve hafızanın 
“harekete ilişkin belirgin ve net bir resme” sahip olması gerektiğidir, böylece 
“teknik, beyin tarafından yansıtılan bir dizi hareketten başka bir şey değildir” 
(Dounis, 2005: 10). Gerçekten de, bakış açısını, bir önceki görüntüden mantıksal 
bir ilerleme ise, belleğin bir görüntüyü yeniden üretme gücünü ortaya çıkaran 
psikolojiye atıfta bulunarak pekiştirmektedir. Bu, beynin sonraki hareketleri 
ezberleme ve tahmin etme gücüne odaklanmaktadır.

Galamian, tekrarın rolü konusunda Flesch ve Dounis’in görüşlerini 
destekleyen bir görüş de sunmuştur. Galamian, “uygulamada zihinsel 
uyanıklığın” (Galamian, 1985: 94) hayati önem taşıdığını, aksi takdirde 
uygulama seansının “zaman ve emek kaybı” olduğunu vurgulamaktadır. Akıl ve 
kulak konsantre değilse, o zaman sadece notaların hissi ve sesi göz ardı edilmekle 
kalmaz, aynı zamanda hatalar tekrarlanır ve pekişir. Bu, Galamian’ın “zihnin 
her zaman yapılacak fiziksel eylemi önceden tahmin etmesi ve ardından onun 
yerine getirilmesi için emri göndermesi gerektiği” inancını vurgulamaktadır 
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(Galamian, 1985: 95). Öğretmenin öğrenciyi motive etmesi kişisel çalışma 
sürecini öğrencinin etkili ve verimli bir çalışma sürecine girmesi ve derslerde 
motive etmesi açısından oldukça önemlidir (Akdeniz&Akdeniz2021,s.4)

5. Youtube

2005 yılında kurulan YouTube’un başarısı, dünya çapındaki kullanıcılara 
kişisel ilgi alanlarını paylaşmak üzere video yüklemeleri için sunduğu resmi 
olmayan fırsata bağlanabilir. Etkileşimli bir platform olarak, aynı zamanda 
sosyal söylem ve toplulukların oluşumunu sağlar. Müzik dahil her alanda 
sürekli olarak yeni videolar yüklenmektedir, bu nedenle sadece bir eğlence 
platformu değil, aynı zamanda bir öğrenme platformudur. Bu yapı, otodidaktik 
ihtiyaçları karşılar ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin paylaşılabildiği, 
performansların ve yorumların tartışılabildiği gayri resmi müzik öğrenimini 
kolaylaştırır (Waldron, 2013). Müzisyenler için YouTube’un açıkça bir dizi 
işlevi vardır: Müzisyenlere bestelerini ve performanslarını paylaşmaları için 
ücretsiz bir platform sağladığı için yaratıcılığı teşvik eder, müzisyenlerin 
ajans kullanmadan çalışmaları aracılığıyla kendilerini tanıtmalarına imkan 
tanır. Daha genç müzisyenler için YouTube, farklı müzik türlerini keşfetmek 
ve performanslarda kendi yaratıcılıklarını kaydetmek, düzenlemek ve 
görüntülemek için kullanılmaktadır (Çayari, 2011). Ayrıca YouTube, ustalık 
derslerinde, öğrencilere dünyanın her yerinden ünlü kemancıların verdiği dersleri 
izleme fırsatı sağlamak için kullanılmaktadır. Ayrıca YouTube, profesyonel 
müzisyenlerin aynı parçanın seçkin sanatçılar tarafından farklı yorumlarını 
gözlemlemelerine ve öğrenmelerine de olanak tanımaktadır.

5.1.	Suzuki	Yöntemi

Keman öğretmeye yönelik benzersiz bir yaklaşım, Japon kemancı ve 
öğretmen Shinichi Suzuki tarafından benimsenmiştir. Müzik eğitimcileri 
üzerindeki etki, Suzuki yönetiminin gelişmesine yol açtı ve öğretmenler, Suzuki 
ile çalışmak için Japonya’ya gitti. Suzuki felsefesinin gelişimi, “ana dil” ilkesine 
dayandığından özellikle genç öğrencilerin öğretimi ile ilgilidir (Suzuki, 1969: 
xii). Sonuç olarak Suzuki, “eğitimde anadil yaklaşımının başarısındaki anahtar 
faktörün çevre olduğu” sonucuna varmıştır (Bigler & Lloyd-Watts, 1979: 5). 
Bu fikri müzik öğrenimine uyguladı ve öğrencilerin sınıfta ve sınıf dışında 
güzel müzik dinlemelerini önerdi. Bu yüzden, öğrenci için bir müzik ortamı 
oluşturmak için öğretmenler ve veliler arasında işbirliğine ihtiyaç vardı. Sonuç 
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olarak, keman öğretimi ve öğrenimi için teknolojik bir araç haline gelen bir 
ses kayıt cihazı üretti. Elbette taklit için görsel bir uyaran sağlayamadı, çünkü 
“anadil” ilkesi annenin çocuğunu düzeltmesine ve cesaretlendirmesine dayanır 
ve bunu yaparken gerekli eğitim ortamını sağlamaktadır.

Ebeveyn katılımı, Suzuki’nin nota yerine kulaktan keman öğrenme 
stratejisinde temel bir gerekliliktir. Ebeveyn katılımı, bir enstrüman öğrenme 
sürecinde yaygın bir uygulamadır ve Mozart gençken bile ebeveynlerinden 
uygulama yardımı ve desteği almıştır (Wagner, 1998). Gerçekten de Clare 
Bugeja, hem Suzuki hem de geleneksel ev ortamlarında ebeveynlerin rolünü 
araştırmış ve kullanılan yöntem ne olursa olsun, ebeveyn katılımının çocuğun 
öğrenme sürecinde bütünleyici bir rol oynadığını keşfetmiştir. “Suzuki” 
ebeveynleri ve “geleneksel” ebeveynler olarak iki tür ebeveyn tanımlanmıştır: 
“Suzuki öğretmeni, annenin rolünün neleri gerektirdiğini, yani derslere 
katılmak, not almak, uygulamaları denetlemek ve kızını teşvik etmek olduğunu 
belirtmiştir. Öte yandan, ‘geleneksel’ öğretmen, annenin rolünü belirtmemiştir. 
Öğretmen öğrenciyle “çok kişisel olarak ilgilendi” ve “bana belirli bir rol 
vermedi” (‘geleneksel’ anne)” (Bugeja, 2009: 22). Başka bir deyişle, Suzuki’nin 
anadili yaklaşımında, ebeveyn ikinci öğretmendir ve çocuğunun onunla birlikte 
şarkı söyleyerek melodiyi ezberlemesine yardımcı olur. Suzuki, bu yöntemin 
çocuğun beynini uyardığına ve zihinsel ile fiziksel arasında bağlantı kurarak 
vücut koordinasyonunu geliştirdiğine inanmaktadır (Suzuki, 1969:17). Ezbere 
çalmak bireyi çalgısı karşısında özgürleştirir. Dinleyiciler bedensel hareketlerini 
müziğiyle bütünleştiren, mimikleriyle müzikal anlatımını destekleyen 
bir sanatçıyı, gözleri salt olarak notaya odaklanmış bir sanatçıya tercih 
ederler(Artaç,2021,s.2598). Elbette, Suzuki’nin beklentisini gerçekleştirmek 
için ebeveynin çocukla birlikte her derse katılarak öğretmenden öğrenmesi 
gerekir. Bu, ebeveyni daha sonra evde parmakları kullanmasına ve melodiyi 
öğrenmesine yardımcı olacak şekilde hazırlar. Bu yöntemden doğan sorun, 
çocuğun notaları okumayı henüz öğrenmediği için melodiyi çalmak için işitsel 
öğeye bağımlı olmasıdır. Çocuk “sekiz ya da dokuz yaşına” gelene kadar (Bugeja, 
2009: 23) notaları öğrenmez ve o zaman bile ebeveyn derslere katılmaya devam 
eder ve öğrenme sürecine geleneksel ebeveynden çok daha fazla dahil olur. 

Bu, çocuğun bağımsız olmadığı ve büyük ölçüde ebeveyn katılımına bel 
bağladığı anlamına gelir, fakat bu durum çocuk ideal olarak keman becerilerinde 
ilerledikçe azalır. Buradaki zorluk, ebeveynlerin çocuklarının değişen müzik 
becerilerini her zaman karşılayamamasında yatmaktadır. Bugeja (2009: 24) 
günlüğünde bir Suzuki öğrencisine yer verir: “Muhtemelen sadece kendim pratik 
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yapıyordum, ama o hala mutfaktan bana bağırıyordu”. Bugeja’nın çalışması, 
ebeveyn katılımının, öğrenmenin ilk aşamalarında işe yaradığı, ancak daha 
sonra işe yaramadığı için sınırlamaları olduğunu göstermektedir, çünkü ebeveyn 
müziğe aşina değil ve bu nedenle herhangi bir hatayı çözmek için özel yorumlar 
önerememektedir. Suzuki yöntemindeki bu ebeveyn zayıflığına ek olarak, 
öğrencilerin keman öğreniminin başlangıcından itibaren nota öğrenememesi 
sonucunda ortaya çıkan ciddi bir dezavantaj daha vardır. David Jacobson’ın 
(2016: 284) gözlemlediği gibi: “üç ya da dört yaşında birçok çocuk kelimeleri 
okuyabilir” ve notları okumak onlar için bir o kadar kolayken, notaları öğrenme 
fırsatından onları neden mahrum bırakalım? Aslına bakarsanız, bunun “(Suzuki) 
yöntem kitaplarının ötesindeki bilgilerin kullanımını imkansız hale getirdiğini, 
kapsamı ve sonuç olarak temel becerileri öğretmek için kullanılabilecek 
yaklaşımın derinliğini kısıtladığını” savunmaktadır. Onun bakış açısına göre, 
“temelde yanlış bir yöntemle” anneleri eğitmenin hiçbir önemi yoktur Jacobson 
(2016), s 285. Suzuki’nin keman öğretme tekniğinin, ilerlemeyi teşvik etmekten 
çok engelleyeceğini iddia eden eleştirmenleri de yok değildir.

Suzuki yöntemine ilişkin bakış açısı ne olursa olsun, kemanın öğretilmesine 
ve öğrenilmesine yardımcı olmak için teknolojik bir araç kullanması bir yenilikti. 
Zhang’ın “sesi öğretmek için ses ve hareketi öğretmek için hareket” yöntemi, 
internetin sunduğu olanaklar ve “anadili” ilkesine olan ortak inanc sayesinde 
geliştirilmiştir (Zhang Violin Method, 2015).

5.2.	Zhang	Yönteminin	Arka	Planı

Zhang’ın keman öğretiminde teknolojiyi kullanmasına yönelik 
motivasyonu, öğrencilere ustalık dersleri vermek üzere davet edildiği Çin’e 
yaptığı gezilerden kaynaklanmıştır. Oradayken, belirli bölgelerdeki kasabaların 
coğrafi izolasyonu sebebiyle öğretmenlerin yetersiz eğitildiğini fark etmiştir. 
Öğrencilerin neden sadece doğru duruşu öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda 
kemanın temel tekniklerini anlamakta da başarısız olduklarını açıklayan bu 
problemdi (Zhang & Lu, 2009: 6). Diğer bölgelerde hiç keman öğretmeni yoktu. 
Sonuç olarak Zhang, hem öğretmenlere hem de öğrencilere yardımcı olacak bir 
öğretim programı tasarlayarak teknolojiyi kullanma kararı almıştır. 2003 yılında 
öğretme ve uygulama sorunlarını aşmak için bir yöntem kitabı ile birlikte bir 
DVD yayınlamıştır. Öğretmene yardımcı olacak net talimatlar ve materyaller 
vererek ve öğrencilere uygulamalarında rehberlik edecek göstergeler ve 
yönergeler sağlayarak, herkesin erişebileceği bir öğretim müfredatı sağlamıştır. 
Video formatında tasarlanan klipler, parçalı eğme ile basitten zora, metronom ile 
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yavaştan hızlı tempoya, ölçü çubuktan, bölüm bölüm ve parça parça öğrenme 
adımlarına ayrılmıştır. Ek olarak, piyano eşliği tek başına ve öğrenciler 
tarafından uygulama seanslarında istenildiği kadar tekrar edilebilir. 2015 yılına 
gelindiğinde, internetin yaygın kullanımı, Zhang’ın yönteminin bir web sitesinde 
tanıtımlasına yol açmıştır: www.zhangviolin.org.

5.3.	Teknoloji	ve	Zhang’ın	Çevrimiçi	Yöntemi

Hem öğretmenler hem de öğrenciler web sitesini kullanıcı dostu bulacaktır. 
Beş üyelik tipi mevcuttur: Junior, Intermediate, Senior Student, Teacher ve 
School. Teacher üyeliğine giriş yapıldığında yedi farklı liste görüntülenir: 
Kontrol Paneli, Öğrenciler, Hesap Profili, Kitaplar, Oynatma Listem ve 
Etkinliklerim. Bireysel ihtiyaçları karşılamak için Zhang’ın çevrimiçi tekniğinin 
nasıl kullanılacağını açıklayan bir talimat dosyası Gösterge Tablosunun alt 
kısmındadır.

Zhang, keman öğretmenin zorluğunun sessiz notayı sese ve harekete 
dönüştürmek olduğunu vurgulamaktadır. Zhang, Suzuki’nin “ana dil” fikrine 
benzeyen öğrenme sürecinde taklit etmenin değerini kabul etmektedir: “Örneğin, 
çocuklar nasıl konuşulacağını öğrenmek için ebeveynlerinin konuşmasını 
kopyalar, kendi eylemlerini öğrenmek için ebeveynlerinin hareketini kopyalar. 
Bu düşünceye göre, eğer çocuklar her gün keman dinletilerine ve eğitimlerine 
erişebilseler, gelişimleri ve keman çalma becerileri de dil öğrenme becerileri 
kadar etkileyici olacaktır. Tasarladığım cümlelerle öğrenme bu prensibe 
dayanmaktadır. (Zhang Keman Metodu, 2015). Bununla birlikte, Suzuki’nin 
anneyi öğretmen olarak kullanması ile Zhang’ın bir gösterici olarak anneyi 
kullanması arasında çarpıcı bir fark vardır. Suzuki’nin “anadili” yaklaşımında 
temel olan anne ve çocuk arasındaki kişisel etkileşim ve sevgi ve şefkat duygusu, 
bilgisayar ekranındaki kişisel olmayan göstericiden çok farklıdır. Bu sebeple, 
her iki yöntemin de temel ilkeleri olan taklit ve tekrarlama açısından benzerlik 
taşımasına rağmen, uygulamalarının oldukça farklı olduğunun farkında olmak 
gerekir. Ek olarak, Suzuki yöntemi etkileşime izin verirken, Zhang’ın yöntemi 
etkileşimsizdir.

Suzuki ve Zhang, gözlemlenecek bir modele sahip olmanın çok önemli 
olduğu konusunda hemfikirdir. Aradaki fark, Zhang’a göre acemi bir ebeveyn 
yerine profesyonel bir modelin kullanılması gerektiğidir (Zhang ve Lu, 2009: 19). 
Ayrıca Zhang, “müziğin ağız yoluyla öğretmek için kullanılamayacağını” (Zhang 
& Lu, 2009: 94) söyler ve kaydı tekrar tekrar dinleyerek öğrencilerin müziği 
daha iyi anlayabileceklerini ve çalmalarını iyileştirilmesi gereken kısımlarını 
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karşılaştırarak dinlemeyle daha hızlı ilerleyebileceklerini açıklamaktadır. 
Öğrencilere genellikle öğretmenleri tarafından “daha hızlı”, “daha yumuşak” 
veya “daha yavaş” çalmaları öğretilir, ama bir parçayı tekrar tekrar dinleyerek 
müzikal ifadeyi ve hissini yakalayabilirler (Zhang & Lu, 2009: 94). Bu nedenle 
Zhang, müziğin ağızdan ağza değil, ses ve hareketle öğretilebileceğini ifade 
etmektedir. Bu nedenle, çevrimiçi öğretim aracının bu fikri kullanmanın en iyi 
yolu olduğuna inanmaktadır.

6. Başarılı Müzisyenler ve teknoloji

Başarılı müzisyenlerin yeni bir parça öğrenirken teknolojiden ne ölçüde 
yararlandıkları konusunda araştırmalar yapılmıştır. Susan Hallam, farklı 
deneyim seviyelerine sahip ve farklı enstrümanlar kullanan profesyonel 
müzisyenlerin yeni bir müzik parçasını öğrenme ve yorumlama yaklaşımlarını 
araştırmıştır. Araştırma sadece serbest çalışan profesyonelleri içeriyordu, 
fakat her birine tamamen aşina olmadıkları bir müzik eseri parçası verilmiştir. 
Daha sonra her müzisyenden, o parçayı öğrenmek için kullanacakları süreç 
hakkında bilgi vermesi istenmiştir. Sonuçlar, müzisyenlerin %77›sinin 
parçanın tamamını dinleyerek bütünsel bir yaklaşımı seçtiğini, çünkü bunun 
onlara tempo hakkında genel bir bakış ve fikir vereceğini ve belirli teknikler 
için zor parçaları belirlemelerine olanak tanıyacağını göstermiştir. Bütüncül 
yaklaşımı benimseyen müzisyenler nihayetinde iki gruba ayrıldı: parçanın farklı 
müzisyenlerce yorumlamasını dinlemeyi seçenler ve parçanın farklı yorumlarını 
dinlemekten kaçınarak “kendim için ne yapmak istediğime karar vermek” 
(Hallam, 1995: 121). Müzisyenlerin çoğu «Duyacak bir şeyim olmalı» dedi, 
ancak küçük bir azınlık «gerçekten duymadan müziğin içsel bir işitsel resmini 
formüle edebileceklerini» iddia etmiştir (Hallam, 1995: 118). Bu çalışma, 
kaç sanatçının kendilerine yardım etmek için teknolojiye güvendiğini ortaya 
koymaktadır, fakat bu, benzersiz ihtiyaçları ve öğrenme stillerini yansıtmaktadır. 
Bu bulgular önemlidir çünkü aynı zamanda sanatçıların işitsel farkındalıklarını 
nasıl geliştirmeleri gerektiğini gösterir, dahası bir müzik parçasının kaydını 
bulmak her zaman mümkün değildir. 

6. Yöntem

6.1.Araştırmanın	Modeli

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 
kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırma kapsamında incelenmesi 
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amaçlanan olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı kaynak/materyallerin 
analizini içermektedir (Yıldırım & Şimşek, 2018). Doküman incelemesinde, 
araştırma kapsamında yer alan tüm kaynak veya materyaller araştırmanın 
doküman verisi olarak ele alınması mümkün olmayabilir. Bu nedenle ulaşılan 
verinin içinden bir örneklem oluşturulmaya çalışılmaktadır (Yecke, 2005). 
Ancak, araştırma kapsamında incelenen YouTube kanalında yer alan beş 
videonun tamamında yer alan kullanıcı yorumlarının doküman incelemesi 
yapıldığı için analize konu olan veriden doküman seçimi yapılmamıştır.

6.2.	Çalışma	Dokümanı

Araştırmanın çalışma dokümanını, araştırmacıya ait 44.000 takipçisi olan 
keman eğitimi ile ilgili eğitici içerikler dağıtan “ugurcit; https://youtube.com/c/
ugurcit” YouTube kanalındaki beş videoya yapılan kullanıcı yorumlarından 
oluşmaktadır. 

6.3.	Verilerin	Analizi

Araştırmada elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analiz kullanılmıştır. 
Bu analizin amacı, elde edilen verilerin araştırma kapsamındaki kavramalara 
ve ilişkilere ulaşılmasını sağlamaktadır. Buna göre, birbirine benzeyen 
verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek, bunların 
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlanmasını 
sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018:107).  

7. Bulgular

Özengen keman eğitiminde Youtube›un bir eğitim ortamı olarak 
kullanılmasına ilişkin kullanıcı görüşleri aşağıda yer almaktadır:

“Hocam, apartmandakiler benim yüzümden çıldırdı” (Etkileyici)
“Bizim için Titanic’in müziğini çalar mısınız. :) Céline Dion - My Heart 

Will Go On (Live)” (Etkileyici)
“Hocam, Suzuki derslerinin devamı olacak mı, teşekkürler” (Kaynak/

Materyal Erişimi)
“Her videonuz çok değerli, merakla ve ilgiyle takip ediyoruz” (Etkileyici)
“Hocam, müzik eğitimi videolarınızda keman tutuşu ile ilgili bir video 

çekeceğinizi söylemiştiniz?” (Kaynağa/Materyal Erişimi)
“Bu çok iyi Hocam” (Etkileyici)
“Hocam ben hala kemana alışamadım, çalışıyorum ama olmuyor” 

(Alanında Farklı Uzmanlardan Ders Almak)
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“Sen Süpersin” (Etkileyici)
“Hocam ben keman öğreneli 3 gün oldu. Keman tutmakta, yay tutmakta, 

yay çekmekte her şeyi yapabiliyorum, onlar da güzel. Nota okuyabiliyorum, bir 
kaç küçük ezgi de çalıyorum ama Ben keman tellerinde zor buluyorum geçişler 
de zor sorum notaları okuyup okumak sanırım kemanda hızlı bulamıyorum o 
yüzden bana çok zor geliyor nasıl yapıyorsunuz merak ettim , bir süre sonra 
notayı görür görmez kemanın üzerinde bulabilir miyim?” (Alanında Farklı 
Uzmanlardan Ders Almak)

“Keman Notalarının linkini verir misiniz” (Kaynak/Materyal Erişim)
“Hocam yanlış anlaşılmak istemiyorum. Sen çok değerli ve saygı duyulan 

bir insansın. Enstrümanlara ve notalara bu kadar hakimken neden böyle bir 
eser yayınlamayı tercih ettiniz? Ne kadar emek verilirse verilsin kıyaslama 
pek doğru olmaz ama daha anlaşılır olsun diye, klasik müzik, caz ya da birçok 
metal müzik dışında bu tarz işler sizce de daha basit değil mi? Hızlı hareket 
eden bir tüketici ürünü gibi. Yukarıda saydığım türlerdeki pek çok eserin bir 
anda anlaşılamayacak ve özümsenemeyecek eserler olduğunu düşünüyorum. 
Bu soruları sormak için doğru kişisin. cevap verirseniz çok sevinirim Fikriniz 
benim için çok önemli” (Popüler Kültürde Kullanışlı Olmaması) 

tartışma ve Sonuç

Video, metin, ses ve görsel içerik dahil olmak üzere eğitim içeriği sağlayan 
çeşitli çevrimiçi platformlar vardır. Birkaç yolla gösterildiği bilinmektedir. 
Yılmaz ve Akkoyunlu’ya (2006) göre bu öğretim içerikleri, öğrenenin çeşitli 
duyu organlarına hitap ederek ve öğrenenle yeterli etkileşimi sağlayarak daha 
kalıcı öğrenmelere yol açabilir. YouTube kullanım nedenleri üzerine yapılan bir 
araştırmaya göre, YouTube öncelikle bilgilendirme amaçlı kullanılmakta, bunu 
takiben eğlence amaçlı kullanılmaktadır (İlhan ve Aydoğdu, 2019).

Barry ve diğerleri (2015), öğrencilerin %78’inin YouTube’daki eğitici 
video içeriğine eriştiğini tespit etmiştir. Ayrıca bazı öğrencilerin öğretmenleri 
yerine YouTube üzerinden arama yaptıkları gözlemlenmiştir (Barry vd., 2015). 
Araştırmacının 44.000 aboneye sahip kendi YouTube kanalına yüklenen 
keman eğitimi ile ilgili beş videoya ilişkin kullanıcı yorumları bu kapsamda 
değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre, kullanıcıların YouTube’u keman çalmak 
isteyenler için bir öğrenme ortamı olarak algılamaları şu şekildeydi: etkileyici, 
kaynağa/materyallere erişim, verimli, farklı konu uzmanlarından ders alma 
ve popüler kültürde kullanışlı olmaması. Aydoğdu (2019) tarafından yapılan 
çalışma gereksizdir. Genel olarak YouTube kullanıcılarının motivasyonlarının 
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araştırıldığı bu çalışmada, katılımcıların %38,6’sı YouTube’u her gün 
kullanıyor, birincil hedefleri “Bilgilendirmek” (%25,3), ardından “Eğlenmek” 
(%18,2) geliyor. Kullanıcıların “bilgilenmek” gerekçesi altında “İlgilendiğim 
Bir Konuyu/Yeniliği Öğren” alt hedefi olan “Eğitim İçeriklerini İzle” alt hedefi 
için videoları seçmeleri en büyük amacıdır. Benzer bir çalışmada Y Kuşağının 
Youtube Kullanım Amaçları incelenmiş ve bu çalışmada YouTube kullanımı 
YouTube’da en çok tercih edilen bilgilendirici içerik kategorileri arasında yer 
almaktadır (Arklan ve Kartal, 2018). Ayrıca Moghavvemi ve diğerleri (2018), 
çok sayıda öğrencinin olası sorguları bulmak ve akademik zorlukları yanıtlamak 
için YouTube’a güvendiğini doğruladı. Genel olarak YouTube kullanıcılarının 
motivasyonlarının araştırıldığı bu çalışmada, katılımcıların %38,6’sı YouTube’u 
her gün kullanmakta, birincil hedefleri “Bilgilenrmek” (%25,3), ardından 
“Eğlenmek” (%18,2) gelmektedir. Kullanıcıların “bilgilenmek” gerekçesi 
altında “İlgilendiğim Bir Konuyu/Yeniliği Öğrenme” ana hedefi ile “Eğitim 
İçeriklerini İzle” alt hedefi için videoları seçmeleri yatmaktadır. Benzer bir 
çalışmada Y Kuşağının Youtube kullanım amaçları incelenmiş ve bu çalışmada 
YouTube’da en çok tercih edilenin bilgilendirici içerik kategorileri olduğu yer 
almaktadır (Arklan ve Kartal, 2018). Ayrıca Moghavvemi ve diğerleri (2018), 
çok sayıda öğrencinin olası soruları bulmak ve akademik zorlukları yanıtlamak 
için YouTube’a güvendiğini doğrulamıştır.

Katılımcıların bakış açılarından ortaya çıkan bu öneriler ve bu bulgulara 
ilişkin literatür araştırması yeniden incelenmiştir. YouTube bir multimedya 
öğretim aracı olarak değerlendirildiğinde, öğretim videolarındaki metin ve 
görsellerin bütüncül olarak oluşturularak daha kapsamlı bir eğitim deneyimine 
yol açtığı açıktır (Johnson ve Mayer, 2012; Sung ve Mayer, 2012). Videoların 
eğitsel içeriklerinde tasarım ilkelerine uygun olarak tutarlı bir şekilde görsel 
ve metinsel içerik kullanımının, katılımcıların önerileriyle görsel ve animasyon 
kullanımı arasında bir ilişki kurulduğunda faydalı sonuçlar üretebileceği 
sonucuna varılabilir.

Bir öğretim sunumundaki ilgi çekici bilgi miktarı arttıkça bilişsel işleme ve 
öğrenmenin azaldığı bilinmektedir. Dolayısıyla, YouTube’daki eğitici filmlerin 
niteliklerine ilişkin araştırma bulgularına dayalı olarak, video materyallerinin 
kısa, yoğun bilgiler içermesi ve uzmanlaşmış konularda videoların olması 
gerektiği görüşü paylaşılmaktadır (Mayer vd., 2008). Soru Gömülü Etkileşimli 
Video Ortamının (SVO), soru içermeyen, etkileşimli olmayan eğitici video 
platformlarına kıyasla öğrenmeyi teşvik ettiği ve videoda harcanan zamanı 
artırdığı kabul edilmektedir (Vural, 2013). Bununla birlikte, çevrimiçi eğitimde 
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bir başarı unsuru olarak Volery & Lord (2000), eğitmenin tutumu, teknolojik 
yeterliliği ve etkileşim öğelerini vurgulamıştır. Bu çalışmalar, katılımcıların 
öğretici YouTube videoları için önerilerini ve videolardan beklentilerini ortaya 
koymaktadır. Tasarım ilkelerine uyulmalı, izleyici etkileşimi yeterli olmalı ve 
izleyici ile beraber içerik oluşturulmalıdır. Bu sonuçla ilgili olarak, Çevrimiçi 
Öğrenmede Teori ve Uygulama’nın “Çevrimiçi Öğrenme Bağlamında Öğretim” 
başlıklı makalesi, hem çevrimiçi hem de sınıf eğitiminde üç faktörün önemini 
vurgulamaktadır. Tasarım ve organizasyon, net iletişim ve net bilgi. Katılımcıların 
görüşlerinin sonuçları bu üç temel faktörle ilişkilidir (Paulsen, 2004).

Araştırma bulguları ışığında şu önerilerde bulunulmaktadır:

• Bu araştırmada çalışma evreni, YouTube’daki eğitici içerik kanallarının 
izleyicileri ve kanal içeriği üretenler oluşturmaktadır. Ancak, ekonomik olarak 
uygulanabilir örneklem büyüklüğü yeterli kapsama sağlamamıştır. Gelecekteki 
bu tür araştırmalarda, daha fazla eğitim materyali oluşturucusu ve izleyicisi ile 
iletişime geçilerek daha kapsamlı bir araştırma yapılması mümkün olacaktır.

• İstekli olarak özengen keman eğitiminde video destekli öğretimin 
incelendiği bu çalışma, mesleki keman öğretimine de uygulanabilir.

•  Gönüllülerde keman eğitimi üzerine yapılan bu çalışma, diğer müzik 
aletlerinin öğretimi için de geçerlidir.

Kaynakça

Akdeniz, A. Ö. & Akdeniz, H. B. (2020).Nitelikli Keman Eğitiminde 
Öğretmen Faktörü. Journal of Social and Humanities Research,7(54), 1338-
1347

Akdeniz, A. Ö. & Akdeniz, H. B. (2021). Keman Eğitiminde Parmak 
Basma Çalışmaları, Güzel Sanatlarda Akademik Çalışmalar II, Livre de Lyon, 
s,4. 

Arklan, Ü., & Kartal, N. Z. (2018). Y Kuşağının İçerik Tüketicisi Olarak 
Youtube Kullanımı: Kullanım Amaçları, Kullanım Düzeyleri ve Takip Edilen 
İçerikler Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Elektronik Dergisi, 6(2), 929–965.

Artaç, A. (2018). Konservatuvar Düzeyinde Enstrüman Eğitiminde 
Uzaktan Eğitim Metodu SETSCI Conference Indexing System, Volume 2 
(2018), 302-304

Artaç, A. (2021). Füg formu özelinde piyano müziğini ezberleme üzerine 
öneriler. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 8(75), 2596-2607. 



56    MÜZIK EĞITIMINDE AKADEMIK ÇALIŞMALAR

Ata, A., & Atik, A. (2016). Alternatif Bir Eğitim-Öğretim Ortamı 
Olarak Video Paylaşım Siteleri: Üniversitelerdeki Youtube Uygulamaları. 
Social Sciences, 11(4), 312–325. https://dergipark.org.tr/nwsasocial/
issue/24580/260212

Barry, D. S., Marzouk, F., Chulak-Oglu, K., Bennett, D., Tierney, P., 
& O’Keeffe, G.W. (2015). Anatomy education for the YouTube generation. 
Anatomical Sciences Education, 9, 90–96. https://doi.org/10.1002/ase.1550

Chintalapati, N., & Daruri, V. S. K. (2017). Examining the use of YouTube 
as a Learning Resource in higher education: Scale development and validation 
of TAM model. Telematics and Informatics, 34(6), 8 5 3 – 8 6 0 . 
https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.08.008

Clifton, A., & Mann, C. (2011). Can YouTube enhance student nurse 
learning? Nurse Education Today. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2010.10.004

https://youtube.com/c/ugurcit
İlhan, E., & Aydoğdu, A. G. (2019). Youtube Kullanicilarinin Kullanim 

Motivasyonlarinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Elektronik Dergisi, 7(2), 1130–1153.

Johnson, C. I., & Mayer, R. E. (2012). An eye movement analysis of 
the spatial contiguity effect in multimedia learning. Journal of Experimental 
Psychology: Applied, 18(2), 178–191. https://doi.org/10.1037/a0026923

Mayer, R. E., Griffith, E., Jurkowitz, I. T. N., & Rothman, D. (2008). 
Increased Interestingness of Extraneous Details in a Multimedia Science 
Presentation Leads to Decreased Learning. Journal of Experimental Psychology: 
Applied, 14(4), 329– 339. https://doi.org/10.1037/a0013835

Moghavvemi, S., Sulaiman, A., Jaafar, N. I., & Kasem, N. (2018). Social 
media as a complementary learning tool for teaching and learning: The case of 
youtube. International Journal of Management Education, 16(1), 37–42. https://
doi.org/10.1016/j.ijme.2017.12.001

Paulsen, M. (2004). Theory and Practice of Online Learning. Içinde A. 
Terry & F. Elloumi (Ed.), The International Review of Research in Open and 
Distributed Learning (C. 5, Sayı 3). A t h a b a s c a  
University. https://doi.org/10.19173/irrodl.v5i3.200

Say, A. (2001). Müzik öğretimi (3. Baskı). Ankara: Müzik Ansiklopedisi 
Yayınları. 

Sung, E., & Mayer, R. E. (2012). When graphics improve liking but not 
learning from online lessons. Computers in Human Behavior, 28(5), 1618–1625. 
https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.03.026



ÖZENGEN KEMAN EĞITIMINDE YOUTUBE›UN BIR EĞITIM ORTAMI  . . .     57

Uçan, A. (1997). Müzik eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
Volery, T., & Lord, D. (2000). Critical success factors in online education. 

The International Journal of Educational Management, 14(5), 216–223. https://
doi.org/10.1023/A:1018828105226

Vural, Ö. F. (2013). The impact of a question-embedded video-based 
learning tool on e- learning. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 13(2), 
1315–1323. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1017292.pdf

Yecke, C.,P. (2005). Mayhem in the middle: How middle schools have 
failed America--and how to make them work. Compact Guides to Education 
Solutions. Thomas B. Fordham Foundation.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma 
yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Athey, I. J. & Rubadeau, D. O. (Eds.). (1970). Educational Implications of 
Piaget’s Theory. Waltham, Massachusetts: Ginn- Blaisdell.

Bigler, C.L. & Lloyd- Watts, V. (1979). Studying Suzuki Piano: More than 
Music: A Handbook for Teachers, Parents, and Students. Athens, Ohio: Ability 
development Associates.

Bugeja, C. (2009). Parental involvement in musical education of violin 
students: Suzuki and ‘traditional’ approaches compared. Australian Journal of 
Music Education, 1, 19-28.

Dounis, D.C. (2005). The Dounis Collection: Eleven Books of Studies for 
the Violin. New York: Carl Fischer.

Driskell, J.E., Copper, C., & Moran, A. (1994). Does Mental Practice 
Enhance Performance?. Journal of Applied Psychology, 79(4), 481-492.

Flesch, C. (2000). The Art of Violin Playing Book One, translated and 
edited by E. Rosenblith. New York: Carl Fischer.

Galamian, I. (1985). In Principles of violin playing and teaching (Third 
Edition). Michigan: Shar Products Company.

Hallam, S. (1995). Professional Musicians’ Approaches to the Learning 
and Interpretation of Music. Psychology of Music, 23,111-128.

Helmore, G. A. (2014). Piaget- A Practice Consideration: A Consideration 
of the General Theories and Work of Jean Piaget, with a Account of a Short 
Follow Up Study of His Work on the Development of the Concept of Geometry. 
Burlington: Elsevier Science.

Jacobson, D. (2016). Lost Secrets Of Master Musicians: A Window Into 
Genius. San Francisco, California: SFIM Books, 277-308.



58    MÜZIK EĞITIMINDE AKADEMIK ÇALIŞMALAR

Richter, G. (2013). On the study of violin playing: Creativity and 
imagination in performance and practice. Retrieved 1 January 2018 from http://
www.goetzrichter.com/pages/Teaching.html

Stowell, R. (1985). Violin technique and performance practice in the late 
eighteenth and early nineteenth centuries. Cambrige, New York: Cambridge 
University Press.

Suzuki, S. (1969). Nurtured by Love: A new approach to education, 
translation by W. Suzuki. Melbourne: Centre Publications.

Wagner, M. (1998). Mozart: An anomaly in the history of music? High 
Ability Studies 9 (1), 115-124.

Waldron, J. (2013). YouTube, fanvids, forums, vlogs and blogs: Informal 
music learning in a convergent on and offline music community. International 
Journal of Music Education, 31(1), 91-105.

Zhang, S. X., & Lu, X. L. (2009). Conversations with violin professor 
Zhang Shixiang. Shanghai: SMPH.

Zhang Violin Method. (2015). Retrieved 8 March 2017 from http://www.
zhangviolin.org/



59

B Ö L Ü M  I V

KoRREPEtİSYoN DERSİNİN 
YÜRÜtÜLMESİ VE ÖĞRENCİLERE 

KAtKISINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ 
GÖRÜŞLERİ

The	Opinions	of	Students	About	The	Accompaniment	
Course	And	Its	Contribution	To	Students

Hacer MoHAN KÖMÜRCÜ

(Öğr. Gör. Dr.) Zonguldak Bülent Ecevit  
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, hmkomurcu@beun.edu.tr 

ORCID: 0000-0002-3162-5236

1.      Giriş

Konservatuvar eğitimi, içinde bulunduğu topluma sanatsal üretimde 
bulunacak sanatsal anlamda yetkin ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Konservatuvar eğitiminin boyutlarından biride 

mesleki müzik eğitimidir. Ses ve çalgı alanlarında verilen mesleki müzik eğitimi, 
profesyonel sanatçılar yetiştirmenin yanı sıra aynı zamanda kendine güvenen, 
yaratıcı, bilinçli, yenilikçi, ifade gücü yüksek bireylerin yetişmesine olanak 
tanımaktadır. Türkmen (2013, s.64) konservatuvarları, “ müzik, müzikoloji 
ve sahne sanatları alanlarında eğitim veren, bu bağlamda yüksek niteliğe 
sahip sanatçı, sanat eğitimcisi, besteci ve araştırmacı yetiştiren, örgün müzik 
eğitiminde önemli kurumlarımız” olarak tanımlamıştır.

Mesleki müzik eğitiminin ana boyutlarından olan ses ve çalgı eğitiminin 
vazgeçilmez unsurlarından biri “korrepetisyon” yani İngilizce tabirle 
“accompaniment”, Türkçe’de kullanılabilir şekliyle “eşlikleme”dir. Merwe 
(1989), “accompaniment” kelimesinin “to complement” yani “tamamlamak” 
kökünden geldiğini öne sürmektedir. Vilar ve Grau (2020) da korrepetisyonu, 
solo bir çalgıya, vokale ya da dansa armonik destek ya da katkı olarak 
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tanımlamaktadır. Bu yönüyle “accompaniment” terimi soloyu tamamlayan 
ritmik ya da armonik müziksel yapı olarak değerlendirilebilir. Eşlik; insan 
sesi veya bir çalgı tarafından seslendirilen, melodiyi destekleyen, kendine 
has nitelikleri olan tamamlayıcı bir müzikal yapıdır (Kaptanoğlu & Çanakçı, 
2015, s.199). Bilgin (1998, s.29) ise eşliği, bir kompozisyonun ana melodisine 
ya da ses partisine dayanak oluşturması ya da onu ön plana çıkarmasını 
amaçlayan yardımcı parti ya da partiler olarak tanımlamaktadır. Türkiye’de 
Cumhuriyet döneminde mesleki müzik eğitimi vermek üzere ilk açılan 
okullarda Alman müzisyenlerin sayıca çok olması, korrepetisyon kelimesinin 
dilimize Almanca’da eşlik anlamına gelen “korrepetition” kelimesinden geçmiş 
olabileceğini düşündürtmektedir. Örneğin Alman piyanist Georg Markowitz, 
Avusturyalı piyanistler Walter Schlösinger ve Rene Back 1936 yılında Ankara 
Konservatuvarı’nın kuruluşunda korrepetitör olarak görev alan müzisyenlerden 
bazılarıdır (Bartsch, 2011). Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren okullarda 
yaygın olarak “korrepetisyon dersi” adı kullanıldığından bu araştırmada da 
“korrepetisyon” kelimesi tercih edilmiştir. 

Korrepetisyon dersi temel bir eşlik çalgısı olan piyano ile yapılmakta olup, 
ses ve çalgı eğitimi alan öğrencilerin eğitimleri boyunca zorunlu olarak almaları 
gereken bir derstir. Korrepetisyon dersi, öğrencinin seslendirdiği eseri eşliği ile 
birlikte çalmasına ya da söylemesine olanak tanırken aynı zamanda çalışılan 
eserin notasından nüanslarına, armonisinden biçemine ve formuna kadar tüm 
unsurlarını kapsamaktadır. Korrepetisyon dersi öğrencinin çalıştığı eseri doğru 
olarak seslendirebilmesinin yanı sıra öğrencilerin müzikal duyarlılıklarının 
gelişmesine, kendine güven duygunun oluşmasına, ifade edebilme yeteneğinin 
güçlenmesine, öğrencinin farklı eserler arasında ilişki kurabilmesine, müzikal 
değerlerin kavranmasına katkı sunmaktadır. Zavadska ve Davidova (2018) 
eşliğin amacını, solisti tamamlamak, sanatsal imajı yaratmasına yardımcı olmak, 
soloya farklı tınılar eklemek, tınının zenginleştirilmesi, armonik dokunun 
eklenmesi, tempo ve genel olarak müzikal formun istikrarını koruyan metro-
ritmik destek olarak tanımlamaktadır. Şan (ses eğitimi) eşliği; sözler, dolayısı ile 
rol ve mimik kullanımı sebebiyle çalgı eşliğinden ayrılır. Piyanistler performans 
sırasında duygularını daha iyi ifade edebilmek için vücut dillerini kullanırken, 
şancılar da şarkı sözlerinin verdiği yaratıcılıkla performanslarını daha farklı 
kılabilirler (Kaptanoğlu & Çanakçı, 2015. s.200).

Korrepetisyon dersinin geçmişi müzik eğitimi ile birdir. Çünkü eşlik çalgısı 
müzik tarihinin her döneminde kullanılmış ve gerek ses gerekse çalgı eserlerinin 
eşlikle birlikte uyumlu şekilde eseri seslendirebilmesi müzik sanatının en temel 
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unsurlarından biri olmuştur. Bu bakımdan korrepetisyon dersi özellikle modern 
müzik eğitiminin en başat dersleri arasında yerini almıştır. Korrepetisyon dersini 
bu anlamda salt bir ders olarak değerlendirmek mümkün görünmemektedir. 
Çünkü çalışılan eserler sahnelendiğinde, dersin öğretmeni çalışılan eserlere 
eşlik yapmakta yani öğrenci ile birlikte sahneye çıkarak eseri seslendirmektedir. 
Dolayısı ile her ne kadar ders adıyla anılmış olsa bile aynı zamanda bir bakıma 
konser provasıdır. Dersin yapısı, öğretmen ve öğrenciyi çok farklı bir deneyim 
alanında bir araya getirerek sınırları ortadan kaldırmakta, mesleki bir birlikteliğe 
olanak tanımaktadır. Bu durum, korrepetisyon dersini mesleki yaşamın bir 
parçası haline getirmektedir. Çalgı ve ses eğitimi alanında çalışılan eserler 
korrepetisyon dersinin doğal bir ders materyali haline gelmektedir.

Korrepetisyon dersi dünya literatüründe gerek “correpetition” gerek 
“accompaniment” adı altında mesleki müzik eğitimi veren tüm programlarda 
ders olarak yer almaktadır. Türkiye’de ilk modern müzik eğitiminin verildiği 
ve daha sonra konservatuvara dönüşecek olan 1827’de kurulan Musika-ı 
Hümayûn’un programını bildiren Musika-ı Hümayun-ı Cenabı Mülukane-i 
Bendegani Kullarının Mükellef Bulundukları Vazifelerin Defteri Maruzası 
(aktaran: Karagül, 2019, s.24) belgesi içinde dahi Çarşamba günleri saat 13:00’de 
korrepetisyon çalışmaları yapıldığı görülür. Görüldüğü gibi profesyonel müzik 
eğitiminin vazgeçilmez bir parçası olan korrepetisyon eğitiminin önemi sadece 
günümüzde değil geçmişte de anlaşılmış ve tarihsel süreçte mesleki müzik 
eğitiminin içinde korrepetisyon dersine her zaman yer verilmiştir. 

Korrepetisyon dersini veren öğretim elemanı ders esnasında aynı zamanda 
müziksel açıdan korrepetitörlük görevini yapmaktadır. Asikainen ve diğerleri 
(1991, s.154) korrepetitörü, solistlerle birlikte eseri müzikal olarak tamamlayan 
ve aynı zamanda solistlerin eseri yorumlamaları için bir temel oluşturan müzisyen 
olarak tanımlamaktadır. Adler (1965), batı müziği tarihi göz önüne alındığında, 
her ne kadar eşlik çok eski zamanlara dayansa da, korrepetitörlüğün geç bir 
zamanda meslek olarak ortaya çıktığını belirtir. Boas (2017), bu tarihi operanın 
operaya çıktığı 1600’lü yıllar olarak belirtirken, korrepetitörlük mesleğinin altın 
çağına karmaşık Wagner operaları zamanında ulaştığını belirtir. Korrepetitör, 
kendisini solistle çalışmaya adayan ve ona repertuarın hazırlanmasında yardımcı 
olan kişidir (Muniz, 2010, s.26).

Eğitim sürecinin en önemli paydaşlarından biri hiç şüphesiz öğrencilerdir. 
Öğrenciler, öğrenim gören bireyler olarak eğitimin pek çok unsuru ile birebir 
iletişim içinde olmaktadır. Bu unsurlardan bazıları öğretim planları, ders 
materyalleri gibi eğitimin yapılandırılmasında yer alan somut unsurlar olduğu 
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gibi tutum, iletişim, psikoloji, hazırbulunuşluk gibi daha soyut unsurlar da 
olabilmektedir. Öğrenciler, öğrenim gören kişiler olarak tüm bu eğitimsel 
unsurları bilinçli ya da bilinçsiz olarak deneyimlemektedir. 

Bu araştırmanın amacı, korrepetisyon dersini deneyimleyen öğrencilerin 
dersin yürütülmesi ve öğrencilere olan katkısına yönelik görüşlerini belirlemektir. 

2. Yöntem

2.1.	Araştırmanın	Modeli

Bu çalışma, öğrencilerin korrepetisyon dersine yönelik bakış açılarını 
bütüncül bir biçimde ortaya koymayı amaçlaması bakımından nitel bir 
araştırmadır (Yıldırım & Şimşek, 2016, s.41). Öğrencilerin korrepetisyon 
dersine ilişkin deneyimlerini belirlemek amacıyla fenomenolojik araştırma 
deseninden yararlanılmıştır. Fenomenolojik desen, insanların belirli bir 
kavramla ilgili anlayışlarını, duygularını, bakış açıları ve algılarını ifade 
etmelerini sağlayan ve bu fenomeni nasıl deneyimlediklerini tanımlamak için 
kullanılan nitel bir araştırma yöntemidir (Rose, Beeby & Parker, 1995, s.1124). 
Araştırma kapsamında öncelikle literatür taraması yapılarak kuramsal çerçeve 
oluşturulmuş ve literatür taraması çerçevesinde hazırlanan 12 soruluk yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2016) yarı 
yapılandırılmış görüşmelerin derinlemesine bilgi edinmeye elverişli olması 
bakımında nitel araştırmalarda veri toplamak için uygun bir teknik olduğunu 
belirtmektedir. 

2.2.	Çalışma	Grubu

Bu araştırmada kullanılan fenomenolojik yöntem, insanların belirli 
bir kavramla ilgili anlayışlarını, duygularını, bakış açılarını ve algılarını 
ortaya çıkarmak ve bu fenomeni nasıl deneyimlediklerini tanımlamak 
için kullanıldığından bu araştırmanın çalışma grubu korrepetisyon dersini 
deneyimleyen öğrencilerden oluşturulmuştur. Her sınıftan veri toplayabilmek 
için amaçlı örnekleme yöntemi ve tabakalı örnekleme yöntemi birlikte 
kullanılmış ve korrepetisyon dersi alan öğrenciler içinden her sınıftan iki kişi 
random olarak belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında veri toplanan öğrencilerin kimlik bilgileri gizli 
tutulmuş ve araştırmaya katılan öğrenciler Ö1, Ö2, Ö3, … Ö8 şeklinde 
kodlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda yer alan öğrencilere ilişkin bilgiler 
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
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tablo 1
Araştırmanın Çalışma Grubu
Cinsiyet f %

Erkek 4 50

Kadın 4 50

Toplam 8 100

Sınıf f %

Lisans 1 2 25

Lisans 2 2 25

Lisans 3 2 25

Lisans 4 2 25

Toplam 8 100

Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin tamamı Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda öğrenim görmektedir.

2.3.	Verilerin	Toplanması

Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. 
Görüşme formu oluşturulurken literatür taraması yapılmış ve literatür taraması 
ışığında 13 sorudan oluşan bir form oluşturulmuştur. Hazırlanan görüşme 
formunda yer alan soruların araştırmanın kapsamına uygun olup olmadığı, 
soruların açıklığı, anlaşılırlığı ve araştırmanın amacına uygunluğunu belirlemek 
için 3 ayrı uzman görüşüne sunulmuş ve görüşme formunda araştırmanın 
amacına hizmet etmediği düşünülen bir soru formdan çıkarılmıştır. 12 sorudan 
oluşan formun anlaşılırlığını ve işlerliğini belirlemek amacıyla iki öğrenci ile 
pilot uygulama yapılmış ve öğrencilerin soruları anlamada her hangi bir güçlük 
yaşamadığı, soruların açık ve anlaşılır olduğu görülmüştür. 

12 sorudan oluşan formun konservatuvar öğrencilerine uygulanması 
ile öğrencilerin korrepetisyon dersine yönelik görüşleri ortaya konmaya 
çalışılmıştır. 

Araştırmaya başlamadan önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 
İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’ndan 24.10.2022 tarih ve 229737 sayılı yazı ile 
gerekli izinler alınmıştır.

Araştırma verilerinin toplanabilmesi için Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda öğrenim görmekte olan 8 öğrenci ile 
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görüşülmüştür. Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler katılımcılar ile 
bireysel olarak ve yüz yüze yapılmıştır. Öncelikle katılımcı öğrencilere tek tek 
ulaşılarak araştırmanın konusu anlatılmış, araştırmaya katılımın gönüllülük 
esasına dayandığı ifade edilmiş, kimlik bilgilerinin gizli kalacağı ve görüşmenin 
ses kaydı altına alınacağı bildirilmiştir. Daha sonra araştırmaya katılmak isteyen 
öğrencilerle görüşmenin yeri ve saati belirlenmiştir. Görüşmeler belirlenen 
yer ve saatte yüz yüze olarak yapılmış ve ses kaydı alınmıştır. Görüşme süresi 
her bir öğrenci ile yaklaşık 20-25 dakika sürmüştür. Görüşme esnasında yarı 
yapılandırılmış formda yer alan soruların yanı sıra gerekli görülen yerlerde 
öğrencilerin ayrıntılara girmesi için alt sorulara da yer verilmiştir. Toplamda 
yaklaşık 180 dakikalık görüşme verisi toplanmış, ses kaydına alınan veriler daha 
sonra üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

2.4.	Verilerin	Analizi

Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Öğrencilerin korrepetisyon dersi ile ilgili görüşlerine yönelik 
derinlemesine bilgi edinmek için görüşme esnasında sorular detaylandırılmış ve 
alt sorular sorulmuştur. Görüşmelerin tamamı kayıt altına alınmış ve yaklaşık 
180 dakikalık ses kaydı toplanmıştır. Toplanan ses kayıtları üzerinde hiçbir 
değişiklik yapılmadan analiz edilmek üzere bilgisayar ortamına aktarılmış ve 
bir Word dosyası oluşturulmuştur.  Elde edilen verilerin analizinde tümevarımcı 
içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu yaklaşıma uygun olarak öncelikle 
elde edilen verilerin içinde bulunan anlamlı bölümlerin belirlenmesi amacıyla 
araştırmacı ve bir uzman tarafından birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı 
kodlamalar yapılmıştır. Kodlama sürecinde verilerin içinde bulunan anlamlı 
bölümlere kodlar atanmış ve araştırmacı ile uzman kişinin uyuşum yüzdesine 
göre kodlar belirlenmiştir. Belirlenen kodlar içinde birbirleriyle ilişkili olduğu 
düşünülen kodlar kategorize edilerek ve alanyazın da göz önünde bulundurularak 
alt temalar oluşturulmuş ve bu alt temalara ilişkin üst kavramlar belirlenerek 
temalar oluşturtulmuştur. Böylelikle veri analizi tümevarımcı bir yaklaşımla 
ayrıntılı verilerden kuramsal bir yapıya doğru yapılandırılmıştır.

Tema ve alt temalar belirlendikten sonra kodlama işlemi tekrar edilerek 
gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Belirlenen tema ve alt temaların geçerlik 
ve güvenirliğini artırmak amacıyla ikinci bir uzman görüşü alınmış ve görüşler 
doğrultusunda son hali verilmiştir. 

Nitel araştırmalarda araştırmanın güvenirliği kodlayıcılar arasında uyuma 
dayalıdır. Bu nedenle bu araştırmada araştırmanın güvenirliğini sağlamak 
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amacıyla kodlayıcılar arasındaki uyum düzeyine ilişkin güvenirlik yüzdesi göz 
önünde bulundurulmuştur. Bu uyum yüzdesinin hesaplanmasına pek çok nitel 
araştırmada kullanılan Miles ve Huberman (1994) tarafından önerilen “Güvenirlik 
= (Tüm uyuşulan kategorilerin sayısı) / (Tüm uyuşulan ve uyuşulmayan 
kategorilerin sayısı) X 100” formülü kullanılmıştır. Bu araştırmada uyum 
yüzdesinin alt sınırı %80 olarak kabul edilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan 
güvenirlik hesaplamaları sonucunda araştırmanın güvenirlik yüzdesi %91 olarak 
hesaplanmıştır. Buna göre araştırma sonuçlarının güvenilir olduğu söylenebilir. 

3. Bulgular

Araştırma kapsamında öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda elde 
edilen veriler ışığında öğrencilerin korrepetisyon dersi ile ilgili görüşleri 3 tema 
altında toplanmıştır. Temalar;  

● Dersin İşlenişi ve Öğrenim Süreçleri
● Korrepetisyon Dersinin Mesleki Gelişime Katkısı
● Korrepetisyon Dersinin Kişisel Gelişime Katkısı

Temaların frekans ve yüzde dağılımları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

tablo 2 
Temaların Frekans ve Yüzde Dağılımları Temalar
temalar Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 Ö7 Ö8 f %
Dersin İşlenişi ve Öğrenim 
Süreçleri

X X X X X X X X 8 100

Korrepetisyon Dersinin 
Mesleki Gelişime Katkısı

X X X X X X 6 75

Korrepetisyon Dersinin 
Kişisel Gelişime Katkısı

X X X X X 5 62.5

Tablo 2’de görüldüğü gibi görüşme yapılan tüm öğrenciler korrepetisyon 
dersinin işlenişi ve öğretim süreçleri ile ilgili görüş bildirmişlerdir (%100). 
Görüşme yapılan öğrencilerin tamamının korrepetisyon dersinin işlenişi ve 
öğretim süreçleri hakkında değerlendirme ve çıkarımlar yaptıkları söylenebilir. 
Görüşme yapılan öğrenciler ikinci tema olarak korrepetisyon dersinin mesleki 
gelişimlerine katkısı hakkında görüş bildirmişlerdir (%75). Öğrencilerin, 
korrepetisyon dersinin kişisel gelişimlerine katkısına diğer temalara göre daha 
az değindikleri görülmektedir (%62.5). 
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Öğrenci görüşleri üzerinde yapılan içerik analizi sonucunda öğrencilerin 
korrepetisyon dersine ilişkin görüşlerinde yer alan ana temalardan birinin dersin 
işlenişi ve öğrenim süreçleri olduğu görülmüştür. Bu ana temanın altında ders 
saatleri, öğretim yöntemleri, öğretim elemanı tutum ve davranışları ve eğitim 
materyallerinin kullanımı alt temalarının yer aldığı belirlenmiştir.

tablo 3
Öğrencilerin Korrepetisyon Dersinin İşlenişi ve Öğretim Süreçlerine İlişkin Görüşleri

tema Alt temalar

Dersin İşlenişi ve 
Öğrenim Süreçleri

Ders Saatleri

Ders saatleri ve kredileri uyumu
Çalışma sürelerinin kısıtlı olması
Haftalık ders saati
Konser vb. ders dışı etkinlik çalışmaları
Öğretim elemanı ile geçirilen süre

Öğretim Teknik ve 
Yöntemleri

Öğrenci merkezli uygulamalar
Kuramsal bilgilerin aktarımı
Değişik öğretim tekniklerini kullanma 
Öğrencilerin davranışı ne derece 
kazandığını saptama 
Ders planlarının hazırlanması
Öğrenci başarısını ölçme ve 
değerlendirme

Öğretim Elemanı Tutum ve 
Davranışları

Öğrencilerin dikkatini çekme 
Ön koşul öğrenmeleri hatırlatma
Hedeflerden haberdar etme
Eserin önemli yerlerine dikkat çekme
Öğrencinin davranışını göstermesine 
fırsat verme
Öğrencilerin derse etkin katılımını 
sağlama 
Öğrenciler arasındaki bireysel 
farklılıkların farkında olma

Eğitim Materyallerinin 
Kullanımı

Nota
Piyano
Görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi
Teknolojik olanaklardan faydalanma
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Tablo 3’de konservatuvar öğrencilerinin korrepetisyon dersinin işlenişi ve 
öğretim süreçlerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. Öğrencilerin ortaya koymuş 
olduğu görüşler doğrultusunda dersinin işlenişi ve öğretim süreçlerine ilişkin alt 
temalar ders saatleri, öğretim teknik ve yöntemleri, öğretim elemanı tutum ve 
davranışları, eğitim materyallerinin kullanımı olarak saptanmıştır. 

Öğrenciler korrepetisyon dersinin ders saatlerine ilişkin; ders saatleri ve 
kredileri uyumu, çalışma sürelerinin kısıtlı olması, haftalık ders saati, konser 
ve benzeri ders dışı etkinlik çalışmaları, öğretim elemanı ile geçirilen süre 
konularında görüşler bildirmişlerdir. Ö3: “Bence kredi ve ders saatleri orantılı 
değil. Çünkü ders saati az olsa bile çalışma süresi çok fazla olan bir ders bu. 
O yüzden kredilerinin biraz daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum.” 
demektedir. Ö1 ise: “Ders saatleri ve kredisi her sene dersin repertuarına 
göre planlanmış, bu açıdan ders saatleri yeterli oluyor ama sınav ve konser 
zamanlarında daha çok hoca ile çalışmaya ihtiyaç duyuyoruz.” demektedir. Ö4 
ise: “Ders saati açısından sıkıntı yaşamıyoruz ama keşke her istediğimizde hoca 
ile çalışabilsek” demektedir. Ö8, “Ders saati yeterli ama bir öğrenci belki haftada 
bir iki kez daha hocasıyla çalışma fırsatı bulsa daha iyi olabilir” şeklinde görüş 
bildirmiştir. Ö7 ise: “Bence ders saatleri yetersiz. Mesela opera şarkıcılığı için 
korrepetisyon çok temel bir ders. Bence ders saatinin daha fazla olması gerekir” 
derken diğer öğrenci görüşlerinin aksi yönde görüş bildirmiştir. Ancak genel 
olarak öğrencilerin görüşleri doğrultusunda haftalık ders saatinin yeterli olduğu 
ve fakat öğretim elemanı ile geçirilen sürenin kısıtlı olduğu, korrepetisyon 
dersinin konser etkinliklerine katkısı düşünüldüğünde özellikle konser ve 
sınav dönemlerinde öğrencilerin çok daha fazla ve yoğun bir çalışmaya ihtiyaç 
hissettikleri anlaşılmaktadır. Bu noktada korrepetisyon dersinin ders öğretmeni 
yani korrepetitör olmadan çalışma imkânın olmamasını dersin önemli bir 
kısıtlılığı olarak ifade etmişlerdir. 

Öğrenciler ikinci alt tema olan öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili; 
öğrenci merkezli uygulamalar, kuramsal bilgilerin aktarımı, değişik öğretim 
tekniklerini kullanma, öğrencilerin davranışı ne derece kazandığını saptama, 
ders planlarının hazırlanması, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme 
konularında görüş bildirmişlerdir. Öğrenciler korrepetisyon dersinin 
hem öğretim elemanı ile bire bir yapılıyor olması hem de ağırlıklı olarak 
uygulamaya dönük bir ders olması nedeniyle öğrencinin sürekli aktif olduğunu 
ve ders içinde öğrencinin yapması gereken davranışları yaparak ve yaşayarak 
öğrenmek zorunda olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum, dersin yapısı gereği 
öğrenci merkezli bir öğretimin zorunlu olduğunu göstermektedir. Örneğin 
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Ö1: “Genel olarak dersi biraz daha biz yönetiyor gibiyiz. Bizim isteğimiz 
doğrultusunda bu pasajı bir kere daha alabilir miyim ya da ilk hangi eserimizde 
başlayacağımız vesaire biz seçiyoruz.” derken bu noktayı vurgulamaktadır.  
Bununla birlikte öğrenciler yaparak öğrenme davranışının gerçekleşebilmesi 
için kuramsal bilgilere de ihtiyaç duyduklarını ifade etmiş ve korrepetisyon 
dersinde kullanmaları gereken bu kuramsal bilgileri korrepetisyon dersini yanı 
sıra şan, solfej, temel müzik bilgisi, armoni, form gibi derslerde de edindiklerini 
ve bu açıdan bütün bu derslerin birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu 
belirtmişlerdir. Ö8 bu konu ile ilgili: “Çoğunluğunu şan dersinde de görüyoruz. 
Ama ben mesela şan dersinde aldığım parçalarda da hatam olmadığını 
düşünüyordum ama böyle eşlikle olunca anlıyoruz ne hatamızın olduğunu. 
Bence şan, solfej, korrepetisyon yani bunların hepsi bir bütün gibi.” demektedir. 
Öğrencilerin tamamı korrepetisyon dersinde hem kuramsal bilgileri pekiştirmiş 
hem de uygulamaya dönüştürmüş olduklarını ifade etmektedirler. Katılımcı 
öğrenciler, öğretmenlerin genel olarak öğrencinin eseri seslendirmeye ilişkin 
davranışları kazandırmaya veya düzeltmeye yönelik kullandıkları yöntemlerde 
öğrencinin her zaman aktif olduğunu ve öğretim elemanı ile etkileşimde 
olduklarını vurgulamışlardır. Eserde yer alan problemleri uygulama temelinde 
çözümlediklerini, bilgi aktarmadan ziyade uygulayarak öğrendiklerini 
belirtmişlerdir. Edinilen davranışların konser hazırlığı mahiyetinde olmasının 
öğrenci motivasyonunu yükselttiğini ifade etmişlerdir. Korrepetisyon dersinin 
öğrencilerin motivasyonunu yükseltmesine ilişkin Ö7: “Konserler yapıyoruz ve 
bu bizi ekstradan motive eden bir şey. Çalışma süreci zor da olsa sonrasında 
aldığımız tepkiler ya da işte sahneden indikten sonra gerçekten işimizi iyi 
yapabildiğimizi biliyor olmak ve bunu hissetmek çok değerli ve güzel bir 
şey olduğu için korrepetisyon dersi de çok keyifli ve güzel oluyor bence.” 
demektedir. Öğrencilerin ifadelerinden korrepetisyon dersinde yapılandırmacı, 
problem temelli ve proje odaklı öğretim tekniklerinin kullanıldığı söylenebilir. 
Korrepetisyon dersinin en güçlü yönlerinden birinin öğrencinin davranışı 
kazandığını saptama noktasında olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin Ö1: “Eserde 
hata yaptığım anda duruyoruz, genelde entonasyon hatası yapıyorum. Onu 
düzeltene kadar uğraşıyoruz.” demektedir. Öğrenci ve öğretim elemanın bire bir 
ders yapıyor olması, öğretim elemanının anında geri bildirimde bulunması ve 
davranış gerçekleşene kadar öğretim elemanının öğrenci ile bire bir ilgilenmesi 
korrepetisyon dersinin en önemli avantajlarından biri olarak görülmektedir. 
Ö6 bu durumu: “Neyi yapamadığımızı suratımızdaki bir mimikten hafif 
terimizin akmasından bile anlıyorsunuz.” diyerek ifade etmektedir. Öğrenciler 
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korrepetisyon dersinin ders planının oluşmasında da aktif rol oynamaktadır. 
Ö2: “Ders planları öğrencilerin görüşleri ve seviyesine göre hazırlanıyor” 
derken bu noktaya dikkat çekmektedir. Öğrenciler korrepetisyon dersi içinde 
çalışmak istedikleri eserleri kendileri belirleyerek derse getirmekte yani 
ders içeriğini kendileri oluşturmaktadır. Öğrenci başarısının ölçülmesinde 
doğrudan performans değerlendirmesi yapıldığı görülmektedir. Performans 
değerlendirmesi öğrenci merkezli bir ölçme-değerlendirme sistemi olarak kabul 
edilebilir. Bununla birlikte sınav performanslarının kamera kaydına alındığı ve 
böylelikle itiraz halinde yeniden incelemeye olanak tanındığı görülmektedir. 

Öğrenciler üçüncü alt tema olan öğretim elemanı tutum ve davranışları 
konusunda; öğrencilerin dikkatini çekme, ön koşul öğrenmeleri hatırlatma, 
hedeflerden haberdar etme, eserin önemli yerlerine dikkat çekme, öğrencinin 
davranışını göstermesine fırsat verme, öğrencilerin derse etkin katılımını 
sağlama, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkların farkında olma hususlarında 
görüş bildirmişlerdir. Öğrenciler korrepetisyon dersinin hem performansa 
dayalı olması hem de bire bir yapılması nedeniyle dikkat dağınıklığına yer 
olmadığı, böyle bir durumda öğretim elemanlarının derhal müdahale ederek 
öğrencilerin dikkatini tekrar toparladıklarını ifade etmişlerdir. Ö7 bu konu ile 
ilgili: “Zaten derste dağıldığınız anda hoca anlıyor. Bir de derste sürekli aktif 
olduğumuz için bu durum çok yaşanmıyor. Ama eğer olursa da hoca tekrar 
toplamak için elinden geleni yapıyor.” demektedir. Korrepetisyon dersinin 
şan, enstrüman, solfej, armoni, temel müzik bilgisi gibi derslerin tamamı ile 
entegre bir ders olduğunu ve bu nedenle sık sık önceki öğrenmeleri hatırlama 
gerekliliği doğduğunu, öğretim elemanlarının bu konuda sürekli uyarılarda ve 
hatırlatmalarda bulunduğunu ifade etmişlerdir. Ö2 bu konu ile ilgili: “Geriye 
dönüp tekrar ettiğimiz çok şey oluyor. Çünkü unutabiliyoruz ya da onun üstüne 
düşmemiş olabiliyoruz. O yüzden önceki öğrenmelere sık sık dönüyoruz.” 
demektedir. Genel olarak öğretim elemanları, öğrencide gözlemlemek 
istediği davranışlarla ilgili öğrencileri bilgilendirmekte ve gerçekleşmesi 
istenen hedeflerden haberdar etmektedir. Ö8: “Açıkçası bu derste eksiklerimi 
tamamlamam konusunda bilgilendiriliyorum. Sonraki haftada ona göre eser 
seçiyoruz. O eksiklikleri gidermem için.” demektedir. Dersin işlenişi sırasında 
eserin önemli yerlerine özellikle dikkat çekildiği ve bu dikkat çekilen noktalara 
yönelik yoğunlaşıldığı anlaşılmaktadır. Ö1: “Eserin önemli yerlerini özellikle 
çalışıyoruz.” derken, Ö2: “Mesela eserin önemli yeri atıyorum bu giriş olabilir 
ne biliyim mesela nefes olabilir oralara çok yükleniyoruz iyi olması açısından“ 
diyerek bu duruma dikkat çekmektedir. Öğretim elemanları ders kapsamında 
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yapılan çalışmaları öğrenci merkezli olarak gerçekleştirmekte ve öğrencilere 
kazanımları davranışları ile göstermelerine fırsat vermektedir. Örneğin Ö2: 
“Öğretmenler kendimiz deneyip bizim bulmamız yönünde bizi çalıştırıyor” 
demektedir. Öğrenciler dersin her anında uygulamanın bir parçası olmakta 
ve dolayısı ile derse etkin bir şekilde katılmaktadır. Öğretim elemanlarının 
gerek yetenek, gerek hazırbulunuşluk, gerekse algılama yönünden öğrenciler 
arasındaki bireysel farklılıkları göz önünde bulundurdukları ve bu farklılıkların 
farkında olarak dersi yürüttükleri anlaşılmaktadır. Ö1 bu durumu: “Herkes 
aynı şekilde öğrenemeyebiliyor çoğu zaman. O yüzden bence öğrenciye göre 
davranılması gerekiyor. Benim korrepetisyon dersim o şekilde geçiyor yani 
benim anlayabileceğim şekilde öğretmenim bana anlatıyor. Anlamadığım 
zaman da ona göre örnekler gösteriyor” şeklinde ifade etmektedir. Ö2 de: 
“Öğretmen her öğrencinin farklı algıladığını anlıyor ve ona göre yaklaşıyor” 
demektedir.    

Dördüncü alt tema eğitim materyallerinin kullanımı olarak saptanmıştır. 
Bu alt tema bağlamında öğrenciler; Nota, piyano, görsel-işitsel materyallerin 
geliştirilmesi, teknolojik olanaklardan faydalanma konularında görüş 
bildirmişlerdir. Dersin materyallerinin genel olarak eserlerin notası ve piyano 
olduğu görülmektedir. Tüm öğrenciler ders kapsamında eserlerin notaları 
üzerinde çalışmalar yapılığını ve eserleri piyano eşliği ile seslendirdiklerini 
belirtmişlerdir. Öğrenciler eğitim materyali olarak kullanılan bu gereçlerin 
görsel ve işitsel materyallerle zenginleştirilebileceği görüşündedirler. Ö1: 
“Dersin özellikle işitsel kaynakları zenginleşse daha iyi olabilir.” demektedir. 
Ö5 ise: “Görsel olarak sadece notalara bakıyoruz. Benim için işitsel materyal 
daha önemli ama görsel anlamada kafasında daha iyi kalabilecek kişiler için 
ekstra bir şeyler gerekli.” demektedir. Ö6 da: “Özellikle görsel materyaller 
geliştirilebilir.” derken aynı noktaya vurgu yapmaktadır. Görsel ve işitsel 
materyallerin kullanımında teknolojiden faydalanmanın dersin işlenişini 
ve içeriğini daha da zenginleştirebileceğini ve ek olarak bilgisayar destekli 
korrepetisyon uygulamalarından faydalanmanın çalışma süreçlerini daha verimli 
bir hale getireceğini ifade etmişlerdir. Örneğin Ö6: “Piyanonun kullanımı çok 
önemli ama gerektiği yerde eşliklerin dijital şekilde edinilip bu şekilde çalışma 
yapılması gerektiğini düşünüyorum.” demektedir.

Öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda korrepetisyon dersine yönelik 
görüşlerin toplandığı ikinci ana tema mesleki gelişim olarak belirlenmiştir. Bu 
temanın altında sanatsal etkinliklere katılım ve yeterlilikler olmak üzere iki alt 
temanın bulunduğu görülmüştür.
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tablo 4
Öğrencilerin Korrepetisyon Dersinin Mesleki Gelişimlerine Katkısına İlişkin Görüşleri
tema Alt temalar

Mesleki Gelişim

Sanatsal Etkinliklere 
Katılım

Konser çalışmaları

Repertuvar oluşturma 

Mesleki gelişim ve öğrenme 
bakımından ihtiyaçlarını 
belirleme 

Mesleki gelişim çalışmalarına 
rehberlik etme 

Ekip çalışmaları yapma 

Yeterlilikler

Çözüm geliştirme

Analiz etme
Metodolojik çalışma

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğrenciler korrepetisyon dersinin sanatsal 
etkinliklere katılım yönüne ilişkin; konser çalışmaları, repertuvar oluşturma, 
mesleki gelişim ve öğrenme bakımından ihtiyaçlarını belirleme, mesleki gelişim 
çalışmalarına rehberlik etme ve ekip çalışmaları yapma konularında görüşler 
bildirmişlerdir. Öğrenciler ikinci alt tema olan yeterlilikler ile ilgili; çözüm 
geliştirme, analiz etme, metodolojik çalışma konularında görüş bildirmişlerdir.

Öğrenciler korrepetisyon dersinin mesleki gelişimlerine katkıları 
olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin tamamı korrepetisyon dersinin ana 
çıktılarından birinin konser etkinlikleri olduğunu vurgulamış ve bu çıktının 
zaten en temel mesleki amaç olduğu belirtmiştir. Ders içinde yapılan çalışmalar 
esnasında oluşturdukları repertuvarı mesleki yaşantılarının her döneminde 
kullanabilecekleri ve bu açıdan korrepetisyon dersi ile mesleki gelişim arasında 
çok yoğun bir bağın olduğunu belirtmişlerdir. Ö5 bu durumu: “Aslında biz şu 
anda mesleki anlamda yapacağımız işin aynısını yapıyoruz. Hani şey vardır 
ya başka bölümlerde teorik bilgileri laboratuvarda uygulamasını yaparlar. Biz 
zaten bu derste laboratuvar uygulaması yapar gibiyiz. Dolayısı ile mesleki 
gelişimimize birebir etkisi olan bir ders bu.” sözleriyle ifade etmektedir. Öğretim 
elemanlarının ders kapsamında öğrencilerin gelişim ve öğrenme bakımından 
ihtiyaçlarını belirledikleri ve öğrencileri bu konularda bilgilendirdikleri 
görülmektedir. Örneğin Ö1: “Şan dersi öğretmenim ile korrepetisyon dersi 
öğretmenim çoğu zaman aynı şeyleri söylüyor. Mesleki gelişimim açısından 
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ihtiyaçlarımın belirlendiğini ve bu eksikliklerimin giderildiğini düşünüyorum” 
demektedir. Buna ek olarak öğretim elemanlarının, öğrencilere hem mesleki 
gelişimlerini desteklemek hem de ders kapsamında gözlemlenen mesleki ihtiyaç 
ya da eksikliklerini gidermek amacıyla mesleki gelişim planlarına rehberlik 
ettikleri görülmektedir. Öğrenciler özellikle konser çalışmalarının bir ekiple 
yapılması bakımından ekip çalışması yapma becerilerine katkı sunduğunu ifade 
etmişlerdir. Örneğin Ö6: “En basit örneği sahnede durmamızı ve eşliği önce 
korrepetitöre işaret etmemizi ve böyle durmamızı bize diğer derslerde söylüyorlar 
ama korrepetisyon dersinde bunu bire bir yaptığımız için ve sahnedeymiş gibi 
ve korrepetitörle bir oyun arkadaşıymış gibi ya da grup arkadaşlığı gibi bir şey 
olduğu için ekstra daha iyi öğreniyoruz. Yani teknik olarak değil de gerçekten bir 
grup arkadaşınla şarkı söylüyormuşsun gibi. Sahne arkadaşıymış gibi olduğunda 
birlikte bir şey yapmayı da öğreniyorsun.” demektedir.  

Mesleki gelişim konusunda ikinci alt tema yeterlilikler olarak belirlenmiştir. 
Öğrenciler korrepetisyon dersindeki uygulamaların eğitim sürecinden sonraki 
mesleki yaşantılarına da olumlu etkileri olabileceğini düşünmektedir. Öğrenciler 
ders içindeki uygulamaların, çözüm geliştirme, akıl yürütme, eser ve kazanımlar 
arasında analiz yaparak köprü kurma ve metodolojik çalışma alışkanlıklarını 
kazandırdığını belirtmişlerdir. Örneğin Ö2: “Öğretmenlerimiz biz sürekli öyle 
olmuyorsa bir de böyle dene veya şöyle düşünürsen belki daha rahat yaparsın gibi 
yönlendirmeler yapıp o sorunu nasıl aşacağımızla ilgili çözüm geliştirmemize 
rehberlik ediyor.” demektedir. Ö7 ise: “Bir esere nasıl çalışmamız gerektiğiyle 
ilgili yöntemi öğreniyoruz, mesela önce solfejini yapıyoruz sonra sözleri 
ekliyoruz ya da ritmik olarak zor yerleri işaretliyoruz.” diyerek metodolojik 
çalışma alışkanlığına vurgu yapmaktadır.  Öğrenciler bu yeterliliklerin mesleki 
gelişimlerine olumlu katkıları olacağını ifade etmişlerdir.     

Öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda korrepetisyon dersine yönelik 
görüşlerin toplandığı üçüncü ana tema kişisel gelişim olarak belirlenmiştir. Bu 
temanın altında özgünlük ve yol gösterici, olmak üzere iki alt temanın bulunduğu 
görülmüştür.
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tablo 5
Öğrencilerin Korrepetisyon Dersinin Kişisel Gelişimlerine Katkısına İlişkin Görüşleri
tema Alt temalar

Kişisel Gelişim 

Özgünlük
Yaratıcılığın gelişmesi

Üslup oluşturma

Yol Gösterici

Aktif çalışma bilinci sağlama 

Özgüven sağlama

İletişim becerilenini artırma
Stresle baş etme

Motivasyonu artırma
Uyumlu çalışma
Sorumluluk alma

Tablo 5’te öğrencilerin korrepetisyon dersinin kişisel gelişimlerine 
katkılarına ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Öğrenciler korrepetisyon dersinin 
özgünlük yönüne ilişkin; yaratıcılığın gelişmesi ve üslup oluşturma konularında 
görüşler bildirmişlerdir. Öğrenciler ikinci alt tema olan yol göstericilik alt teması 
ile ilgili; aktif çalışma bilinci sağlama, özgüven sağlama, iletişim becerilerini 
artırma, stresle baş etme, motivasyonu artırma, uyumlu çalışma ve sorumluluk 
alma konularında görüş bildirmişlerdir. 

Öğrenciler korrepetisyon dersinin kendi özgün yorumlarını oluşturmada 
katkı sunduğunu belirtmişlerdir. Görüşme yapılan öğrencilerden Ö1, Ö3, Ö4, 
Ö6 ve Ö8 bu konuda görüş bildirmiş ve genel olarak eserlere ilişkin farklı 
bakış açıları ve yorumlamaların kendi bakış açılarını da genişlettiği, değişime 
uğrattığı ve bu yolla hem yaratıcılık hem de kendi kişisel üsluplarını oluşturma 
noktasında katkıda bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bu durumu Ö6 şu sözlerle 
ifade etmektedir: “Eser içinde bazı yerlerde reçitatif gibi kadans gibi bölümlerde 
zaman zaman notanın dışına çıkabiliyoruz. Hocalarımız bazen serbest 
bölümlerde kendi süsleme ya da yorumlarımıza bazen izin veriyorlar. Bu bizi 
yaratıcılık anlamında geliştiriyor.”. Ö8 ise: “Hocalarımız bazen eserde bizim 
düşündüğümüz ya da hissettiğimiz şeylerin dışında da hani şöyle de olabilir ya da 
bu da denenebilir gibi farklı şeyler gösterdiğinde evet ya bu da olabilir dediğim 
çok oldu. Yani eser üzerinde farklı yorumların nasıl olabileceğini görüyoruz. Bu 
bizde de aklımızda bir ışık yakıyor. Sonra insan kendisi de denemeye başlıyor 
acaba şöyle olsa nasıl olur diye.” derken dersin öğrencilerin yaratıcılıklarına 
etkisine vurgu yapmaktadır. 
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Kişisel gelişim teması altında belirlenen ikinci alt tema yol göstericiliktir. 
Bu alt tema ile ilgili Ö4: “Bir kere bir esere nasıl çalışılması gerektiğini 
öğreniyoruz. Yani başımızda bir öğretmen olmasa da eser nasıl çıkartılır, 
nelere dikkat edilir, nereler yorumlanabilir gibi çalışırken izlememiz gereken 
yolu aslında görüyoruz.” demektedir. Ö3 ise dersin konser çalışmaları ile 
olan ilişkisini de vurgulayarak: “Yani korrepetisyon dersinde yaptığımız iş 
aslında konser provası gibi bir şey. Tabi sahneye çıkmak çok stresli yani o 
kadar insanın önünde ya hata yaparsam ya rezil olursam korkusu var. Ama 
korrepetisyon hocası ile ne kadar çok çalışırsak o kadar kendimize güvenimiz 
artıyor aslında. Yani esere hâkimiyetimiz arttıkça doğal olarak ya hata yaparsam 
kaygısı azalıyor. İnsan daha rahat hissediyor ve tabi özgüvenimiz de artıyor” 
demektedir. Korrepetisyon dersinin, her an öğrenciyi uygulama sürecinin 
içinde tutarak aktif çalışma bilinci sağladığı görülmektedir. Dersin çıktılarının 
doğrudan konser etkinliği ile ilişkili olmasının öğrencilerin özgüvenlerinin 
oluşması bakımından önem taşıdığı görülmektedir. Öğrenciler korrepetisyon 
dersinde esere hâkimiyetleri ve özgüvenleri arttıkça, gerginlik, baskı, sıkıntı, 
kaygı, endişe, huzursuzluk gibi duyguların azaldığını ve stresle baş etmelerine 
yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Dersin yapısının öğrenci ve öğretim elemanı 
arasındaki iletişimi daha da ön plana çıkardığını ve bu iletişim becerilerinin 
dersin işlenişi açısından önemli olduğunu düşündüklerini belirmişlerdir. Ö1 
bu konu ile ilgili şunları söylemektedir: “Dersler bire bir olduğu için derste 
öğretmenlerle sürekli bir etkileşim halindeyiz ama yani sadece sözlü değil, 
artık bir noktadan sonra beden dili ile anlaşıyoruz. Yani eserin giriş çıkışları, 
nüansalar, tempoyu tutma gibi pek çok konuda bir süre sonra hoca tabi piyano 
çaldığı için ve notayı da takip ettiği için kafasıyla, nefesiyle, bakışlarıyla yani 
beden diliyle anlatıyor. Aslında zaten sahnede birlikte müzik yapacağınız kişinin 
nefesinden, bakışından bile ne olup bittiğini anlamamız gerekiyor. Yani derste 
aslında ister istemez bunu da öğreniyoruz.”. Öğrenciler dersin bu yapısının 
iletişim becerilerine katkı sunduğunu düşünmektedir. Korrepetisyon dersinin 
öğrencilerin bireysel çalgı öğrenme yaşantısını zenginleştirerek duyusal doyum 
yarattığı, ilgi ve heyecanlarını canlı tutarak öğrencilerin okula karşı pozitif 
bir tutum takınmalarını etkilediği dolayısı ile öğrencilerin motivasyonunu 
arttırdığı görülmektedir. Örneğin Ö6: “Aslında eserler zaten orijinal olarak 
piyano eşliğiyle birlikte yazılmış. Yani eşlik olmadan eserin ne olduğunu 
anlamak mümkün değil. Bir tatmin de yaratmıyor yani hep eksik gibi. Ancak 
eşlik ile birlikte olduğu zaman eserin güzelliği ve ne olduğu ortaya çıkıyor. O 
yüzden genellikle öğrenciler korrepetisyon dersine büyük bir zevk ve heyecanla 
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gidiyor. Çünkü çalıştıkları eser tam olarak orada bir sanatsal ürüne dönüşüyor.” 
demektedir. Öğrencilerin öğretim elemanı ile birlikte aynı zamanda sanatsal bir 
ürün üretmelerinin uyumlu çalışma bilincini geliştirdiği görülmektedir. Bu tema 
altında görüş bildiren öğrencilerin tamamı öğrencilerin derse kendi belirlediği 
eserlerini getirdikleri ve bu nedenle derse hazır gelmeleri gerektiğini ifade etmiş, 
öğrencilerin bu anlamda sorumluluk taşıdıklarını ifade etmişlerdir. Korrepetisyon 
dersi kapsamında öğrencilerin hazırbulunuşluk durumlarının önemli olduğu ve 
öğrenciler tarafından derse hazırlıklı gelmenin bir zorunluluk olarak görüldüğü 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin öğrenmenin sorumluluğunu taşıdığı ve 
bu sorumluluk duygusunun öğrencilerin sorumluluk alma bilincini geliştirdiği 
görülmektedir.  

tartışma, Sonuç ve Öneriler

Araştırma kapsamında 8 konservatuvar öğrencisi ile yüz yüze görüşmeler 
yapılmış ve öğrencilerin korrepetisyon dersine yönelik görüşleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. 

Öğrencilerin korrepetisyon dersine ilişkin en çok dersin işlenişi ve 
öğrenim süreçleri hakkında görüş bildirdikleri görülmüştür. Öğrencilerin dersin 
işlenişi ve öğrenim süreçlerini doğrudan deneyimler kişiler olarak bu süreçlerin 
öznesi durumda olmaları bu tema ile ilgili daha çok görüş bildirmelerine olanak 
tanımıştır. Bununla birlikte öğrencilerin görüş bildirdikleri diğer iki konu 
korrepetisyon dersinin mesleki gelişimlerine ve kişisel gelişimlerine katkısı 
konusundadır.

Korrepetisyon dersinin en önemli çıktısının öğrencilerin konsere 
çıkması olduğu görülmüştür. Bir konser çalışması olarak dersin haftalık 
ders saatinin dışında da çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrenciler, 
öğretim elemanlarının zamanlarının kısıtlı olması nedeniyle ders dışında 
çalışmakta zorluk yaşamaktadır. Nitekim Şahin ve Sağlam (2007, s.174) da 
konser provalarının seyrek olmasının konsere çıkacak öğrenciler üzerinde 
kaygı durumu yarattığını belirtmektedir. Bu zorluğu aşmak için öğrencilerin 
öğretim elemanı olmaksızın çalışabileceği bilgisayar destekli korrepetisyon 
uygulamalarından yararlanılabileceği düşünülmektedir. Öğrenciler ders içinde 
sürekli aktif durumdadır. Ders esnasında öğrenci merkezli uygulamalara yer 
verilmektedir. Dersin yapısı öğrencinin kendi yaşantısı ile birebir ilişkilidir. 
Cannon (1997) öğrenci merkezli uygulamaların öğrencilerin bilgiyi kendi 
yaşantısı ile ilişkisi içinde anlamlandırmasında önemli rol oynadığını 
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belirtmektedir. Öğretim elemanları ders esnasında ön koşul öğrenmeleri 
hatırlatma, hedeflerden haberdar etme, eserin önemli yerlerine dikkat 
çekme, öğrencinin davranışını göstermesine fırsat verme gibi uygulamalara 
yer vermektedir. Arslan ve Eker (2022, s.34) de eğitim programlarının 
işlevsel hale gelmesi için eğitim hedeflerinin öğrencilerin ihtiyaçlarına göre 
belirlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu anlamda korrepetisyon dersinin 
işlevsel olduğu söylenebilir. Korrepetisyon dersinde de tıpkı çalgı eğitimi 
gibi bireysel yeteneklerin önemli olduğu ve bireysel farklılarının göz önünde 
bulundurulduğu anlaşılmaktadır. Dersin yapısının bireysel farklılıkları göz 
önünde bulundurmayı sağlayacak nitelikte olması korrepetisyon dersinin güçlü 
yönlerinden biri olarak görülebilir. Özel (2012, s.15) de korrepetitörün eşlik 
yaptığı kişinin bireysel özelliklerinin farkında olması gerektiğini belirtirken 
aynı noktayı vurgulamaktadır. Ergen’in (2010, s. 139) de belirttiği gibi eğitim 
sürecinde çeşitli problemlerle karşılaşılan durumlarda eğitmenin öğrencinin 
bireysel farklılıklarına göre farklı öğrenme stratejileri, alternatif kaynaklar 
ve metodolojiler geliştirmesi önemlidir. Ders materyalleri ile ilgili daha çok 
geleneksel anlamda piyano ve nota kullanımına yer verildiği, destekleyici 
materyallerden ve teknolojik olanaklardan yeterince yararlanılmadığı 
görülmektedir. Ders materyallerinin zenginleştirilmesi halinde öğrenme 
süreçlerinin daha verimli olabileceği değerlendirilmektedir. 

Korrepetisyon dersinin konser çalışmalarının bir parçası olması 
öğrencilerin mesleki gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır. Öğrenciler 
dersin bu öneminin farkında olup, repertuvar oluşturma bakımından derse önem 
vermektedirler. Özmenteş (2013) öğrencilerin repertuvara yönelik tutumlarının 
ders motivasyonunu etkilediğini belirtmektedir. Korrepetisyon dersine giren 
öğretim elemanları, öğrencinin sürekli olarak performans sergilediği ve konser 
çalışması yaptığı ders çalışmaları sırasında öğrencilerin mesleki gelişimi 
bakımından ihtiyaçlarını gözlemleme fırsatı bulmaktadır. Dersin bu yapısı 
aynı zamanda öğretim elemanlarının öğrencilere mesleki anlamda eksiklerini 
gidermelerine yönelik rehberlik etmelerini de sağlamaktadır. Öğretim elemanı 
ve öğrencinin birlikte müzik yapmaları ekip çalışması ruhunun gelişmesine 
katkı sunmaktadır. Crespi (2012), takım çalışmasının bu işi yapmanın en önemli 
gerekliliklerinden biri olduğunu, bunu en iyi şekilde yapabilmek için iletişim ve 
anlayışa sahip olmanın şart olduğunu belirtmektedir. Ders kapsamında farklı ve 
yeni eserlerin çalışılması öğrencilerde mesleki yaşantılarında da kullanacakları 
metodolojik çalışma, akıl yürütme, çözüm geliştirme gibi yetenekleri de 
geliştirmektedir. 
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Öğrenciler korrepetisyon dersi kapsamında yapılan çalışmaların kişisel 
olarak da faydası bulunduğunu belirtmişlerdir. Buna göre korrepetisyon 
dersinin öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesine ve sanatsal anlamda kendi 
üsluplarının oluşmasına katkısı bulunmaktadır. Öğrencilerin derslerde sürekli 
aktif olarak performans göstermeleri aktif çalışma bilincinin oluşmasında; 
dersin konser provaları niteliğinde olması öğrencilerin özgüvenlerine, 
stresle baş etmelerine, motivasyonlarının artmasına ve sorumluluk alma 
bilinçlerine katkı sunmaktadır. Dersin öğretim elemanı ile birlikte çalışma 
ve müzik yapma zorunluluğu öğrencilerin uyumlu çalışma yeteneklerinin ve 
iletişim becerileninin gelişmesine destek olmaktadır. Özel (2012, s.13) de 
korrepetisyon dersinin müzikal uyum ve birliktelik yeteneklerini geliştirdiğini 
belirtmektedir. 

Sonuç olarak öğrenciler korrepetisyon dersi ile ilgili genel olarak 
olumlu görüşler bildirirken çalışma süreleri ve materyal kullanımı konusunda 
sorun belirtmişlerdir. Dersin verimliliğinin artması için öğrencilerin gerek 
öğretim elemanı ile gerekse öğretim elemanından bağımsız olarak tek başına 
çalışabilme olanaklarının artırılması ve ders materyallerinin teknolojik imkânlar 
da göz önünde bulundurularak destekleyici unsurlarla zenginleştirilmesi 
önerilmektedir.
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1.      Giriş

Obua eğitimi, sanatın diğer alanlarında da olduğu gibi müzik ve çalgı 
eğitiminin dallarından biridir. Obua eğitimi, gelişim ve öğrenim 
sürecinde, kendine itimadı olan, kararlı, disiplinli, zorlukların 

üstesinden gelebilen kabiliyetli ve müziğe duyarlı bireyler yetiştirmektir 
(Akdeniz, 2020,36).

Obua çalmayı öğrenmek ve öğretmek her sanat dalında olduğu gibi 
zorlu ve uzun bir süreci kapsar. Bu eğitim ve öğretimin başarılı alabilmesi 
için birtakım kurallar ve ilkeler vardır. Bunun yanında eğitim sanat eğitimi 
olduğu için yaratıcılığa açık olması gerekir. Bu bağlamda çalış tekniklerinde 
öğretim yöntemlerine yönelik çalma ve çalışma gibi yeni arayışlar ve yöntemler 
öğrencinin performansına olumlu olarak etki edecektir.

Obua eğitiminde gerekli özelliklere sahip nitelikli öğretmenin kılavuzluğu 
oldukça önemlidir. Öğretmen öğrencisine obuayı sevdirmeli ve kendisine 
gerekli çalışma motivasyonunu sağlamalıdır. Öğrenci ise öğretmenine 
güvenmeli ve kendisine karşı yapılan uyarılara dikkat ederek çalışma düzenini 
oturtmalıdır. 

Obua çalan bir öğrencide fiziksel, işitsel duyusal ve algısal özellikler 
gibi birçok niteliklerinin bulunması gerekir, Bu temel nitelikler öğrencinin 
müzik algısını geliştirir ve onun çalgısını rahat çalabileceği tekniğe 
ulaşmasını sağlar. Bütün bu özelliklere sahip olmanın yolu sabır ve azimdir 
(Akdeniz,2020.s,35).
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2. obua

Dünyadaki toplumların geneline bakarsak bireyler, şarkı söyleyerek veya 
bir çalgı çalarak kendilerini ifade eder ve böylelikle birbirleriyle etkileşime 
geçerler (Akdeniz,2021,s,2). O toplumun müziğini; yaşam biçimleri, kültürleri, 
dinleri, coğrafi şartlar, yöneticiler ve doğal felaketler gibi unsurlar belirler 
(Artaç,2019,s,536). 

Çift kamışlı tahta üflemeli çalgılardan olan obua, geçmişten günümüze 
gelişimini tam olarak tamamlayamayan bir enstrümandır. Orta çağda Aulos, 
tibia, shawm, türk müziğinde ise mey, balaban ve zurna obuanın bugünkü haline 
gelmeden önceki eski formları olarak adlandırılmaktır. İlk olarak buğdaydan 
daha sonrasında kamış borusunun ağızlığı haline gelen yulaf sapından evrildiği 
düşünülmektedir. İlk başta, bu sap kendi içinde tamamlanmış bir müzik aleti 
olarak tarihe geçmiştir (Stephens, 1955, s.1).  12-13. yüzyıllarda saptan oluşan 
bu enstrumandan evrimleşen “Shawm” adlı bir enstrumanın varlığı ortaya 
çıkmıştır, (Blais, 2011, s.8). Anthony Baines. öncelikle Avrupa ve Yakın Doğu’ya 
atıfta bulunarak, Shawm ve gelişimini aşağıdaki terimlerle açıklar: 

“Eski üflemeli çalgı tarihinin karışık ve çeşitli tipolojisinde, klasik sonrası 
zamanların olağanüstü katkısı, konik metal bir hammaddenin dar ucunda taşınan 
bir çift kamışla seslendirilen enstrümanlardır”(Dick, 1984, s.80).

Görsel.1. Shawm (http1).
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Çift kamışlı bir enstrümanın sesi, ağızlık olmadan, bir sazın iki yarısının 
birbiriyle titreşmesi ile çalınmaktadır. Bir soda samanının ucunu sıkıştırarak ve 
yeterince sert üfleyerek aynı etki elde edilebilir. Öncelikle obua ve diğer çift 
kamışlara ayırt edici seslerini veren bu tür kamışlar, bu enstrümanları tek kamışlı 
ve ağızlıklı diğer üflemeli çalgılardan ayırmaktadır (Snodgrass, 1959, s.5).

İyi obua çalmanın anahtarı doğru enstrüman ve kamışı seçmekle başlar. 
Tahta üflemeli bir enstrüman olan obuanın, ilk olarak buğdaydan ya da daha 
sonrasında kamış borusunun ağızlığı haline gelen yulaf sapından evrildiği 
düşünülmektedir. İlk başta, bu sap kendi içinde tamamlanmış bir müzik aleti 
olarak tarihe geçmiştir (Stephens, 1955, s.1).  On yedinci ve sekizinci yüzyılın 
obualarının ilkel, kaba ve yüksek sesli enstrümanlar olduğunu ifade etmek 
yanlış olmaz. 1782’nin Musikalischer Almanach ‘ı olan C. L. Junker, bu aletin, 
üzücü duyguların hafif, hassas ve kibarca ifade edilmesi için uygun olduğu 
görüşündedir (Marx, 1951, s.3). Günümüzde ise bu çalgı modern fabrikalarda 
üretilmektedir. 

Tarihsel süreç içerisinde gelişen kamış yapımı, geçmişte olduğu gibi 
günümüzde de kargı bitkisinden yapılmaktadır. Yapım süreci oldukça ayrıntılı 
ve meşakkatlidir. Bu çift kamışlı ağızlığın üflenen kısmının açıklığı diğer 
enstrümanlara göre oldukça küçüktür. Bu durum verilen hava ile ses üretme 
sürecinde önemli bir zorluk oluşturmaktadır. Klarinet, tek kamış ile çalınırken 
obua ve fagot çift kamış ile çalınmaktadır. Kamış, öğrencinin dudak ve ağız 
yapısına, vücudun direncine ve gücüne, ilerleyen yaşlarda ise bireysel zevklere 
göre farklılık göstermektedir.

   

Görsel.2. Tek Kammış Klarinet( http2)  Görsel.3. Çift Kamış (obua)(http3)
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Görsel.4. Çift Kamış (Fagot) (http4)

Enstrüman diyafram kası kullanılarak çalınmaktadır. Hava diyaframa 
alınarak üflenir böylece daha güçlü bir direnç, hava kullanımı ve kontrol sağlanır.  

Doğru notaları doğru zamanda çalmanın obua çalmayı öğrenmeyle 
ilgili olduğu düşünülebilir. Ancak, bu çalgıyı ustaca çalmada, farklı teknikleri 
öğrenmek ve bunları çeşitlendirebilmek gibi zamanla ve tecrübeyle ulaşılan çok 
çeşitli yöntemler vardır. 

Nitelikli bir obua icrasında, fiziksel hareketlerin ve zihinsel düşüncelerin 
birlikte uyumu gerekmektedir. Obua eğitimi genelde ilköğretimden başlayan 
oldukça uzun bir süreci kapsar. Bu nedenle eğitimin ilk zamanlarında öğrencilerin 
muhtemel yaşayacağı teknik sorunlara zamanında müdahale edilmesi onlara 
doğru bir teknik kazandırılması açısından önemlidir (Duru, 2016, s.262). Yeni 
başlayanlara obua öğretirken etkili uygulama alışkanlıklarının kazandırılması 
ve bunların geliştirilmesi önemlidir. 

3. obua Çalış Pozisyonu

Obua çalmayı öğrenirken vücut pozisyonun doğruluğuna ve dengenin 
sağlanmasına çok dikkat edilmedir. Uygun bir duruş ve tutuş etrafında inşa 
edilen obua çalma tekniklerinde ağız, parmak ve tüm vücut pozisyonunun 
ahenkli olması, sağlam ve esnek bir duruş, diyafram kullanımı ve doğru kamış 
seçimi öğrenme sürecinde ve öğrencinin yeteneğini geliştirmesinde oldukça 
önemli bir rol oynar.

Duruş pozisyonunun en temel özelliklerinden birisi bacakların doğru ve 
dengeli bir şekilde konumlandırılmasıdır. İyi dengelenmiş bir duruş ve tutuş 
pozisyonu belirli bir kas gücü gerektirir. Baş, gövde, kollar ve bacaklar arasındaki 
doğru hizalama ve devinim, bize dengeyi ve kolaylıkla hareket edebilme imkanı 
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verir. Ses tonumuzun kalitesi ve entonasyonumuzun doğruluğunu sağlamak için 
obuayı iyi ve rahat bir duruşla çalmamız, olası sakatlanmaların önlenmesi açısından 
da gereklidir. Vücut esnekliğini etkileyen unsur, hatalı bir duruşa sahip olmaktan 
kaynaklanmaktadır. Obua öğretmeninin öğrencisine, derse ilk başladığı andan 
itibaren doğru duruş ve tutuş pozisyonunu öğretmesi, ilerde doğabilecek ve daha 
büyük zorluklarla düzeltilebilecek bir durumu önler. Öğrenci ileri aşamalarda, 
teknik ve müzikal yönden daha zorlu bir repertuvar ile uğraşacağından dolayı 
erken yaşta verilen doğru eğitim sorunların kolayca giderilmesine yardımcı 
olacaktır. Bacak ve ayaklardaki rahatlık, vücudun üst kısmını da etkileyerek 
öğrencinin daha rahat bir pozisyonda eserlerini çalmasını sağlayacaktır. Ayrıca 
öğrenci, kaliteli bir tona sahip olacak, yaptığı müzik dinleyicileri etkileyecektir. 
Yanlış bir duruş, tutuş ve diyaframı doğru kullanamamak, çalma problemlerine 
neden olabilir. Bu problemler, pratikte yaygın olarak kullanılan diyaframın 
ve parmakların işleyişini olumsuz yönde etkileyebilir. Bir obuacının, iyi 
bir aceliteye ve müzikal farkındalığa sahip olması, dudak ve parmaklarının 
kontrolünün bilincinde olması ve algılarının açık olması gereklidir. Doğru 
bir obua tutuşu için baş, kollar ve ayaklardaki koordinasyonun uyumu, çalış 
verimini artırır ve enstrümanın etkin kullanımını sağlar. Vücut bütünlüğünün 
etkili kullanımı, her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Vücudunu tanımak 
ve bilincinde olabilmek vücut kontrolünün temelidir. Bu olgu her enstrümanda 
olduğu gibi obua çalımında da önemli bir yer tutar. Obua eğitiminin ilk aşaması 
olarak da kabul edilen bu meziyetler zamanla ve tecrübeyle daha da gelişecek ve 
enstrümana hakim olmada büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

         

Görsel.5. Yanlış Duruş (http 5)     Görsel.6. Doğru Tutuş (http 5)
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Ayakta durmak ve ya oturmak obua çalmadaki iki temel unsurdur. İyi bir 
dengeye sahip olmak, mümkün olduğunca kas aktivitesini minimuma indirmek, 
bedenin doğal ve rahat olması, obua çalma eyleminin fiziksel bir rahatsızlık 
olmadan gerçekleşmesini sağlar.

Görsel.7. Doğru Oturuş Pozisyonu (http6)

Obua eğitiminde iki elin duruşu ve parmakların basışı ile ilgili doğru 
bir yöntem ve çalışma teknikleri uygulanmalıdır. Bu çalışmalar iki elin tuşlar 
üzerindeki hakimiyetini sağlar. Rahat ve konforlu bir duruş ve parmakların çalgı 
üzerindeki doğru pozisyonu, parmakların hızı, ajilitesi ve tuşlara eşit bir hızda 
ve kuvvette basınç sağlaması açısından önemlidir.

Günümüz obualarında flojele adi verilen seslerin doğuşkanların 
duyulmasını sağlamak, konum geçişlerini kolaylaştırmak ve net bir entonasyon 
elde etmek için kullanılan alternatif tuşlar, eski tip çalgılarda sese daha yumuşak 
ve hafif giriş yapmak amacıyla kullanılmıştır(Şekercioğlu, 2008, s.50).

Genel bilinenin aksine nefes alırken vücudumuzun iki ayrı bölümünü 
kullanırız: akciğerler ve diyafram. Diyafram karın ve göğüs boşluğunun 
arasında bulunan kasa verilen addır(http7). Diyaframını kullanmayı çoğu insan 
bilmez ve farkında olmadan sadece yatarken kullanır. Bu kas bilinçli ve daha 
etkin bir nefes alımı açısından oldukça önemlidir. Tüm üflemeli enstrümanlar 
diyafram kullanılarak çalınmaktadır. Bu yüzden enstrümana başlayan herkes 
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öncelikle diyafram nefesini almayı ve doğru kullanmayı öğrenmelidir. 
Diyaframın doğru kullanımı, çalım sırasında tüm vücudun rahat bir şekilde 
hareket etmesine neden  olur. Kollara ve sırta yüklenme olmayacağı için olası 
sakatlanma ve rahatsızlıkların önüne geçilmektedir. Aynı zamanda parmak ve 
dudak pozisyonlarının rahat bir şekilde kullanılması, ajilite ve sesin kalitesi 
açısından oldukça önemlidir. 

Diğer önemli pozisyon dudak pozisyonudur. Dudaklar içeri doğru kıvrık, 
“O” pozisyonuna getirilerek yuvarlak bir biçim elde edilmesi gerekmektedir. 
Dudaklara olabildiğince kontrollü aynı zamanda çok sıkmadan rahat bir 
pozisyonda dengeli bir kuvvet uygulamak çok önemlidir. Kamış ne çok ağzın 
için de ne de dışında durmalıdır. Kuvvetin çoğu karın bölgesine yani diyaframa 
uygulanmalıdır.

4. Diyafram

Nefes almak, hem yaşamın başlangıcını hem de yokluğunda sonunu işaret 
eden bir eylemdir. Varlığımız boyunca sabittir ve insanlar arasında evrensel 
olarak paylaşılır. Bu süreç tıbbi olarak pulmoner ventilasyon olarak bilinir ve 
genellikle akciğerlerimiz ile atmosfer arasındaki hava hareketi olarak tanımlanır. 
Endişe edilecek bir neden veya düzeltme ihtiyacı olana kadar, otonom sinir 
sisteminin bir işlevi olarak solunum, fark edilmeden otomatik olarak gerçekleşir. 
Üflemeli çalgıların performansında nefesin rolü çok önemlidir ve bu eylemin 
en iyi nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin uygun talimatları uygulamak da aynı 
derecede önemlidir. Bu açıdan en doğru solunum çeşidi ise diyaframdır(Grist, 
2021, s.3).

Yunanca diáphragma kelimesinden türemiş olan diyafram ilk olarak 
9.yy. da araştırılmaya başlanmıştır. Yapı bilimi bakımından ortamda görülen 
çölomik boşluğunu, karın ve göğüs boşluğunu birbirinden ayıraran kas yapısını 
tanımlarken diyafram kelimesini kullanıyoruz 

“Anatomik olarak embriyonal yaşamda ortaya çıkan çölomik boşluğu, 
vücüdun en geniş boşlukları olan göğüs ve batın boşluğunu ikiye böler”(Atasever, 
2018, s.54). 

Akciğerlerin oksijen alıp verme işlemini yapmasını sağlayan diyafram, 
akciğerlerin altında yer alır. Fibröz kas yapısı katmanından meydana gelir, göğüs 
kafesinin zeminini oluşturur, solunumun yüzde yetmiş beşini sağlar ve beyindeki 
iki sinir sayesinde çalışır. Omurga, boyun ve diyafram kası eksiksiz bir şekilde 
çalıştığında akciğerler, en yüksek hava kapasitesi olan 2500cc-3000cc’ye ulaşılır 
(Akdağ, 2018, s.19).
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Çoğu insan solunum sırasında göğüs kafesini şişirir ve havayı oraya alır. 
Ancak doğru bir nefes alış verişi için diyafram kullanmak gereklidir. Solunumun 
üç farklı çeşidi vardır. İlk solunum çeşidi akciğerlere alınan havanın yüzde onluk 
bir kısmının devinim edilerek gerçekleştiği noksan bir solunum çeşididir. İkinci 
solunum şekli, akciğerlerin orta kısmı kullanılarak ilk ve ikinci solunumun 
birlikte hareket etmesi ve yüzde otuzluk bir havanın devinimi ile gerçekleşen 
biraz daha güçlü bir solunum şeklidir. Ancak en güçlü solunum şekli, diyafram 
kasının aşağı doğru genleşerek akciğerlerdeki havanın yüzde ellisinin devinim 
edildiği diyafram solunumudur(Akdağ, 2018, s.21).

Kalp boşluğu diyafram kasını ikiye ayırır. Bu kaslar üst üste kaburgaya 
yapışık bir şekilde durmaktadır.  Sol kısımda bulunan kalbin yükünün bulunduğu 
yeri aşağı çekmesi ve sağ kısımdaki karaciğerin basıncı sebebiyle diyaframın sol 
bölümü daha aşağıda bulunur. Ancak vücudun içindeki organların konumuna 
göre yer değiştirmektedir. Diyafram kası, yassı ve çizgili kaslardandır. Solunum 
sırasında öncelikle diyafram kası ve kaburgaların arasındaki çizgili kaslar 
çalışmaktadır (Akdağ, 2018, s20).

Diyafram nefes almanın en etkili kasıdır. Akciğerlerin tabanında yer alan 
büyük, kubbe şeklinde bir kastır. Karın kaslarınız diyaframı hareket ettirmeye 
yardımcı olur ve ciğerlerinizi boşaltmanız için size daha fazla güç verir(http8). 
Soluk alış sırasında göğüs kafesinin genişliği artar, diyafram düzleşerek kasılır, 
içerdeki basınç azalır ve akciğer hava ile dolarken veriş sırasında ise göğüs kafesi 
daralır, kasılan diyafram gevşer, içerdeki basınç yükselir ve akciğerlere dolan 
hava karbondioksit olarak dışarı atılır. Solunum sırasında göğüs kafesi ile beraber 
diyaframda hareket eder. Kasılarak düzleşen diyafram, karın boşluğuna doğru 
itilir. Omurga arasındaki yardımcı çizgili kaslar kasılıp genişler ve solunuma 
destek olurlar. Diyaframın aorta, alt ana toplardamara ve yemek borusuna açılan 
üç tane deliği bulunmaktadır. Diyafram, orta bölüm ve etrafındaki kastan olıışur. 
Orta bölüm sedef rengidir ve içindeki delik ana toplardamara bağlanır. Diğer 
iki delik ise etrafındaki kasta bulunur ve aort ile yemek borusuna açılır (Akdağ, 
2018, s20).

Diyafram nefesi almanın amacı, diyaframı güçlendirme, solunum hızınızı 
yavaşlatarak solunum işini azaltma, oksijen ihtiyacını azaltma, nefes almak 
için daha az efor ve enerji kullanma ve nefes alırken diyaframı doğru şekilde 
kullanmanıza yardımcı olmaktır (http8). 

Diyafram nefesi kullanmak psikolojik açıdan da önemlidir. Yüzeysel nefes 
alma genellikle stres, endişe ve diğer psikolojik zorluklara eşlik eder. Bu tipik 
olarak, genellikle “savaş ya da kaç tepkisi” olarak adlandırılan sempatik sistemin 
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aşırı uyarılmasının bir sonucudur. Pratik yaptıkça, diyafram solunumu savaş ya 
da kaç tepkisinin tersine çevrilmesine, parasempatik sinir sistemi tarafından 
modüle edilen sakinleştirici bir tepkiye yol açmaktadır (http9).

4.1.	Diyafram	Egzersizleri

İlk diyafram nefesi çalışma egzersizi, enstrüman olmadan, düz bir yere 
yatarak nefes alıp verme şeklinde yapılır. Bu egzersizin yatarak yapılmasının 
nedeni, yatarken istemsiz bir şekilde diyaframımıza nefes almamızdır. Böylece 
öğretmen gözetiminde öğrencinin solunum sürecinin farkına varması ve bunu 
normal bir duruş pozisyonunda uygulayarak hayatına entegre etmesi sağlanır. 
Daha sonraki süreçlerde aynı egzersiz kamış ve enstrüman ile de yapılabilir. 
Bir el karına koyularak nefesin diyaframa doğru bir şekilde alınması kontrol 
edilirken enstrümanın tercihen orta oktavlarında olan bir nota çalınarak alınan 
nefes olabildiğince uzun bir sürede üflenmeye çalışılır. Üfleme sırasında kamışa 
belli bir ritimde dil atılır. Aynı yöntem sadece kamış ile ve kamış olmadan 
enstrümana üfleyerek de yapılabilir. Bu yöntemi kamışsız olarak yapmak, 
enstrümanın üflenen havayla ısıtılmasını sağlar ve enstrüman çalıma hazır hale 
gelir. Bir diğer ileri diyafram geliştirme egzersizi ise uzun ses üflemedir. Bu 
egzersizde enstrümanın en alt sesinden başlayarak kromatik olarak en tiz sesine 
kadar çıkılır. Her nota belli bir ritimde sekiz vuruş kadar çalınır

Görsel.10. Yatar Pozisyonda Yapılan Diyafram Egzersizi (http10)
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Görsel.11. Ayakta Yapılan Diyafram Egzersizi (http11)

4.2.	Vibrato	Tekniği

Bir eseri icra ederken istenilen ses rengini sağlamak için yorumcu fiziksel bir 
yaklaşım sergiler. Bu yaklaşımın ismi titreşim anlamına gelen vibrato tekniğidir. 
Vibrato genellikle eserleri dramatize etmek için kullanılır (Akdeniz,2019,s.99). 

19. yüzyıla kadar yaylı çalgılarda olduğu gibi, parmaklar oynatılarak 
icra edilen vibrato,  daha sonra çalıcının diyaframını titretmesiyle yapılmaya 
başlanmıştır. Barok dönemde vibrato, eski tip obua kullanan icracılar tarafından 
fazla tercih edilmemiştir. O dönemdeki vibrato” Flattement” adı verilen bir 
teknikle deliklerin yarısı kapatılarak yapılır böylece notanın enstrümandaki 
konumu değiştirildiğinde harmonikler de değişir. Fakat bu tekniğin kullanılması 
dinleyiciye daha çok süsleme hissi vermektedir(Şekercioğlu, 2008, s.49). 
Barok obuada bu tür vibrato kullanımı daha kolay ve daha az agresiftir. Bunun 
nedeni, barok obuanın modern obua kadar tuşa sahip olmamasıdır. Parmaklar 
enstrümanla doğrudan temas halinde olduğundan bu tür vibratoların kullanımını 
kolaylaştırır (Luis, 2019, s.9). 

Günümüzde yorumcu ses renklerini daha güzel bir şekilde ifade edebilmek 
için bu tekniği kullanır. Vibrato, fiziksel bir yaklaşımdır ve zamanla gelişir. 
Çoğunlukla dramatik ifadeleri canlandırmak için kullanılır (Akdeniz& Akdeniz, 
2020, s.30). 

Bazı çalıcılar dudak veya çene vibratosu kullanır. Bu vibrato, ağzın 
içindeki daha büyük bir boşluk tarafından üretilen hava basıncındaki bir 
salınımı beraberinde taşıyan çene kemiğinin aşağı ve yukarı hareketiyle üretilir. 
Bu, notanın akordunun alçalmasına ve ardından ilk konumuna dönmesine ve 
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böylece seste aşağı doğru bir dalga oluşmasına neden olur. Çene hareketi kadar 
dudaklara baskı yapmak da seste oynama ve notanın akordunun yükselmesine 
sebep olabilir.

Bu vibrato, obuacılar arasında pek istenmez çünkü ses merkezinin kaybıyla 
birlikte akortta oldukça büyük bir bozulma meydana gelir. Belirli eserlerde 
gerekli bir efekt olarak kullanılır, ancak obualarda genellikle ses tekniğinin bir 
parçası değildir.

En doğru vibrato tekniği diyafram ile yapılandır. Bu teknikte, seste 
ortaya çıkan değişiklik, karın kaslarından doğan ve diyaframın yükselmesine 
neden olan bir baskının neden olduğu hava sütunundaki bir salınım ile oluşur. 
Bu vibrato üretimi biçimi biraz ani olabilir, çünkü onu üreten kas grubu çok 
büyüktür ve çok fazla güce sahiptir. Buna ek olarak diyafram-abdominal vibrato, 
karın kasları çok hızlı hareket edemediği için yüksek hızlara ulaşamaz. 

“Diyafram vibratosunun gerçek temeli akciğerlerin altında bulunan 
diyafragma kası olmasına rağmen, ağzın hareketi ara sıra dudakların hareketine 
neden olur. Diyafram vibratosu, bu kas ile hava kolonuna uyguladığımız basınç 
darbeleriyle elde edilir. Bu vibrato dudaktan daha hassas ve inandırıcıdır. Bu tür 
vibratoyu icra edebilmek için, bu kasın hava sütununa uyguladığı işlevi bilmeli 
ve performans sırasında daha fazla akıcılık elde etmeyi amaçlayan egzersizler 
yapmalıyız”(Luis,2019,s.14).

4.3.	Çalarak	Söyleme	Tekniği	

18. yüzyılda genellikle kullanılmaya başlanan çalarken söyleme tekniği 
ile 1727 de Fransa Kralı XIV. Louis ve kraliçe Marie Antoniette’ye konser 
veren dönemin en ünlü obuacısı Jacop Loeillet tarafından da solo konserde 
kullanılmıştır (Şekercioğlu, 2008, s.50).

“Enstrüman aracılığıyla şarkı söylemeyi” öğrenmek, birçok üflemeli 
enstrüman icracısının, çalımlarına daha etkileyici bir kalite kazandırır. Bu teknik 
oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Söyleyerek çalma, üflemeli enstrüman 
icracısının, sesi etkilemek ve aynı zamanda ton üretimini kolaylaştırmak için ses 
yolunu manipüle etme ve kullanma şekli olarak tanımlanabilir. Bu teknik boğaz 
ve ağızın içinde gerçekleşerek enstrümanın ağız boşluğu aktivitesinin dışarıdan 
gözlemlenme olasılığını ortadan kaldığı için kişinin bu tekniği kullanımını 
değerlendirmek zor olabilmektedir. Müzisyenin boğaz ve ağızının içindeki 
görüntüleri çalarken yakalayan laringoskop adlı bir alet kullanılarak hem pirinç 
hem de nefesli icracılarının ses yolu aktivitesinin gözlemlendiği çok sayıda 
çalışma yapılmıştır (Redgate, 2007,s.179).
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Seslendirme her yaşta veya yetenek düzeyinde obua öğretiminde 
uygulanabilir. Dengeli, uyumlu, duyarlı bir kamışın kullanımı da oldukça 
önemlidir. Kamış stili obuacıdan obuacıya değişir ancak obua çalarken kamışın 
herhangi bir fiziksel mücadeleye veya rahatsızlığa neden olmaması gerekir. 
Başka bir deyişle, çalarken herhangi bir şekilde kamışa karşı mücadele etmek 
zorunda kalmak, obua çalarken şarkı söyleme kalitesini elde etmeyi son derece 
zorlaştıracaktır (Irene,2021, s.22).

1950 yılının ortalarında çalınan obua repertuarındaki eserler, 21. 
Yüzyılın başlarında repertuara alınan ve daha renkli olduğu düşünülen eserler 
ile karşılaştırıldığında, bestecilerin icracılardan, çalınabilir olarak kabul 
edilen eserler konusundaki beklentilerinde dikkate değer bir fark olduğu 
görülmektedir. Geleneksel olarak obua, özellikle hatırlatıcı bir sese sahip olan 
melodik ve lirik bir enstrüman olarak kabul edilir. Obua dünyasını çevreleyen 
performans kültürü, halen bu geleneksel değerlere odaklanmakta, ideallerinde 
ve amaçlarında büyük ölçüde muhafazakar kalmaktadır. Obua dünyasındaki pek 
çok gelişme, kültürün çeperinde kalmış ve toplumun sadece küçük bir kesimi 
tarafından benimsenmiştir. Ancak aynı zamanda, bu gelişmeler gerçekleştikçe, 
icracıların teknik standartlarında ve virtüöz olarak çalışan obuacıların sayısında 
önemli bir artış olmuştur. Şüphesiz bu iki gelişme alanı birbiriyle bağlantılıdır 
(Redgate, 2007, s.179).

4.4.	Çalarak	Söylemenin	Anatomisi

Boğazın kendisi dört büyük bileşenden oluşur; yutak, gırtlak, trakea 
ve yemek borusu. Yutak, burun ve ağız yollarını gırtlak ve yemek borusuna 
bağladığı için hem sindirim hem de solunum fonksiyonları için kullanılır. 
Solunum sırasında hava burundan (nazofarenks) veya yutakla birleşen ve 
gırtlağa yönlendirilen ağız (orofarenks) boşluklarından geçer. Burası havanın, 
yutma sırasında bir kapak görevi gören ve gıdanın gırtlağa girmesini engelleyen 
(yutak içindeki kas duvarlarını daraltan) küçük dilin ötesine yönlendirildiği 
yerdir. Gırtlak, genellikle “ses kutusu” olarak adlandırılan şeyi barındıran 
karmaşık bir yapıdır. Gırtlağın tamamı dil kemiğine asılı olup kıkırdaklardan 
ve bağ kas dokusundan oluşur. Doğrudan dil kemiğinin altında bulunan küçük 
dili çevreleyen kıkırdak, erkeklerde daha fazla görünen derinin altında bulunan, 
insanların Adem elması olarak adlandırdığı ve bazen çıkıntı yapan yapıdır. Dil 
kemiği, konumuna bağlı olarak gırtlağın kaldırılmasına veya indirilmesine izin 
veren dilin tabanına bağlanır. Obua çalıcıları için bu en çok enstrümanın tüm 
yelpazesi boyunca ton üretiminde belirli şekillerin daha etkili olduğu farklı 
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ünlü şekillerin kullanılmasıyla alakalıdır. Yutak ayrıca, çeşitli sesler oluşturmak 
için hava geçerken birlikte titreşen vokal kıvrımları (kordları) barındırır. Bir 
üflemeli çalgı çalarken, ses kıvrımları işitilebilir bir ton üretmek için titreşmez, 
ancak havanın akciğerlerden ağız boşluğuna geçmesine izin vermek için hafifçe 
kaçırılır. Ses kıvrımları arasındaki boşluğa gırtlak denir. 

Obua çalarken şarkı söylemenin veya ses kalitesinin ne olduğu konusun 
birkaç ortak tema ve özellik sıralayabiliriz:

- Tonda çınlama ve canlılık
- Aralıklar boyunca rezonans
- Bel kanto stili
- Baştan sona eşit tını ve tonlama (“dışarı çıkan” notalar yok)
- Sesin vibrato çeşitlemeleri ve kontrolü
- Esnek, özgür, akıcı
- Notaların değil aralıkların çalınması
- Legato, biçimlendirilebilir (yumuşak), bağlı hatlar

Şarkı söyleme veya vokal niteliği ile çalmayan bir obuacının çalımında 
işitilebilecekler:

- Köşeli, sert notalar
- Tondaki basınç
- Destek eksikliği
- Legato çalarken notalar arasında “Boşluk”
- Belirli notalarda yükseklik, tizlik
- Yalnızca bir hızda orta notadan başlayan vibrato
- Bazı kayıtlarda yanlış sesli harf şekilleri
- Vücutta, ağızda, boğazda fiziksel gerginlik
- Düz notaların gırtlaktan yanlış bir şekilde “seslendirilmesi”,

Seslendirmenin ana bileşeni belirli dil konumları ve ağız boşluğu 
şekilleridir. Aşağıdaki sesli harf şekilleri, obua üzerinde seslendirme konusunda 
faydalıdır.

- Oh 
- Ooh
 - Eu 
- Ah 
- Tü (dil eklemi ile başlayarak)
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Obuacılar ve diğer birçok çalgıcı seslendirme terimini kullansa da, Wells 
şarkıcı terminolojisinde “seslendirme” eksikliğine dikkat çekmiştir. Kendi içinde 
seslendirme, şarkı söylemenin her şeyi kapsayan sürecidir. Wells, şarkıcılar ve 
obuacılar arasında birçok karşılaştırma yapmıştır. Bu karşılaştırma rezonansları 
ses yolunun farklı bölümlerine yerleştirmeyi ve hayal etmeyi, rezonansı artırmaya 
yardımcı olmak için dil pozisyonlarını ayarlamayı ve gırtlaktaki değişiklikler ve 
bunun ses ve artikülasyon üzerindeki etkilerine dikkat etmeyi içerir. Şarkıcıların 
tonu geliştirmek, rengi değiştirmek ve ses yolunda ve vücutta rahat ve özgür 
kalırken performans sergilemek için kullandıkları çok sayıda sesli harf ve hece 
olsa da, bu ünlü şekillerin aralığı Ohh ve Ee spektrumunda mevcuttur (Irene, 
2021, s.23).

Sonuç

Çift kamışlı, tahta üflemeli çalgı olan obua tarih boyunca farklı evrelerden 
geçmiş ama gelişimini tam olarak tamamlayamış bir enstrümandır. Bazı 
üflemeli enstrümanlar ağızlık ile çalınırken obua kargı bitkisinden yapılan çift 
kamış kullanılarak çalınır. Tek kamışla farklı olarak belli süreçlerden geçerek 
el ile yapılır. Bu süreçler oldukça meşakkatlidir ve iyi bir kamış elde etmek, 
materyal ve hava gibi değişken etkenlere dayanmaktadır. Kamış seçimi bireysel 
özelliklere ve istenen ses kalitesine göre değişkenlik göstermektedir. Her obua 
icracısının kendi özelliklerine uygun kamış yapmayı bilmesi gerekir. Bu yüzden 
obua eğitimi sürecinde eş zamanlı olarak öğrenciye kamış yapımı eğitimi 
vermek oldukça önemlidir.

Obua eğitimine başlarken belli hususlar vardır. Bunlar; duruş ve 
tutuş pozisyonu, parmak pozisyonu, dudak pozisyonu,  ve doğru diyafram 
kullanımıdır. Duruş ve tutuş pozisyonunun doğru bir şekilde öğrenilmemesi, 
tüm vücudu ve pozisyonları etkilemekte olup yanlış bir pozisyon kullanmak 
ilerleyen zamanlarda çalıcının sağlık problemleri yaşamasına neden olmaktadır. 
Bu yüzden eğitimin ilk safhalarında eğiticinin gözetiminde doğru bir postür 
kullanılarak duruş ve tutuş pozisyonunun öğretilmesi büyük bir önem taşır. Bu 
pozisyon çalıştırılırken dengeli ve rahat bir duruş sağlanmalıdır. Çünkü gergin 
bir duruş vücuttaki sinirlerin sıkışmasına neden olarak, fıtık, boyun düzleşmesi, 
sırtta eğrilik, skolyoz gibi hastalıkları beraberinde getirir. Aynı zamanda tutuş 
pozisyonundaki gerginlik, parmakların rahat bir şekilde hareket etmesini 
engelleyerek, ajiliteyi düşürür. 

Eski dönem obualarının tuşsuz olarak üretilmesi parmak pozisyonlarında 
ve nota yerlerindeki değişikliklere neden olmuştur. Bu obualarda diyez ve 
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bemollü notaları elde edebilmek için delikler yarım olarak kullanılmıştır ve 
günümüz obualarında aynı ses olan mib ve fa# gibi notalar ile farklı sesler elde 
edilmiştir. Ayrıca o dönemde elzem olarak kullanılan bazı sesler günümüzde 
modern dönem eserlerinde değişik efektler elde edebilmek için kullanılmaktadır 
Eski çağlardan beri değişmeyen pozisyonlardan biri dudak pozisyonudur. 
Olabildiğince yuvarlak bir pozisyonda ve baskı yapmadan çalmak, doğru 
bir dudak pozisyonu kullandığınızı gösterir. Kamışa baskı yapmak ağzının 
kapanmasına neden olarak hava geçmesini engeller. Bu durumda ses elde etmek 
zorlaşır. Ayrıca dudakların ezilmesine neden olur. 

Üflemeli enstrüman çalımında nefes çok önemli bir yer tutar. Doğru bir 
nefes kullanımı için diyafram nefesi kullanmak gerekir ve diyafram kullanmadan 
üflemeli enstrüman çalmak mümkün değildir.  Normal hayatta bile diyafram 
kullanmak çok önemlidir ve günümüzde öneminin farkına varılmıştır. Diyafram 
kullanımı için belli egzersizler vardır ve ilk olarak enstrüman olmadan yapılır. 
Sonrasında kamış ile ve kamışsız yapılıp daha sonrasında enstrüman ile yapma 
aşamasına geçilir. Bu egzersizlerin belli bir sıra ile yapılması önemlidir.

Günümüzde diyafram kullanılarak yapılan ve sesin titretilmesi anlamına 
gelen vibratonun eski dönemlerde yapılmasında bile parmaklar kullanılmıştır. 
Vibrato kullanımı eski dönemlerde süsleme şeklinde ve nadiren kullanılsa da 
günümüzde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Vibrato kadar yaygın ve temel 
bir teknik olmasa da çalarak söylemek tekniği oldukça yenilikçi ve dikkat çekici 
bir tekniktir. Obua çalımına seviye atlatan bu teknik, çoğu çalıcı tarafından 
kullanılmasa da modern eserlerde farklı arayışlara öncü olabilecek bir tekniktir 
ve obua eğitiminde çalarak söylemek tekniği egzersizlerine yer vermek, obua 
çalışını iyi yönde etkiler.
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1.      Giriş

1.1.			Eğitim	Programı	Türleri

Eğitim programı yerine Yetişek (Eğitim Durumları Düzeni)  ifadesini 
kullanan Ertürk’e (2017, s.14) göre ise Yetişek; “belli öğrencileri belli 
zaman süresi içinde yetiştirmeye yönelik düzenli eğitim durumlarının 

tümüdür. Yine Ertürk; yetişeğin öğrenci açısından bir öğrenme yaşantıları 
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düzeni, eğitimci açısından da bir eğitim durumları düzeni veya kısaca eğitme 
düzeni” gibi düşünülebileceğini belirtir (2017, s. 100).

Sönmez, Ertürk’ün ‘Yetişek’ kavramını kullanarak, yetişeğin sürekli 
değişmeye ve gelişmeye açık bir yapıya sahip olduğunu çünkü onu oluşturan 
öğelerin hem nitelik hem de nicelik açısından biteviye değiştiğini bu nedenle 
dirik bir yapıya sahip olduğunu ve olmuş bitmiş bir yetişek olmadığını vurgular 
(Sönmez, 1994, s.38).

Hazırlanan eğitim programları pek çok nedenle ve yukarıda sözü edilen 
değişimlerin de etkisiyle uygulamaya planlandığı gibi yansıyamaz. 

Sönmez ve Alacapınar (2015, s.50), eğitimcilerin yetişeği (programı); 
Resmi, Örtük, Ekstra, Uygulanan, İhmal Edilen ve Karşıt yetişek olarak altıya 
ayırdıklarını ve eğitim yetişeğinin (programının) içinde bu farklı yetişeklerin 
yer alabileceğini belirterek resmi yetişeği şöyle tanımlamaktadırlar. 

“Resmi yetişek; devletin (kurumların, cemaatin, derneğin, tarikatin, 
örgütün) kendi uzak ve yakın hedeflerine göre insanları yetiştirme sürecine 
resmi yetişek denebilir. Bu tür yetişeğin en genelgeçerli olanı, devlet tarafından 
hazırlanıp eğitim bakanlığınca yürütülendir. Devlet bu tür programı, kendi 
anayasasına göre hazırlar. Devlete bağlı tüm kurumlar, bu yetişeğe göre insan 
yetiştirmek ve istihdam etmek zorundadır” (Sönmez ve Alacapınar, 2015, 
s.51). 

Sönmez ve Alacapınar’ın (2015) “İhmal Edilen Yetişek” kavramı aşağıda 
konu başlığı altında verilmiştir. 

1.2.	 Gözardı	 Edilen	 Program	 (İhmal	 Edilen,	 Atlanan,	 Görmezlikten	
Gelinen,	Üstünkörü	Geçilen,	Geçersiz,	Null	Curriculum)

Aşağıda, literatürde mevcut olan “Göz Ardı Edilen Program-Null 
Curriculum” kavramı ile ilgili tanım ve açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre:

“İhmal Edilen Yetişek (Göz Ardı Edilen Program); resmi yetişekte olduğu 
halde, yöneticiler, öğretmenler, denetmenlerce işlenmeyen, gereken ağırlığın 
verilmediği ya es geçilen atlanan ya da üstün körü işlenen yetişekler olarak 
ele alınabilir. Türk eğitim dizgesinde bazı derslerde öğrencilerin matematik,  
Türkçe, fen bilgisi derslerine çalışmaları, sınav soruları çözmeleri, fen bilgisi 
derslerinde araç gereç ve eğitim teknolojisinin yokluğundan dolayı deneylerin 
yapılamaması, beden eğitimi salonunun ve ya da öğretmenin olmayışı sonucu 
bu derslerin işlenmemesi, atlanması, geçiştirilmesi bu yetişeğe örnek olarak 
verilebilir. Yetişeklerin ihmal edilmesinde pek çok değişken etkili olabilir. Lise 
yerleştirme sınavları, yaşamda öğrenciden beklenenler, araç-gereçlerin, alan 
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öğretmenlerinin olmayışı, eğitim teknolojisi eksikliği, sunulan resmi yetişeğin 
yaşamdan kopuk olması, öğrencinin gereksinimlerine yanıt vermemesi, veli 
ve öğretmenlerin beklentileri, bazı kazanımların gereksiz, önemsiz olması 
yetişeklerin ihmal edilmesinde etkin roller oynayabilirler” (Sönmez ve 
Alacapınar, 2015, s.53-54).

“Göz Ardı Edilen Program kavramı, isteyerek ya da farkında olmadan 
okulda öğretilmeyen konuları kapsayan program olarak tanımlanabilir. 
Posner’ın (1995) ve Eisner’ın (1985) sınıflandırmalarında yer alan program 
türlerinin hemen hemen hepsi eğitim alan yazınında kendine yer bulmuş olmasına 
rağmen, ‘Göz Ardı Edilen Program’ çok fazla tartışmaya konu olmamıştır” 
(Orhan ve Evran Acar, 2018, s.295). 

Ekinci (2020, s.10) “Göz Ardı Edilen Program”ın kasıtlı ya da kasıt 
güdülmeden okullarda öğretilmeyenlerle ilişkili olduğunu belirterek, bu 
programın; dışarıda tutulan konuların dışarıda tutulma gerekçeleri, nelerin 
dışarıda tutulduğu ve bunların öğreneni nasıl etkilediği gibi başlıklarla ele 
alınması gereken çok yönlü bir kavram olduğunu vurgulamaktadır.

Flinders, Noddings ve Thornton (1986, s. 35),  Eisner’dan (1985, s.103) 
aktararak O’nun;  iktisat, hukuk, psikoloji ve antropoloji gibi çoğu ilkokul 
ve ortaokul için “Göz Ardı Edilen Program”a girmesi muhtemel olan konu 
alanlarına örnekler verdiğini belirtirler.  

Flinders ve diğerleri (1986); “Göz Ardı Edilen Program”ın bu boyutunu 
bir hiyerarşi açısından değerlendirmenin mümkün olduğunu ve bu hiyerarşinin, 
tüm disiplinlerin dışlanmasından belirli bilgi parçalarının ihmal edilmesine 
kadar uzandığını belirterek “Göz Ardı Edilen Program”ın bir disiplin içindeki 
alt alanlardan da oluşabildiğini söylerler. Bu tür dışlanmaya örnek olarak da; 
tarih derslerinin, bilim tarihine nadiren ilgi göstermesini ve evrim kavramının 
biyoloji programından çıkartılmasını gösterirler (s. 35). 

Assemi ve Sheikhzade (2013, s. 83); “Göz Ardı Edilen Program”ın üç türe 
ayrılabileceğini, bunların; amaçlanan, uygulanan ve deneyimlenen programlar 
olduğunu,  “Amaçlanmış Göz Ardı Edilen Program”ın bir eğitim sisteminin 
politika yapıcılarının, ders kitabı yazarlarının, yöneticilerinin veya politikacıların 
bazı konuları çıkardığı veya hariç tuttuğu ve kaldırılan bu konuların öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılamaya uygun şekilde düzenlenmemiş bir tür müfredat 
olduğunu,  “Uygulamadaki Göz Ardı Edilen Program”ın ise ders kitaplarının bazı 
bölümlerinin öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç eksikliği nedeniyle okul yetkilileri veya 
öğretmenler tarafından dışarıda bırakılması anlamına gelen program olduğunu 
ve son olarak, “Deneyime Dayalı Göz Ardı Edilen Program”ın da öğrencilerin 
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kendi yetenek ve ilgi alanlarına girmediği için ders kitaplarının bazı kısımlarını 
dikkate almamaları şeklinde gerçekleşen program olduğunu belirtirler.

1.3.	Araştırmanın	Amacı

Bu araştırmanın amacı; ortaokul müzik öğretim programının (5, 6, 7 
ve 8. Sınıflar) göz ardı edilen kazanımlarını, Trabzon ili ve ilçelerinde görev 
yapan müzik öğretmenleri ve derslerine girdikleri öğrencilerinin görüşleri 
doğrultusunda tespit edip, mevcut durumu betimlemektir. Çalışmada, programın 
göz ardı edilen boyutlarının miktarı ve niteliğine ek olarak bu göz ardı etmenin 
hangi unsurlardan kaynaklandığına ilişkin bulgulara ulaşılması amaçlanmıştır. 

Çalışma üç alt problem ekseninde yürütülmüştür. Buna göre:
Birinci Alt Problem: Öğretmen görüşlerine göre ortaokul müzik öğretim 

programı kazanımlarının göz ardı edilen boyutlarının nicelik ve niteliği nedir?
İkinci Alt Problem: Öğrenci görüşlerine göre ortaokul müzik öğretim 

programı kazanımlarının göz ardı edilen boyutlarının nicelik ve niteliği nedir?
Üçüncü Alt Problem: Öğrenci görüşlerine göre ortaokul müzik öğretim 

programı kazanımlarına ilişkin göz ardı edilme olgusu,  “cinsiyet” değişkenine 
göre farklılaşmakta mıdır? 

2. Yöntem

Bu bölümde Araştırma’nın Modeli, Çalışma Grubu, Verilerin Toplanması 
ve Verilerin Analizi ile ilgili yöntem bilgilerine yer verilmiştir.

2.1.	Araştırma	Modeli

Bu araştırma ‘Betimsel Araştırmalar’dan  ‘Tarama (Survey)’ modeli bir 
araştırmadır. 

“Betimsel araştırmalar; olayı olduğu gibi araştıran ve ele alınan olayların 
ve durumların ayrıntılı bir biçimde araştırıldığı ve onların daha önceki olaylar ve 
durumlarla ilişkilerinin incelenerek, ‘Ne’ olduklarının betimlenmeye çalışıldığı 
araştırmalardır” (Karakaya, 2009, s.59).  

“Betimsel araştırmaların bir türü olan Tarama Modeli ise; geçmişte ya 
da halen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 
araştırma yaklaşımlarıdır” (Karasar, 2005, s. 77).

Bu model kapsamında hazırlanan veri toplama araçları, çalışma grubundaki 
öğretmenlere ve öğrencilere ulaştırılmış, gerekli bilgileri yazarak doldurmaları 
sağlanmış ve öğretmen ve öğrencilerin görüş anketlerine verdikleri cevaplar 
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doğrultusunda, öğretim programının göz ardı edilen boyutu ve kapsamı, 
betimlenmeye çalışılmıştır.

2.2.	Çalışma	Grubu

Araştırmanın çalışma grubu, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Trabzon 
ili ve ilçelerinde bulunan, MEB’e bağlı resmi ortaokullarda görev yapan 12 
müzik öğretmeni ile bu öğretmenlerin derslerine girdikleri 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda 
öğrenim gören 364 kişilik öğrenci grubudur. 

tablo 1. 
Çalışma Grubu Bilgileri
Sınıflar N/Cinsiyet N/toplam

Kız Erkek
5. Sınıflar 44 22 66
6. Sınıflar 74 59 133
7. Sınıflar 44 17 61
8. Sınıflar 73 31 104
Genel toplam 235 129 364

Araştırma için Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurulu’ndan; 
28.03.2022 tarih ve 2200013191 sayı ile ‘Etik Kurul Onayı’ alınmıştır

2.3.	Verilerin	Toplanması

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 
geliştirilen yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüş anketi 
kullanılmıştır. Görüş anketlerinin geçerliğini sağlama aşamasında, alanında 
uzman 4 öğretim üyesinden (1 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi, 1 
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı öğretim üyesi, 1 Eğitimde Ölçme 
Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyesi ve 1 Türkçe Eğitimi Anabilim 
Dalı öğretim üyesi) görüş alınmış ve anketler bu görüşler doğrultusunda revize 
edilerek uygulamaya sokulmuştur. 

Öğretmen görüşleri için hazırlanan görüş anketinde; 1 adet yapılandırılmış 
ve 10 adet yarı yapılandırılmış görüş maddesi, öğrenci görüşleri için hazırlanan 
görüş anketinde de 1 adet yapılandırılmış 2 adet yarı yapılandırılmış görüş 
maddesi mevcuttur. 

Öğrenci görüş anketindeki yapılandırılmış test maddeleri, öğretim 
programındaki kazanım ifadelerinin birebir aynısı olarak değil, kazanımları 
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oluşturmaya dönük yapılan etkinlikler cinsinden ifade edilmiştir. Örneğin 
“Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır” değil de, “nota-solfej okuma” veya 
“nota,  sus ve sürelerini öğrenme” gibi. Böylece öğrencilerin teknik ifade ve 
kavramlara ilişkin yanlış anlama veya hiç anlayamama durumları minimize 
edilmeye çalışılmıştır.

2.4.	Verilerin	Analizi

Çalışmadan elde edilen veriler “İçerik Analizi” ile analiz edilmiştir. 
“İçerik analizi; yazılı ve sözlü materyallerin sistemli bir şekilde analiz 

edilerek, sözel olmayan dokümanı nicel verilere dönüştürmektir” (Balcı, 1997, 
s. 230). 

Öğretmen ve öğrencilerin görüş anketlerine verdikleri cevaplar, belirtilen 
değişkenler paralelinde yorumlanarak bulgulara yansıtılmıştır. 

Çalışmada anketlere cevap veren öğrencilerden bazıları, anketin her 
sorusuna cevap vermemiş veya boş bırakmış olabilmiştir. Örneğin N = 44, ancak 
verilen cevap sayısı 43 veya 41 adet gibi. Bu nedenle özellikle frekanslara karşılık 
gelen yüzde (%) oranları, işaretlenmiş maddeler üzerinden hesaplanmıştır. Veriler 
analiz edilirken temel mantık, kazanımları oluşturmaya dönük etkinliklerin ne 
ölçüde gerçekleştirildiğine dönük analizlerin, aynı zamanda programın göz ardı 
edilen boyutlarını da ifade edeceği şeklindeki bakış açısıdır.

3. Bulgular

Çalışmanın bu bölümünde, elde edilen bulgular alt problemler paralelinde 
ve veri toplama aracındaki sıralamaya göre madde madde verilmiş ve bulgulara 
ilişkin analizlere ise çalışmanın ‘Tartışma’ bölümünde yer verilmiştir. 

3.1.	Birinci	Alt	Probleme	İlişkin	Bulgular

Çalışmanın birinci alt problemi; “Öğretmen görüşlerine göre ortaokul 
müzik öğretim programı kazanımlarının göz ardı edilen boyutlarının nicelik 
ve niteliği nedir?” şeklindedir. Buna göre bu konudaki öğretmen görüşlerini 
almak üzere hazırlanmış olan görüş anketine öğretmenlerin verdikleri dönütler 
aşağıdaki gibidir. 

Müzik öğretim programında yer alan bazı kazanımların olası “göz ardı 
edilme” durumlarına ilişkin genel görünümü, aşağıdaki tablo üzerinden 
görmemiz mümkündür.  Buna göre:
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tablo 2. 
Öğretmenlere Göre Müzik Öğretim Programında Yer Alan Bazı Kazanımların 
Olası “Göz Ardı Edilme” Durumları

Müzik Öğretim Programında Yer Alan Bazı 
Kazanımların olası “Göz Ardı Edilme” Durumları

Evet Kısmen Hayır

% % %
Ders saati süresi nedeniyle müzik öğretim 
programında göz ardı etmek zorunda kaldığınız 
kazanımlar oluyor mu?  

%58 %25 %17

Okulun fiziki alt yapısı ve araç-gereç eksikliği 
nedeniyle programda göz ardı etmek zorunda 
kaldığınız kazanımlar söz konusu mudur?

%50 %25 %25

Önemli gün ve haftalar, okul korosu çalışmaları vb. 
müzikal etkinlikler nedeniyle o günlere denk gelen 
kazanımları göz ardı etmek zorunda kaldığınız oluyor 
mu? 

%25 %50 %25

Müzik öğretim programında öğrencilerin 
hazırbulunuşluklarına uymadığını düşündüğünüz 
kazanımları göz ardı etmek zorunda kalarak 
bu alandaki iş yükünü, emeği ve zamanı diğer 
kazanımlara yönelttiğiniz oluyor mu?  

%50 %50  -

Müzik öğretim programında öğrencilerin ilgisini ve 
beğenisini çekmediğini düşündüğünüz kazanımları 
göz ardı etmek zorunda kalarak bu alandaki iş yükünü, 
emeği ve zamanı diğer kazanımlara yönelttiğiniz 
oluyor mu?   

%83 %8 %8

Müzik dersiniz diğer bazı derslerin etkinlikleri için 
kullanılmak zorunda kalıyor mu?

%33 %25 %42

Tabloya göre; müzik öğretmenlerinin yarıdan fazlasının (% 58) müzik ders 
saati süresi nedeniyle müzik öğretim programında bazı kazanımları göz ardı 
etmek zorunda kaldıkları ve % 25’inin de programı aynı sebepten, ‘Kısmen’ göz 
ardı etmek zorunda kaldıkları görülmektedir. 

Yine okulun fiziki alt yapısı ve araç-gereç eksikliği nedeniyle, önemli gün 
ve haftalar, okul korosu çalışmaları gibi bazı nedenlerle programda göz ardı 
edilen kazanımlar olduğu tespit edilmiştir.

Tablonun gösterdiği diğer bir önemli bulgu da, müzik öğretmenlerinin 
öğrencilerin ilgi ve beğenisini çekmeyen kazanımlar ile öğrencilerin 
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hazırbulunuşluklarına uymadığını düşündükleri kazanımları büyük ölçüde 
göz ardı ederek bu alana ayırmaları gereken emeği, iş yükünü ve zamanı diğer 
kazanımlara yönelttikleri bulgusudur. 

Bu bölüme ilişkin bir diğer bulgu da müzik derslerinin, diğer bazı 
derslerin etkinlikleri için kullanılma taleplerinin, ortaokullarımızda aktif olan 
bir uygulama olduğu bulgusudur.

Aşağıda çalışmanın bu alt problemine ilişkin diğer görüşlerin sorgulandığı 
ve öğretmen görüş anketine verilen diğer cevaplara dayalı bulgulara yer 
verilmiştir. 

a. Öğretmenlerin % 76’sı programdaki öğrenme alanları içinde ‘Dinleme/
Söyleme’ ve ‘Müziksel Algı ve Bilgilenme’ öğrenme alanlarına diğer alanlardan 
daha fazla zaman ayırmaktadırlar.

b. Öğretmenlerin % 58’i Bilişsel, devinişsel ve duyuşsal alanlara ilişkin 
kazanımların ortaokul müzik öğretim programına hem sayısal olarak hem de 
düzey olarak eşit biçimde yansıtılmadığını düşünmektedirler. Öğretmenlerin 
verdikleri cevaplar içinde dikkat çekenler; duyuşsal alan kazanımlarının yetersiz 
olduğu, duyuşsal ve devinişsel alan kazanımlarına daha fazla yer verilmesi 
gerektiği, bilişsel alanla devinişsel alan kazanımları arasında dengesizlik 
olduğu, kazanımların nitelikleri açısından da sınıf düzeylerine göre dengesiz bir 
dağılımda olduğu yönündedir.

c. Müzik öğretmenlerinin % 83’ü;  etkinlik, içerik, zaman, emek vb. gibi 
faaliyetleri, öğretim programında yer alan her bir kazanım için eşit ve dengeli 
olarak uygulayamamaktadırlar.

d. Müzik öğretmenlerinin % 50’si, müzik derslerinin, diğer derslerin bazı 
etkinlikleri için genellikle ve kısmen kullanılmak zorunda kaldığını beyan 
etmişlerdir. % 50’si ise böyle bir durumun olmadığını belirtmişlerdir. 

e. Öğretmenlerin % 83’ü, müzik öğretim programında öğrencilerin 
hazırbulunuşluklarına (yaş, fiziksel ve zihinsel olgunlaşma düzeyi, konuya 
ilişkin ön öğrenmeleri vb. gibi) uygun olmayan kazanımların olduğunu 
düşünmektedirler.

f. Müzik öğretmenlerinin % 92’si; müzik öğretim programında öğrencilerin 
ilgisini ve beğenisini çekmeyen kazanımlar olduğunu düşünmektedirler.

g. Çalışma grubundaki öğretmenlerin tamamı (% 100),  “Programda eğer 
bazı göz ardı etmek zorunda kaldığınız kazanımlar varsa,  bunun nedeninin 
lisans eğitiminiz veya hizmet içi eğitiminizdeki bazı eksik kalmış, üstünkörü 
geçilmiş öğrenmelerinizden kaynaklandığını düşünür müsünüz?” sorusuna 
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“hayır” cevabı vermişlerdir. Bir başka deyişle müzik öğretmenleri uygulamakla 
yükümlü oldukları müzik öğretim programı için, lisans veya hizmet içi 
eğitimlerinin yeterli olduğunu düşünmektedirler. 

h. Çalışmaya katılan müzik öğretmenlerinin % 75’i, kendi deneyim 
ve tecrübelerine dayalı olarak programda olmaması gereken kazanımların 
bulunduğunu düşünmektedirler. 

i. Araştırmanın bir diğer bulgusu da;  müzik öğretmenlerinin “Çalma” 
etkinliğinin programdan kaldırılmış olmasını nasıl karşıladıklarına ilişkindir. 
Buna göre öğretmenlerin % 75’i çalma etkinliğinin programdan kaldırılmış 
olmasını olumsuz bir gelişme olarak değerlendirmişlerdir.

3.2.	İkinci	Alt	Probleme	İlişkin	Bulgular

Çalışmanın ikinci alt problemi; “Öğrenci görüşlerine göre ortaokul müzik 
öğretim programı kazanımlarının göz ardı edilen boyutlarının nicelik ve niteliği 
nedir?” şeklindedir. 

Çalışma ortaokul müzik öğretim programına odaklandığı için önce genel 
bir çerçeve ve devamında ortaokulu oluşturan her bir sınıf düzeyine ilişkin 
veriler sırasıyla ve sistematik olarak aşağıdaki bulgulara dönüştürülmüştür.

3.2.1.	Öğrencilerin	Müzik	Dersine	Bakışlarına	İlişkin	Görüşleri	

Çalışma kapsamında hazırlanan öğrenci görüş anketinin, yarı yapılandırılmış 
ilk iki maddesinde; “müzik ders saatinde başka derslerin etkinliklerinin yapılıp 
yapılmadığı” ve “müzik dersinde sadece müzik dersi yapılmalıdır” şeklindeki 
görüşe katılıp katılmadıkları yoklanmıştır.  

Buna göre ortaokul öğrencilerinin geneli; müzik ders saatlerinde başka 
dersin/derslerin konularının işlendiği, sınavının ve/veya ödevinin yapıldığı, 
deneme testlerinin çözüldüğü gibi durumlar olmadığını ortalama % 90 
oranında beyan etmişlerdir. Ancak bu bulgu müzik öğretmenlerinin bu yöndeki 
beyanlarıyla örtüşmemektedir. Çünkü müzik öğretmenlerinin % 50’sine göre, 
müzik dersleri, diğer derslerin bazı etkinlikleri için kullanılmak zorunda 
kalmaktadır. Müzik derslerinde başka derslerin etkinliklerinin yapıldığını beyan 
eden öğrencilere göre bu etkinlikler daha çok “Deneme Sınavları, Törenler, 
Kitap Okuma, Test Çözme” şeklindedir. 

Görüş anketinin ikinci sorusuna göre öğrencilerin ortalama % 92’si, 
“müzik dersinde sadece müzik dersleri yapılmalıdır, başka derslerin etkinlikleri 
yapılmamalıdır” görüşündedirler. Öğrenciler bunun gerekçesini ağırlık sırasına 
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göre; “her dersin kendine özgü bir öneminin olduğunu”, “müziği ve müzik 
dersini çok sevdiklerini” ve “müziği daha iyi öğrenebilmeyi istediklerini” ve 
bu nedenlerle müzik dersinde sadece müzik etkinliklerinin yapılması gerektiği 
şeklinde açıklamışlardır. Bu görüşe katılmayan % 8’lik öğrenci grubu ise, 
müzik dersinde başka derslerin de işlenebileceğini, arada sırada diğer derslerin 
sınavlarına da çalışmaları gerektiğini, LGS’ye hazırlanmak zorunda olduklarını, 
haftada 1 saat olduğu için dersin göz ardı edilebileceğini, diğer derslere 
çalışmanın geleceklerine katkı sağladığını belirtmişlerdir.

Çalışma grubunun 5. sınıflarında öğrenim gören kız öğrencilerin 38’ i 
(% 86) ve erkek öğrencilerin de 18’i (% 86),  “Müzik ders saatinizde müzik 
dersi yerine hiç başka dersin/derslerin konularının işlendiği, sınavının ve/veya 
ödevinin yapıldığı, deneme testlerinin çözüldüğü gibi durumlar oldu mu/oluyor 
mu?” şeklindeki ilk soruya, “hayır” cevabı vermiştir. Müzik derslerinde başka 
derslerin etkinliklerinin yapıldığını belirten öğrencilerin yüzdelik ortalaması;  
% 14’tür. Öğrencilerin belirttikleri bu diğer etkinlikler; “kitap okuma ve test 
çözme”, “deneme sınavları”, “rehberlik dersi”, “İngilizce” dersi şeklindedir. 

Anketin ikinci sorusu olan  “Müzik dersinde sadece müzik dersi 
yapılmalıdır. Başka derslerin etkinlikleri yapılmamalıdır” görüşüne kız 
öğrencilerin % 90’ı, erkek öğrencilerin de yine % 90’ı “katılmaktadırlar”. 
Bunun gerekçesini de öğrenciler ağırlık sırasına göre; “her dersin kendine özgü 
bir öneminin olduğunu”, “müziği ve müzik dersini çok sevdiklerini” ve “müziği 
daha iyi öğrenebilmeyi istediklerini” ve bu nedenlerle müzik dersinde sadece 
müzik etkinliklerinin yapılması gerektiği şeklinde açıklamışlardır. 

Çalışma grubunun 6. sınıflarındaki öğrencilerin cevaplarına göre; kız 
öğrencilerin 70’ i (% 96) ve erkek öğrencilerin de 54’ü (% 92) ilk soruya “hayır” 
cevabı vermiştir. Müzik derslerinde başka derslerin etkinliklerinin yapıldığını 
belirten öğrencilerin yüzdelik ortalaması ise; % 8’dir. Öğrencilerin belirttikleri 
bu diğer etkinlikler; “deneme sınavları” olarak ifade edilmiştir.

 Anketin ikinci sorusuna ise; kız öğrencilerin % 95’i, erkek öğrencilerin de 
% 89’u “katılmaktadırlar”. Bunun gerekçesini de öğrenciler ağırlık sırasına göre; 
“her dersin kendine özgü bir öneminin olduğunu”, “müziği ve müzik dersini 
çok sevdiklerini”, “moral ve motivasyon açısından önemli bir ders olduğunu”, 
“çok güzel ve eğlenceli bir ders olduğunu” ve “müziği daha iyi öğrenebilmeyi 
istediklerini” ve bu nedenlerle müzik dersinde sadece müzik etkinliklerinin 
yapılması gerektiği şeklinde açıklamışlardır. 

Çalışma grubunun 7. sınıflarındaki öğrencilerin cevaplarına göre; kız 
öğrencilerin 43’ ü (% 98) ve erkek öğrencilerin de 17’si (% 100)  ilk soruya 
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“hayır” cevabı vermiştir. Müzik derslerinde başka derslerin etkinliklerinin 
yapıldığını belirten öğrencilerin yüzdelik ortalaması; % 1’dir. Öğrencilerin 
belirttikleri bu diğer etkinlikler; “deneme sınavları” olarak ifade edilmiştir.

Anketin ikinci sorusuna ise; kız öğrencilerin % 98’i, erkek öğrencilerin 
de % 100’ü “katılmaktadırlar”. Bunun gerekçesini de öğrenciler ağırlık sırasına 
göre; “her dersin kendine özgü bir öneminin olduğunu”, “müziği daha iyi 
öğrenebilmeyi istediklerini”, “çok güzel ve eğlenceli bir ders olduğunu” ve 
bu nedenlerle müzik dersinde sadece müzik etkinliklerinin yapılması gerektiği 
şeklinde açıklamışlardır.

Çalışma grubunun 8. sınıflarındaki öğrencilerin, müzik derslerinde 
başka derslerin etkinliklerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya verdikleri 
cevaplara göre; kız öğrencilerin 58’i (% 82) ve erkek öğrencilerin de 26’sı 
(% 84) bu soruya “hayır” cevabı vermiştir. Müzik derslerinde başka derslerin 
etkinliklerinin yapıldığını belirten öğrencilerin yüzdelik ortalaması ise; % 
17’dir. Öğrencilerin belirttikleri bu diğer etkinlikler; “LGS hazırlığı”, “deneme 
sınavları”, “ödevler-test çözümü” olarak ifade edilmiştir.

Anketin ikinci sorusunda ise; “Müzik dersinde sadece müzik dersi 
yapılmalıdır. Başka derslerin etkinlikleri yapılmamalıdır”    görüşüne kız 
öğrencilerin % 82’si, erkek öğrencilerin de % 90’ı “katılmaktadırlar”. Bunun 
gerekçesini de öğrenciler ağırlık sırasına göre; “her dersin kendine özgü bir 
öneminin olduğunu”, “müziği daha iyi öğrenebilmeyi istediklerini”, “müziği ve 
müzik dersini çok sevdiklerini”, “moral-motivasyon açısından önemli bir ders 
olduğunu” ve “çok güzel ve eğlenceli bir ders olduğu” için de müzik dersinde 
sadece müzik etkinliklerinin yapılması gerektiği şeklinde açıklamışlardır. 

8. sınıf öğrencileri içinde;  müzik dersi saatinde başka dersler veya 
etkinlikler yapılabilir diyenlerin kız ve erkek ortalama yüzdesi ise; % 14’ 
tür. Bu görüşü savunanların temel gerekçesi LGS’ye (Liselere Geçiş Sınavı)  
hazırlanmak olarak ifade edilmiştir. 

3.2.2.	 Sınıflara	 Göre	 Ortaokul	 Müzik	 Öğretim	 Programındaki	
Etkinliklerin	Yapılma	Yüzdeleri

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin görüşlerine 
göre, programın etkinlikler cinsinden ifade edilen kazanımlarının yapılma 
yüzdelerine göre;  müzik öğretim programının en çok yapılan etkinlikleri ile en 
az yapılan etkinlikleri analiz edildiğinde hemen hemen tüm sınıflar için homojen 
bir görünüm ortaya çıkmaktadır.  Buna göre sınıflarda müzik dersi adına en 
çok yapılan etkinlikler; “Dinleme-Söyleme” ve “Müziksel Algı ve Bilgilenme” 
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öğrenme alanlarına odaklıdır. Bu bulgu öğretmen görüş anketine, öğretmenlerin 
verdiği cevapla uyuşmaktadır. Öğretmenlerin % 76’sı programdaki öğrenme 
alanları içinde ‘Dinleme/Söyleme’ ve ‘Müziksel Algı ve Bilgilenme’ öğrenme 
alanlarına diğer alanlardan daha fazla zaman ayırdıklarını beyan etmişlerdir. 

En az yapılan etkinlikler bazında düşündüğümüzde de; “Müziksel 
Yaratıcılık” öğrenme alanı içindeki kazanımlarla, müzik teknolojisi gerektiren 
kazanımlara odaklı etkinlikleri görmekteyiz. Öğrenciler, kendi ezgi ve ritim 
kalıplarını oluşturmaya dayalı etkinlikleri, oyun ve dramaya dayalı etkinlikleri, 
müzik teknolojisi gerektiren etkinlikleri çok az yapabildiklerini belirtmişlerdir. 
Bunun temel nedeninin müzik ders saatinin bu etkinlikler için yeterli olmaması 
ve müzik dersliklerinde gerekli teknolojik alt yapının bulunmamasından 
kaynaklı olduğu söylenebilir.

Çalgı çalma etkinliğinin, öğretim programında zorunlu olmamakla 
birlikte, tüm sınıflarda gerçekleştirilmeye devam eden bir etkinlik olduğu ve 
sınıflar içinde de en çok 6. sınıflarda, en az da 8. sınıflarda gerçekleştirildiği 
tespit edilmiştir.

3.2.3.	Öğrenci	Görüşlerine	Göre	Ortaokul	Müzik	Öğretim	Programındaki	
Kazanımlara	Dönük	Etkinliklerin	Beğenilme	Durumları	

Çalışma kapsamında öğrencilere sunulan görüş anketlerinde, müzik 
dersinde yaptıkları etkinlikleri beğenme durumları soruldu. Öğrenciler, ders 
kapsamında yapılan etkinlikleri “Beğeniyorum”, “Sıkılıyorum” ve “Gereksiz 
Buluyorum” şeklinde 3 seçenekli yapılandırılmış maddelere cevap verdiler. 
Aşağıda verilen beğenilme yüzde düzeyleri % 50’nin üzerindekiler baz alınarak 
yorumlanmıştır. Ortaokulun tüm sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin en çok 
“beğeniyorum” dedikleri etkinlikler; “Şarkı-türkü-marş söyleme”, “Şarkı-türkü-
marş dinleme” ve “Ritim Tutma” etkinlikleridir. 

Öğrencilerin en çok “Sıkılıyorum” olarak işaretledikleri kazanım 
etkinlikleri içinde;  “Nota, Sus ve sürelerini öğrenme”,  “Nota-Solfej Okuma”, 
“Ritim Tutma” “Şarkıların makamlarını ve tonlarını öğrenme ve ayırt etme”, 
“Müzik dersinde verilen ödevlerle ilgili araştırma yapma” ve “Türk müziği 
ve diğer ülke müziklerinin bestecilerini tanıma” ya dönük etkinlikler göze 
çarpmaktadır. 

Öğrencilerin en çok “Gereksiz buluyorum” olarak işaretledikleri kazanım 
etkinlikleri içinde; “Şarkıların makamlarını ve tonlarını öğrenme ve ayırt etme”,  
“Nota, Sus ve sürelerini öğrenme”,  “Nota-Solfej Okuma”, “Dinlediğimiz 
türkülerin yaşanmış hikâyelerini canlandırma” ve “Müzik dersinde verilen 
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ödevlerle ilgili araştırma yapma” kazanımlarına dönük etkinlikler göze 
batmaktadır.

2.3.	Üçüncü	Alt	Probleme	İlişkin	Bulgular

Çalışmanın üçüncü alt problemi;  “Öğrenci görüşlerine göre ortaokul 
müzik öğretim programı kazanımlarına ilişkin göz ardı edilme olgusu,  “cinsiyet” 
değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?” şeklindedir Araştırmada, öğrencilerin 
daha kolay algılaması amacıyla, program kazanımları, etkinlik cinsinden 
ifade edilmiş ve programda bu etkinliklerin ne düzeyde gerçekleştirildiğine 
ilişkin öğrenci görüşlerinin, kız ve erkek öğrenciler açısından farklılaşıp 
farklılaşmadığının tespiti de önemli görülmüştür. Buna göre; program 
etkinliklerinin gerçekleşme düzeylerine ilişkin yüzdelik değerler, kız ve erkek 
öğrenciler açısından önemli bir farklılığa işaret etmemektedir. Bu sonuçlar, 
yukarıdaki sonuçlarla karşılaştırıldığında, cinsiyet değişkeni açısından da 
sonuçların benzer olduğunu göstermektedir. Buna göre; sınıflarda müzik dersi 
adına en çok yapılan etkinlikler; “Dinleme-Söyleme” ve “Müziksel Algı ve 
Bilgilenme” öğrenme alanlarına odaklıdır. Şarkı-Türkü-Marş Söyleme/Dinleme, 
Nota-Solfej Okuma/Nota, Sus ve Sürelerini Öğrenme gibi.

En az yapılan etkinlikler olarak ta yine yukarıda olduğu gibi, “Müziksel 
Yaratıcılık” öğrenme alanı içindeki kazanımlarla, müzik teknolojisi gerektiren 
kazanımlara odaklı etkinlikleri görüyoruz.  Öğrenciler, kendi ezgi ve ritim 
kalıplarını oluşturmaya dayalı etkinlikleri, oyun ve dramaya dayalı etkinlikleri, 
müzik teknolojisi gerektiren etkinlikleri çok az yapabildiklerini belirtmişlerdir. 

4. tartışma

4.1.		Öğretmen	Görüş	Anketi	Bulgularına	İlişkin	Tartışma

Araştırmadan elde edilen bulgulardan ilki, müzik öğretmeni açısından 
programın göz ardı edilmesi boyutuna ilişkin genel tablo ve büyük resmin 
görünüşüne ilişkindir. Buna göre; 

Müzik öğretmenlerinin % 58’inin, müzik ders saati süresi nedeniyle müzik 
öğretim programında bazı kazanımları göz ardı etmek zorunda kaldıkları ve % 
25’inin de programı aynı sebepten, ‘Kısmen’ göz ardı etmek zorunda kaldıkları 
tespit edilmiştir.  Hatta denebilir ki genel müzik eğitimine ilişkin sorunlara 
odaklı çalışmaların en somut ve belirgin bulgusu,  haftalık 1 ders saatinin yeterli 
olmadığı yönündeki bulgudur.  Aynı şekilde müzik dersi için gerekli fiziki alt 
yapı ve araç-gereç eksikliğinin de program kazanımlarının göz ardı edilmesinde 
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oldukça etkili bir unsur olduğu tespit edilmiştir. Özellikle ortaokullarda haftada 
1 ders saatinin müzik dersi kazanımlarını gerçekleştirmek için yeterli olmadığına 
ve müzik dersi alt yapılarının yeterli olmadığına ilişkin literatürde pek çok 
çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardan bazıları; Umuzdaş ve Levent, (2012), 
Yazıcı, (2012), Türkmen, (2013), Toraman, (2013), Gök ve Tufan, (2016), Ertek 
Babaç ve Köse, (2018), Avcı, (2019), Bağcı ve Can, (2019), Demir ve Nacakçı, 
(2019), Baz, (2019), Azılıoğlu, (2019) şeklinde verilebilir.

Şu durumda ortaokul müzik öğretim programının göz ardı edilmesi olgusu 
içinde, müzik ders saatlerinin ve müzik dersi alt yapılarının yetersizliğini,  başta 
gelen etkenlerden ikisi olarak değerlendirmek mümkündür.

Ancak, programın göz ardı edilmesi olgusu içinde çok önemli bir 
boyut, programın bizzat kendisinden kaynaklanan sorunların müzik dersi 
uygulamalarına yansıması aşamasında kendisini göstermektedir. Müzik 
öğretmenleri; özellikle öğrencilerin ilgi ve beğenisini çekmeyen kazanımlar ile 
öğrencilerin hazırbulunuşluklarına uymadığını düşündükleri kazanımları büyük 
ölçüde göz ardı etmek zorunda kalmakta ve bu alana ayırmaları gereken emeği, 
iş yükünü ve zamanı diğer kazanımlara yöneltmektedirler. Programda aktif olan 
bu fiili durumla ilgili ayrıntılar, aşağıda tartışılmıştır.

Araştırmadan elde edilen bulgulardan bir diğeri, müzik öğretmenlerinin 
programdaki öğrenme alanlarına ayırdıkları zaman ve sürelere ilişkindir. 
Öğretmenlerin % 76’sı, programdaki öğrenme alanları içinde ‘Dinleme/Söyleme’ 
ve ‘Müziksel Algı ve Bilgilenme’ öğrenme alanlarına diğer alanlardan çok daha 
fazla zaman ayırmaktadırlar. Bunun programın göz ardı edilmesi boyutundaki 
ilk ipuçlarını vermesi açısından önemli bir bulgu olduğu düşünülmektedir. 

Nitekim bu çalışma kapsamında müzik öğretmenlerimiz; özellikle müzik 
ders saatlerinin, program kazanımlarını oluşturabilmek için çok yetersiz olması, 
öğrenci hazırbulunuşluğunun istenilen düzeyde olmaması gibi nedenlerin 
kendilerini en çok zorlayan unsurlar olduğunu defaatle vurgulamışlardır. Böyle 
olunca programdan ziyade programın uygulanma koşullarından kaynaklı bazı 
sorunların, programdaki göz ardı edilme olgusu ile yakından ilişkili olduğu 
söylenebilir. 

Çalışmanın bir diğer bulgusu; öğretmenlerin % 58’inin bilişsel, devinişsel 
ve duyuşsal alanlara ilişkin kazanımların ortaokul müzik öğretim programına 
hem sayısal olarak hem de düzey olarak eşit biçimde yansıtılmadığını düşünüyor 
olmalarıdır. Öğretmenler özellikle duyuşsal alan kazanımlarının yetersiz olduğu, 
duyuşsal ve devinişsel alan kazanımlarına daha fazla yer verilmesi gerektiği, 
bilişsel alanla devinişsel alan kazanımları arasında dengesizlik olduğu, 
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kazanımların nitelikleri açısından da 5. Sınıfta olması gereken bir kazanımın 
8. Sınıfta olduğu ve bunun tersinin de mevcut olduğu, üst düzey bilişsel alan 
kazanımlarının yetersiz olduğu, bazı kazanımların öğrenci seviyelerinin üzerinde 
olduğu şeklinde görüş bildirmişlerdir. Bu durum programın çeşitli boyutlarda 
göz ardı edilmesi olgusuna sebep olabilir. 

Araştırmanın müzik öğretmeni görüşleri ve uygulamaları boyutundaki bir 
diğer bulgusu da, müzik öğretmenlerinin % 83’ünün; etkinlik, içerik, zaman, 
emek vb. gibi faaliyetleri, öğretim programında yer alan her bir kazanım için 
eşit ve dengeli olarak uygulayamadıkları yönündeki bulgudur. Buna göre 
öğretmenlerin büyük çoğunluğu, bu durumun en önemli nedeninin haftalık 1 
ders saati olan müzik ders saati süresi olduğuna işaret etmişlerdir. 

Bir diğer bulgu, müzik öğretmenlerinin % 50’sinin, müzik derslerinin, 
diğer derslerin bazı etkinlikleri için kullanılmak zorunda kaldığını beyan 
etmeleridir. % 50’si ise böyle bir durumun olmadığını belirtmişlerdir. Verilen 
cevapların düzeylerine bakıldığında da % 33 “evet”, % 25 “kısmen” ve % 42 
de “hayır” şeklindedir. Müzik derslerinde yapılan diğer derslerin etkinlikleri 
içinde özellikle 8. sınıflarda LGS branşlarında eksik kalan konuların tekrarının 
yapıldığı ve LGS denemeleri için müzik dersinin kullanıldığı, deneme sınavları 
için nadiren de olsa müzik derslerinin kullanıldığı,  ancak bu durumun zaman 
zaman diğer dersler için de geçerli olduğu belirtilmiştir. Müzik derslerini 
kullandıran müzik öğretmenlerinden bazıları, bu konudaki taleplere cevap 
vermeye çalıştıklarını ve diğer branşlara yardım ettiklerini beyan etmişlerdir. 

Bu bulguya göre, özellikle 8. Sınıfların LGS sınavları nedeniyle okullarda 
yoğun biçimde deneme sınavlarının yapıldığı ve zaten süre olarak yetersiz olan 
müzik derslerinin de bu durumdan olumsuz etkilenen derslerden biri olduğunu 
değerlendirmek mümkündür. 

Müzik öğretim programında öğrencilerin hazırbulunuşluklarına uygun 
olmayan kazanımların olduğunu düşünen müzik öğretmeninin oranı % 83 
düzeyindedir. Buna göre öğretmenler, tüm sınıf düzeyinde bulunan Türk müziği 
makam özellikleri ve nazariyatına ilişkin kazanımların öğrencilerin bilişsel 
hazırbulunuşluklarının çok üzerinde olduğunu beyan etmişlerdir. Programda bu 
kazanımlar; 

“Mü.5.A.5. Türk müziğinin makamsal yapısını fark eder”, “Mü.6.A.6. 
Türk müziğinin makamsal bir yapıda olduğunu fark eder”, “Mü.7.A.4. Türk 
müziğinin makamsal bir yapıda olduğunu fark eder”, Mü.7.B.2 Müzikte dizileri 
tanır” Mü.8.B.2. Müzikte dizileri tanır” ve “Mü.8.A.4. Türk müziğinin makamsal 
bir yapıda olduğunu fark eder” (MEB, 2018) şeklindedir. 
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Öğretmenlerin % 83’ü bu kazanımlara işaret etmişlerdir. Öğrencinin 
hazırbulunuşluğunun üzerinde olduğu düşünülen diğer kazanımlar da; 
“Mü.8.B.2. Müzikte dizileri tanır (Konunun çok ağır olması nedeniyle)”, 
“Mü.8.D.1. Türk müziği biçimlerini tanır (öğrenci seviyesinin çok üzerinde 
olması nedeniyle), “Mü.8.A.9. Müzik çalışmalarını sergiler (ergenlik 
dönemi olumsuzlukları nedeniyle)”, “Mü.5.C.6. Müzikle ilgili araştırma ve 
çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır (bazı öğrencilerin bilgisayar 
ve internet erişimi sorunları nedeniyle)”. Güven ve Çelenk, (2018) 2017 
müzik öğretim programının 8. Sınıf kazanımlarını değerlendirme ekseninde ile 
yürüttükleri çalışmalarında; müzik öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda, 
diğer bazı kazanımlarla birlikte;

“Türk müziğinin makamsal bir yapıda olduğunu fark etme, Müzikte tonal 
dizileri tanıma (tek diyezli ve tek bemollü) ve müzikte makamsal dizileri tanıma 
(kürdi, acemkürdi ve muhayyerkürdi), Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarda 
bilişim teknolojilerinden yararlanma, Türk müziği biçimlerini tanıma” Güven 
ve Çelenk, (2018, s.457-460) kazanımlarının büyük ölçüde amacına ulaşmadığı, 
az sayıdaki müzik öğretmeninin bu kazanımlara ulaşıldığını düşündüklerini 
tespit etmişlerdir. Milli eğitim bakanlığının 2020 yılında yayınladığı öğretim 
programlarını değerlendirme raporunda ilkokul-ortaokul ve lise müzik dersi 
öğretim programları ile ilgili olarak; müzik öğretmenlerinin çıkartılması ve 
eklenmesi gerekli kazanımlarla ilgili sundukları önerilere ilişkin bazı örnekler 
içinde,  “Türk müziğinin makamsal yapısı çocukların anlayabileceği düzeyde 
değil ve ilgilerini çekmiyor. Daha basit düzeyde ve yaşlarına uygun eğlenceli 
şarkılara yer verilmelidir” önerisi çalışmamızın bulgusuyla örtüşmektedir 
(MEB, 2020, s.135).

Araştırmadan çıkan bir diğer bulgu; müzik öğretmenlerinin % 92’sinin, 
öğretim programında öğrencilerin ilgisini ve beğenisini çekmeyen kazanımlar 
olduğunu düşünüyor olmalarıdır. Öğretmenlerin çoğuna göre bu kazanımlar; 
yukarıda da belirtilen Türk müziği teorisi ve nazariyatına dönük konuları 
oluşturan kazanımlardır. Müzikte diziler ve makamlar konusu, kendi ezgilerini 
oluşturma, majör ve minör kalıplar, senkop ve müzik kültürü alanındaki pek çok 
kazanımın öğrencilerin ilgilerini çekmediği, bunun temel nedenleri içinde de, bu 
içeriklerin anlaşılmasının zor olması, bu kazanımlara ilişkin eserlerin öğrencilerin 
ilgilerini çekmemesi, eserlerin güncel olmaması, ses değişim dönemi nedeniyle 
öğrencilerin seslerini kullanmak istememeleri, yeterli nota eğitimlerinin 
olmaması sayılmaktadır. Bağcı ve Can (2019) çalışmalarında; ders kitaplarında 
bazı konuların öğrenciler için ağır ve gereksiz olması, müfredatın yaratıcılığa 
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engel teşkil etmesi, müzik kitaplarının çok sıkıcı olması (özellikle yedinci 
sekizinci sınıftaki şarkılar çocuk şarkısı gibi, öğrenciler bu şarkıları söylemek 
istemiyor) gibi sorunların müzik eğitiminde yaşanan önemli sorunlardan 
olduğunu tespit etmişlerdir. Azılıoğlu (2019); Öğretmenlerin çoğunun hem 
şarkıların öğrencilerin ses aralıklarına uygun olmadığı hem de öğrencinin ilgi ve 
becerisini aktifleştirmediği görüşünde olduklarını tespit etmiştir. Zaman, (2019); 
müzik öğretmenlerinin büyük bir kısmının kazanımları öğrencilere aktarırken 
yaşadıkları sorunlar içinde; makam konusunun düzey olarak ortaokul seviyesine 
uygun olmaması, temel nota bilgisi ve temel müzik yazı ve öğelerini öğretmek 
bile zorken makamsal kazanımların öğretim programını daha da zorlaştırması ve 
makamsal kazanımların yer aldığı konularda öğrencilerin derse ilgisiz kalması 
gibi sorunları tespit etmiştir. 

Araştırmanın bir başka bulgusuna göre; müzik öğretmenlerinin tamamı, 
uygulamakla yükümlü oldukları müzik öğretim programı için gerekli olan lisans 
donanımlarının veya hizmet içi eğitimlerinin yeterli olduğunu düşünmektedirler. 
Ancak;  Zaman (2019) çalışmasında; öğretmenlerin belirgin bir şekilde geleneksel 
müziklere ilişkin aldıkları eğitimi yetersiz bulduklarını ve lisans programlarında 
nazariyat derslerinin üstünde yeterince durulmadığı için öğretmen adaylarının 
bu konuda kendilerini geliştiremeden mesleğe başladıklarını tespit etmiştir. 
Aynı şekilde Demir ve Nacakçı (2019), çalışmalarında; müzik öğretmenlerinin 
%73’ünün üniversitelerdeki öğretim programından kaynaklı özellikle Türk 
müziği bilgilerinin eksik olduğunu belirttiklerini,  sadece %18’inin Türk 
müziğine yönelik uygulamalarda yeterli olduklarını ifade ettiklerini tespit 
etmiştir.  Bu bulgunun çalışmamızdaki bulguyla çeliştiği görülmektedir. 

Araştırmanın diğer bir bulgusuna göre; müzik öğretmenlerinin % 75’i, 
kendi deneyim ve tecrübelerine dayalı olarak programda olmaması gereken 
kazanımların bulunduğunu düşünmektedirler. Bu kazanımlar içinde tüm 
sınıflardaki “Türk müziğinin makamsal bir yapıda olduğunu fark eder” 
kazanımları, “Türk müziği biçimlerini tanır” kazanımlarını örnek olarak 
beyan etmişlerdir.  Demir ve Nacakçı (2019);  “programda yer alan bazı 
kazanımların özellikle 5. Sınıf öğrencilerine ağır geldiğini, öğretmenlerin 5. 
Sınıf öğrencilerinin oyun döneminde olduklarını ve eğlenerek öğrenmeleri 
gerektiğini, konuların daha basit şekilde öğrenciye aktarılması gerektiğini 
düşündüklerini” tespit etmişlerdir. Azılıoğlu (2019); “Müzik öğretmenlerinin 
büyük bir çoğunluğunun, müzik dersi öğretim programının, müzik dersi 
için uygun olmadığını bildirdiklerini, kazanımlardan makamlar konusunun 
kaldırılarak, Orff konusunun eklenmesini, böylelikle öğrencilerin beden müziği, 



116    MÜZIK EĞITIMINDE AKADEMIK ÇALIŞMALAR

dans, ritim becerisi vb. gibi konularla dersi daha aktif bir şekilde geçireceklerini” 
düşündüklerini tespit etmiştir. 

Araştırmamızdan çıkan bir diğer bulguya göre; müzik öğretmenlerinin 
% 75’i “Çalma” etkinliğinin programdan kaldırılmış olmasını “yanlış” bir 
uygulama olarak değerlendirmektedirler. Buna göre öğretmenler; sadece 
şarkı söylemenin ve sadece teorik bilgi öğretmenin öğrenciyi sıktığını,  çalgı 
çalmanın çocuklar için daha eğlenceli olduğunu, çocukların kendilerine 
güven duygusunu arttırdığını, çalgı eğitiminin çocuğun algılama yeteneğini 
ve müziksel yaratıcılığını geliştirdiğini, müzik aleti çalmanın öğrencinin okul 
hayatına olumlu katkılar sağladığını, çalgı eğitiminin öğrencinin ilgisini çeken 
ve becerilerini geliştiren bir uygulama olduğunu, çocukların genel gelişimlerine 
faydalı olduğunu, çalgı çalmanın nota eğitimine olan desteğinin ortadan kalkması 
ile öğrenmenin yarım kaldığını ve çalgının soyut kavramları somutlaştıran çok 
önemli bir uygulama olduğunu belirtmişlerdir. 

Baz (2019) çalışmasında; 2018 Müzik Öğretim Programındaki öğrenme 
alanları içerisinde yer almayan çalgı öğrenme boyutunun tekrar programa dâhil 
edilmesi fikrine hem ilkokul sınıf, hem de ortaokul müzik öğretmenlerinin 
çoğunluğunun katıldığını tespit etmiştir. Bu bulgu, araştırmamızda ortaya çıkan 
bulguyla örtüşmektedir.

4.2.	Öğrenci	Görüş	Anketi	Bulgularına	İlişkin	Tartışma

Öğrencilerin görüş anketine verdikleri cevaplara göre; öğrencilerin % 90’ı, 
müzik ders saatlerinde başka dersin/derslerin konularının işlenmediğini, başka 
derslerin sınavlarının ve/veya ödevlerinin yapılmadığını, deneme testlerinin 
çözülmediğini beyan etmişlerdir.  Ancak müzik öğretmenlerinin yaklaşık % 
50’sine göre, müzik dersleri, diğer derslerin bazı etkinlikleri için kullanılmak 
zorunda kalmaktadır. Bu iki bulgu birbirleriyle örtüşmemektedir. Müzik 
derslerinde başka derslerin etkinliklerinin yapıldığını beyan eden öğrencilere 
göre bu etkinlikler daha çok “Deneme Sınavları, Törenler, Kitap Okuma, Test 
Çözme” şeklindedir. 

Öğrencilerin ortalama % 92’si, “müzik dersinde sadece müzik dersleri 
yapılmalıdır, başka derslerin etkinlikleri yapılmamalıdır” görüşündedirler. 
Öğrenciler bunun gerekçesini öncelikli olarak  “her dersin kendine özgü bir 
öneminin olduğunu”, “müziği ve müzik dersini çok sevdiklerini” ve “müziği 
daha iyi öğrenebilmeyi istediklerini” “moral ve motivasyon açısından önemli 
bir ders olduğunu”, “çok güzel ve eğlenceli bir ders olduğunu” vurgulayarak 
beyan etmişlerdir. Bu görüşe katılmayan % 8’lik öğrenci grubuna göre, böyle 
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düşünmelerinin sebebi olarak;  müzik dersinde başka dersler de işlenebilir, arada 
sırada diğer derslerin sınavlarına da çalışmak gerekir, LGS’ye hazırlanmak 
zorunluluğu vardır ve diğer derslere çalışmak geleceklerine katkı sağlayacaktır 
görüşlerini ileri sürmüşlerdir.  

8. sınıf öğrencileri içinde;  müzik dersi saatinde başka dersler veya 
etkinlikler yapılabilir diyenlerin kız ve erkek ortalama yüzdesi; % 14’ tür. 
Bu görüşü savunanların temel gerekçesi LGS’ye (Liselere Geçiş Sınavı)  
hazırlanmak olarak ifade edilmiştir. Diğer sınıflarda yani 5, 6 ve 7. Sınıflarda 
bu görüşe katılan öğrencilerin yüzdelik ortalaması ise % 6’dır. Bu bulguya göre 
müzik derslerinde diğer dersler veya o derslerin etkinliklerinin yapılabileceğine 
onay veren öğrenciler, düşünüldüğü gibi fazla olmasa da en çok 8.	 Sınıf	
öğrencileridir. 

Ülkemizde sınav odaklı eğitim yapılanması nedeniyle, en çok ihmal 
edilme potansiyeli olan eğitim disiplinlerinden olan genel müzik eğitimi 
ortaokul öğretim programının, sınav odaklı eğitim yapılanmasından olumsuz 
olarak çok ta etkilenmediği görülmektedir. Pek çok çalışmada öğrencilerin ve 
velilerin müzik dersini gerektiği gibi önemsemediklerine ilişkin bulgularla bu 
araştırmanın bu bulgusu örtüşmemektedir.

Ancak müzik ders saatinde diğer derslerin etkinliklerinin en çok yapıldığı 
sınıfın 8. Sınıflar olduğu görülmektedir (% 17). Aynı şekilde müzik derslerinde 
başka derslerin etkinliklerinin yapılabileceğini düşünen öğrenciler, diğer 
sınıfların öğrencilerinden daha çok 8. Sınıf öğrencileridir (%14). Bu da özellikle 
LGS’ye hazırlanma aşamasındaki 8. Sınıflar için müzik derslerinin diğer sınıflara 
göre daha çok göz ardı edilebildiğine ilişkin ipuçları sunmaktadır. 

Müzik öğretim programının en çok yapılan etkinlikleri ile en az yapılan 
etkinlikleri analiz edildiğinde hemen hemen tüm sınıflar için homojen bir 
görünüm ortaya çıkmaktadır. Tüm sınıfların ortalaması alındığında, ağırlıklı 
olarak “Dinleme-Söyleme” ve “Müziksel Algı ve Bilgilenme” öğrenme 
alanlarını kapsayan kazanım ve etkinliklerin daha çok işlendiği görülmektedir. 
Devamında “Müzik Kültürü” öğrenme alanına dönük kazanımların 
etkinliklerinin geldiği görülmektedir. Program kazanımları boyutunda tüm 
sınıf düzeylerinde en az işlenen kazanımların “Müziksel Yaratıcılık” öğrenme 
alanı içine giren kazanımlar olduğu görülmektedir. Bu bulgu öğretmen görüş 
anketine, öğretmenlerin verdiği cevapla uyuşmaktadır. Öğretmenlerin % 76’sı 
programdaki öğrenme alanları içinde ‘Dinleme/Söyleme’ ve ‘Müziksel Algı ve 
Bilgilenme’ öğrenme alanlarına diğer alanlardan daha fazla zaman ayırdıklarını 
beyan etmişlerdir. 
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2017 müzik öğretim programının “Dinleme-Söyleme-Çalma” öğrenme 
alanı, “Dinleme-Söyleme” olarak revize edilmiş ve çalgı çalma etkinliklerinin, 
öğrencilerin taleplerine göre, okulun imkânlarına göre ve öğretmenlerin 
inisiyatifine göre şekillenebileceği belirtilmiştir.  Bu araştırma kapsamında, 
çalgı çalma etkinliklerinin tüm sınıflarda gerçekleştirilmeye devam eden bir 
etkinlik olduğu ve sınıflar içinde de en çok 6. sınıflarda, en az da 8. sınıflarda 
gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Öğretim programının göz ardı edilmesi olgusu içinde, öğrencilerin,  
ilgilerini çekmeyen kazanım ve etkinlikleri daha fazla ihmal etme potansiyeli 
söz konusudur. Bu bağlamda araştırmada öğrencilere, müzik dersi kapsamında 
yaptıkları etkinliklerin hangilerini beğendikleri, hangilerinden sıkıldıkları ve 
hangilerini gereksiz buldukları soruldu. 

Tüm sınıflarda ortak olarak en çok “Beğeniyorum” seçeneği olarak 
işaretlenen etkinlikler; “Şarkı-türkü-marş söyleme”, “Şarkı-türkü-marş dinleme” 
ve “Ritim Tutma” etkinlikleridir. “Şarkı-türkü-marş söyleme”, “Şarkı-türkü-
marş dinleme” etkinliklerini en çok beğenen sınıflar 8. ve 6. sınıflardır. 
“Okuldaki önemli gün ve haftalarla ilgili; koro, konser vb. etkinliklere katılma” 
etkinliği de 5, 7 ve 8, sınıflarda daha çok beğenilmekte, “Türk müziği ve diğer 
ülke müziklerinin türlerini ve biçimlerini tanıma”  etkinliği 6, 7 ve 8. Sınıflarda 
daha çok beğenilmekte, “Nota, Sus ve sürelerini öğrenme” etkinliği, 5 ve 6. 
Sınıflarda daha çok beğenilmektedir. 

Öğrencilerin en çok “Sıkılıyorum” olarak işaretledikleri kazanım 
etkinlikleri içinde;  “Nota, Sus ve sürelerini öğrenme”,  “Nota-Solfej Okuma”, 
“Ritim Tutma” “Şarkıların makamlarını ve tonlarını öğrenme ve ayırt etme”, 
“Müzik dersinde verilen ödevlerle ilgili araştırma yapma” ve “Türk müziği 
ve diğer ülke müziklerinin bestecilerini tanıma” ya dönük etkinlikler göze 
çarpmaktadır. “Nota, Sus ve sürelerini öğrenme”,  “Nota-Solfej okuma” 
etkinlikleri, öğrencilerin en çok “sıkılıyorum” dedikleri etkinliklerdir 
ve “Nota-Solfej okuma” etkinliği için en çok sıkılıyorum diyen sınıf; 8. 
Sınıftır. “Ritim Tutma” etkinliği için en çok sıkılıyorum diyen sınıflar; 8, 7 
ve 6. Sınıflardır. “Şarkıların makamlarını ve tonlarını öğrenme ve ayırt etme” 
etkinliği için en çok sıkılıyorum diyen sınıf; 7. sınıftır. 

Öğrencilerin en çok “Gereksiz buluyorum” olarak işaretledikleri kazanım 
etkinlikleri içinde; “Şarkıların makamlarını ve tonlarını öğrenme ve ayırt etme”,  
“Nota, Sus ve sürelerini öğrenme”, “Nota-Solfej Okuma”, “Dinlediğimiz 
türkülerin yaşanmış hikâyelerini canlandırma” ve “Müzik dersinde verilen 
ödevlerle ilgili araştırma yapma” kazanımlarına dönük etkinlikler göze 
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batmaktadır. “Şarkıların makamlarını ve tonlarını öğrenme ve ayırt etme” 
etkinliği, en çok “gereksiz” görülen etkinlik olup,  bu etkinlik için en 
çok “gereksiz görüyorum”  diyen sınıf; 8. sınıftır. “Nota, Sus ve sürelerini 
öğrenme” etkinliği için en çok “gereksiz buluyorum”  diyen sınıf; 6. sınıftır.

Öğrenci görüşlerinden elde edilen son bulgu da; program etkinliklerinin 
gerçekleşme düzeylerine ilişkin yüzdelik değerlerde kız ve erkek öğrenciler 
arasında önemli bir farklılığın olmadığı bulgusudur.  Buna göre; kız ve erkek 
öğrencilere göre sınıflarda müzik dersi adına en çok yapılan etkinlikler; 
“Dinleme-Söyleme” ve “Müziksel Algı ve Bilgilenme” öğrenme alanlarına 
odaklıdır. “Şarkı-Türkü-Marş Söyleme/Dinleme”, “Nota-Solfej Okuma/Nota, 
Sus ve Sürelerini Öğrenme” gibi. En az yapılan etkinlikler de “Müziksel 
Yaratıcılık” öğrenme alanı içindeki kazanımlarla, müzik teknolojisi gerektiren 
kazanımlara odaklı etkinliklerdir. Öğrenciler, kendi ezgi ve ritim kalıplarını 
oluşturmaya dayalı etkinlikleri, oyun ve dramaya dayalı etkinlikleri, müzik 
teknolojisi gerektiren etkinlikleri çok az yapabildiklerini belirtmişlerdir. Bunun 
temel nedeninin müzik ders saatinin bu etkinlikler için yeterli olmaması ve 
müzik dersliklerinde gerekli teknolojik alt yapının bulunmamasından kaynaklı 
olduğu söylenebilir. Nitekim Avcı, (2019, s. 2852) müzik dersindeki sorunlara 
ilişkin öğretmen görüşlerini analiz ettiği çalışmasında, materyal eksikliği, müzik 
odasının olmaması, müzik ders saatinin yetersiz olması vd. sorunların en önemli 
sorunlar olduğunu tespit etmiştir. Bağcı ve Can (2019) müzik öğretmenlerinin 
sorunlarını inceledikleri çalışmada ders saati ve teknolojik alt yapıyla ilgili 
sorunları tespit etmişlerdir. 

Kız ve erkek öğrenciler içinde en çok farklılaşan kazanım etkinlikleri; 
“Nota-Solfej Okuma” (Erkekler görece daha az yapıldığını beyan etmişlerdir), 
“Şarkıların makamlarını ve tonlarını öğrenme ve ayırt etme”  (Erkekler görece 
daha az yapıldığını beyan etmişlerdir) şeklindedir.  

Öneriler

1. Ülkemizdeki sınav odaklı eğitim sisteminin olumsuz etkilerinden en çok 
etkilenme potansiyelini taşıyan derslerin başında müzik dersleri gelmektedir. 
Bu durum müzik dersinin gereksiz ve önemsiz bir ders olduğu algısına yol 
açmaktadır. Öğretim programının göz ardı edilmesi olgusu, kendisini en çok 
oluşan bu psikolojik algıya dayalı olarak göstermektedir. Bu psikolojik algının 
bir an önce değişmesi gerekmektedir. 

2. Her ne kadar söylemde müzik dersinin çok önemli ve gerekli bir 
ders olduğu kabul edilse de, ders için gerekli sürenin (ders saatleri), fiziki 
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koşulların (müzik atölyesi, kalabalık sınıflar vb.), gerekli alt yapıların (sınıf 
içindeki teknolojik donanım ve yazılım, araç-gereç vb.) daha çok iyileştirilmesi 
gerekmektedir.

3. Öğretim programları hazırlanırken öğrencilerin ihtiyaçlarına ek olarak, 
onların ilgi,  beklenti ve taleplerini de gözeten yeni bir anlayışın benimsenmesi 
gerekir. Öğrenciyi çok iyi analiz etmeden hazırlanan öğretim programında, 
özellikle öğrenci tarafından göz ardı edilme olgusu yoğunluk kazanır. 

4. Genel müzik eğitiminin temel felsefesi yeniden düşünülmeli, müzik 
dersi her tür müziğin iyi örneklerine açık ve gerçek anlamda bir müzik yapma 
ve müziği yaşama dersi haline getirilmelidir.

5. Kanaatimizce, çalgı çalma etkinliklerinin yeni öğretim programlarında 
ön görülmeme nedeni,  çalgı çalmanın gereksiz olması değil, zaten yetersiz olan 
ders saatlerinde bu etkinliklerin yeterince yapılamıyor olmasıdır. Oysa öğrenciler 
çalgı çalma etkinliklerini beğenmekte ve talep etmektedirler. Bu nedenle çalgı 
çalma etkinliklerine dönük kazanımlar tekrar programa alınmalıdır. 
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1.      Giriş

Günümüz sanat eğitiminde sanatsal müzisyenliği özendiren pratik 
çalışmalara yönelik araştırmaların sayısı çok azdır. Oysaki sanatsal 
müzisyenliğin kazanımı ve fark edilebilirliği anacak geçmiş dönem 

bestecilerinin geleneksel tekniklerin ve müziğin oluşturduğu yenilikçi 
yaklaşımları irdelemekle mümkün olabilir (Akdeniz,2019,9).

Aydınlanma Felsefesiyle birlikte hem sanatta hem de bilimde gelişen 
ve dönüşen dünyaya paralel olarak gelişen Klasisizm döneminden müzik de 
etkilenmiş, genel kavrayış ve geliştirdiği beğeniyle Barok dönemdeki aristokrat 
ve dinsel anlayışa karşı çıkan burjuvazinin düşünsel ve sanatsal yaklaşımını 
sergilemiştir. Müzikte Klasisizm döneminin icra özellikleri, en iyi Ludwig van 
Beethoven’ın erken dönem yapıtlarında görülmektedir.

1770 -1827 yılları arasında yaşayan ünlü Alman besteci Ludwig Van 
Beethoven, müzik tarihinin en önde gelen Klasik müzik bestecilerinden ve 
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kişiliklerinden biridir. ”İfade uğruna” Klasik müzikteki mevcut ve kendinden 
önce yerleşik olan anlayışın ve kalıpların radikal bir biçimde dışına çııkarak, 
yeni bir anlatıma yönelmesi onun en büyük özelliği olmuştur (Ehrlich, 1990, 
s.122). 

Müziğindeki ani ve hırçın dinamikler, görkemli bir duyuş ve sese sahip 
orkestral tınılar, Viyana’dayken çaldığı birçok piyanonun tellerinin kopmasına 
yol açmıştır. Beethoven’dan önce insanları etkilemek amacıyla ön plana 
çıkartılan teknik, onun eserlerinde arka plana itilmiş, ifade ve yorum ön plana 
çıkmıştır. Bu da Müzik tarihinde bir ilktir. Ona göre teknik, müzikteki ifadeye 
hizmet etmelidir. Dinleyiciler, Beethoven’in daha ilk bastığı notalardaki 
yoğun hisleri algılamış bestelerindeki derin anlatımlardan da etkilenmişlerdir. 
Döneminde var olan parmak odaklı teknik ekolün kuru ve duygusallıktan uzak 
atmosferi, Beethoven’i yeni arayışlar içine girmesini sağlamış ve romantik 
anlatımın en büyük öncülerinden biri haline gelmesini sağlamıştır (Loesser, 
1990, s.133).   

2. Müzikte Klasisizm Dönemi

Klasisizm kavramı, evrensel mükemmelliği, biçim ve üslup özdeşliğini, 
doğallığı, saltlığı, yalınlığı orantıyı, tutarlılığı, açık ve seçik olmayı ve tarihsel 
akımların birleşimini kapsar. İnsancıl değerler ve doğallık, meydana gelen sanat 
eserin türüne ve biçimine işleyerek Klasik anlayış bütününü sergileyen müzik 
formlarında ortaya çıkmıştır.

Klasisizm, genel kavrayış ve geliştirdiği beğeniyle barok dönemdeki 
aristokrat ve dinsel anlayışa karşı çıkan burjuvazinin düşünsel ve sanatsal 
yaklaşımını sergiler. Halkın değerleri ön plandadır. Bu yönelim Almanya’da 
sanatsal nitelikteki halk şarkılarıyla ve şarkılı oyunlarla (Singspiel) bütün 
toplumsal sınıf ve katmanları kapsayan yeni bir içeriğe doğru yol almıştır. Çalgı 
müziğinin gerek tınısal gerek biçim açısından ilerleyip gelişmesine paralel olarak 
yaylı-üflemeli çalgılar ile piyanonun kazandığı değer ve müzikal nitelikler, 
çalgı metotlarının hazırlanması gerekliliğini zorunlu kılmıştır. Çalgıların 
geliştirilmesi, orkestra tınısının ve gücünün artmasını sağlamış, büyük konser 
salonları inşa edilmiş ve Barok dönemdeki saray salonlarının yerini almıştır. 
Fransız Devrimi ve Napolyon savaşlarının verdiği büyüklük ve cesaret duygusu, 
orkestralarda ses gücünün artmasında önemli rol sağlamıştır.

Klasik öncesi dönemden önce gelen Barok dönemde de müzik tarihini 
etkileyen çok önemli yenilikler gelmiştir. Enstrümanlar gelişmiş, opera, konçerto 
grosso ve füg ortaya çıkmış, eserlerde abartılı süsler yer almış nüanslarda 
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kontraslar belirginleşmiş, majör ve eserlerde majör minör akorların, klavsen ve 
sürekli bas kullanımı yaygınlaşmıştır (Akdeniz&Akdeniz2020,s,54).

Klasisizm dönemi, klasik öncesi dönemde de kademeli olarak gelişti. 
Klasisizmin müzikte önde gelen en önemli temsilcileri ve dönemi, Haydn, 
Mozart ve Beethoven’ın zamanında yaşanmıştır ve bu dönem “Viyana klasikleri 
üslubu” diye de anılır. Üslûbunun en parlak zamanı,1750-1850 yılları arasındadır.

Klasisizm, genel kavrayış ve geliştirdiği beğeniyle barok dönemdeki 
aristokrat ve dinsel anlayışa karşı çıkan burjuvazinin düşünsel ve sanatsal 
yaklaşımını gösterir. Bu sebeple halk değerlerine yakınlık gösterilmiştir. Bu 
yönelim Almanya’da sanatsal nitelikteki halk şarkılarıyla ve “Singspiel” adı 
verilen şarkılı oyunlarla bütün toplumsal sınıf ve katmanları kapsayan yeni bir 
içeriğe doğru yol almıştır. Çalgı müziğinin gerek tınısal gerek biçim yönünden 
gelişmesine paralel olarak yaylı-üflemeli çalgılar ile piyanonun kazandığı 
müzikal özellikler, çalgı metotları ve kitapları yazılması sonucunu hazırlamıştır. 
“Barok dönemden Romantik döneme kadar orkestra çalgıları; türleri, yapıları ve 
orkestradaki sayıları bakımından pek çok değişikliğe uğramıştır”  (Artaç,2012, 
s.239). Çalgıların geliştirilmesi ve orkestralara katılımı ile birlikte ses gücü 
ve kalitesi de arttırılmıştır. Barok dönemdeki büyük saray salonlarının yerini, 
estetik bir mimari anlayışı ile inşa edilen görkemli konser salonları almıştır. 
Fransız Devrimi ve sonrasında Napolyon savaşlarının verdiği kendine güven, 
büyüklük ve bir araya gelme güdüsü, ses gücünün ve kalitesinin artmasında en 
önemli neden olmuştur.
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Görsel 1. Klasik Dönemde Salon Müziği (http-1)

Senfonilerin yeni bir kimlik kazanması 18. yüzyılın ikinci yarısından 
sonra olmuş, müziği özünde değiştirmiştir. Klasisizmin sade, doğal ve insani 
duyarlılıkları içeren stili ilk bakışta pek dikkat çekmemesine rağmen akıcıdır ve 
hayal dünyasını daha özgün biçimde izleme olanağını oluşturur. Sonat, yaylılar 
dörtlüsü, senfoni vb. oluşumları içeren klasik formlar, kesin şekline 18. yüzyılın 
ikinci yarısında kavuşmuştur (Say,2002, s.156).

Klasisizm dönemi, klasik öncesi dönemde de kademeli olarak gelişti. 
Klasisizmin müzikte önde gelen en önemli temsilcileri ve dönemi, Haydn, 
Mozart ve Beethoven’ın zamanında yaşanmıştır ve bu dönem “Viyana klasikleri 
üslubu” diye de anılır. Üslûbunun en parlak zamanı, 18. yüzyılın ikinci yarısı 
ile 19. yüzyılın ilk yarısı arasındadır. Bu sayede  ünlü besteci Gluck’da müzikli 
dram sanatını Viyana’da en son olgunluğa ulaştırma imkânını elde etmiştir 
(Altar,1949,s.2).Viyana klasikleri, “seria” operasının gelişimine ve “buffa” 
operasının yaratılmasına, Gluck’un opera “seria” reformu, Mannheim Okulu ve 
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Mannheim Okulu’nun yaratılmasına katkıda bulunan ikinci ve üçüncü Napoli 
Okullarından besteciler 

Görsel 2.  Mozart ve Ailesi (http-2)

2.1.	Klasisizmin	Genel	Kavrayışı	ve	Gelişen	Sonat	Formu

On sekizinci yüzyılın son on yılında, Fransız devriminin etkileriyle 
“müziğin demokratlaşması” diyebileceğimiz bir hareket başladı. Devrim 
yaklaşırken sanatlar, bu arada müzik gitgide halka iniyor, sarayların ve salonların 
duvarları içinde yer alan bir olay olmakla kalmıyordu.

Vatan şarkıları, dindışı kantatlar ve bunların söylenmesinde kullanılan 
korolar artık kamu duygularının simgesi sayılıyordu.

Besteciler, devrime kayıtsız kalmadılar Devrimin şarkısını söyleyen 
müzikleri, yeni bir toplum düzeninin getirdiği kaygısız sevinci yansıtıyorlardı 
(Mimaroğlu,2019, s.81).

On sekizinci yüzyılın sonlarına doğru Viyana’nın konser salonları, kentin 
müzik hayatında yerleşik bir hal aldı. Bu salonlara dinleyici olarak gelenlerin 
çoğunluğu iyi bir kültüre ve müzik eğitimine sahip olan insanlardan oluşuyordu. 
Özellikle o dönemde bu şehirde yaşayan ve iyi bir müzik eğitimi soylu genç 
kadınların, bu salonlara gelmesinin, kendilerine uygun bir eş bulmalarına 
yardımcı olacağına inanılırdı. Aynı  dönemde Viyana’ya dışarıdan gelen 
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ziyaretçiler iyi seviyede müzik yapan amatörlerin de varlığından söz etmişlerdir. 
Bu amatör müzisyenlere bazı müzisyenler ve müzikseverler de destek vermiş 
özel konserlerin önemi artmaya başlamıştır (Erdoğan,2019,s.8).

Barok dönemde ortaya çıkan konçerto, sonat, ve süit gibi formlar, Klasik 
dönemde daha da gelişmiş, eserlerdeki müzikal yoğunluk ile daha güçlü ve 
etkili anlatım olanaklarına kavuşarak yeni bir kimlik kazanmıştır. Klasizm 
döneminden önce yer alan geleneksel müziklerin birçoğu yeni yöntem ve 
tekniklerle gelişerek yeniden yapılandırılmış ve zengin bir çeşitliliğe ulaşılmıştır 
(Akdeniz&Akdeniz,2020,s.3170).

Müzik öncekinden daha yakın bir anlayışla artık halk tarafından da 
anlaşılabiliyor ve yakından izleniyordu. Armoni artık ses destekleyici olmaktan 
çıkmış daha çok taşıyıcı özelliği kullanılarak Barok dönemdeki eski sürekli 
bas uygulaması terk edilmiştir. Partiler daha icra edilebilecek bir tarzda 
yazılıyorlardı. Bunun yanı sıra müzik formu biçimleri de keskin bir biçimde 
değişmişti. İki bölümlü kalıp, hala kullanılıyordu ama bu daha dinamik çağda, 
ikinci bölüm , birinci bölümün yansıması veya yanıtı değildi. Onun yerine 
birinci bölümden alınan motifler dolaylı bir tarzda işlenerek, uzak tonalitelere 
götürülüp tekrar birinci bölümün ana temasına döndürülüyordu. Bu devirde 
gelişen Sonat formunun genel ilkesi buydu(Griffiths,2006, s. 136).

Sonat, insan sesi ile söylenen “kantat”a karşılık vermek amacıyla çıkmış, 
bir ya da iki çalgı için yazılmış iki veya daha fazla bölümlü, anlatım gücü yüksek 
çalgı müziği eseri ve onun yapısal formudur (Say,1967, s.126). Klasik dönemin 
başlarında üç bölümden oluşan bir formu vardı. Haydn ve Mozart’ın yaşadığı 
dönemde bazı eserler dört bölümlü yazılarak gelişkin formunu kazanmış ve bu 
yeni formuyla yaylılar dörtlüsünün ve de senfonilerin temel biçimi durumuna 
gelmiştir. 

Sonat formu da yaşadığı dönemde bazı eserler dört bölümlü yazılarak 
gelişkin formunu kazanmış ve bu yeni formuyla yaylılar dörtlüsünün ve de 
senfonilerin temel biçimi durumuna gelmiştir. 

Sonat formu genel olarak temposu, tonu ve iç yapıları farklı, birbirinden 
ayrı dört bölümden oluşuyordu. Fransız uvertürü etkisinde olan hızlı bir ilk 
bölüm; dominant tonda veya ilgili minörde gelen ağır bir bölüm, eski Fransız 
dans süitlerinden biri olan menuet ve genellikle rondo biçiminde gelen hızlı bir 
son bölüm (Sachs, 2007 s. 196).

Sonat formu, özünde sonatın birinci bölümü olan sonat allegrosunun 
yapılanmasıdır. Bazen son bölümlerde bu yapıya uygun yazılırdı. Klasik 
sonat, senfonilerde ve oda müziği çeşitlerinde olduğu gibi, Haydn, Mozart 



KLASIK DÖNEM BESTECILERINDEN LUDWIG VAN BEETHOVEN’ IN . . .     129

ve Beethoven gibi Klasik dönem bestecilerinin kompozisyonlarında kimlik 
kazanmıştır (Sobajić,1998,s.154).

3. Ludwig van Beethoven’ın Müzik Hayatı

Ludwig van Beethoven, 1770’de Bonn’da doğan ve 1827’de Viyana’da 
ölen bir Alman besteciydi. Flaman bir müzik ailesinden geliyordu. Bugünkü 
Belçika’nın Hollanda’yla sınır komşusu olduğu Flaman şehirlerden biri olan 
Mechelen’ de doğan büyük babası daha sonra iş gereği Bonn’ yerleşmiş ve 
mahkeme şapelinin şarkıcısı ve şefi olarak görev almıştı. Bestecinin ismindeki 
“van” kelimesinin bu yüzden geldiği düşünülmektedir(Bali, 2022,s.19).
Beethoven’ın babası da aynı şapelde şarkı söylerdi. Beethoven dört yaşında 
müziğe başlamış ve sekiz yaşında piyanist olarak seyirci karşısına çıkmıştır 
(Köln, 1778). Piyano, org ve keman çalmayı öğrendi. 1779’da Bonn’da tiyatro 
şefi olarak çalışan Christian  Gottlob  Neefe’den ciddi olarak müzik eğitimi 
almaya başladı ve onunla org, piyano ve bas gitarın yanı sıra kompozisyon bilgisi 
de edindi. 1782 gibi erken bir tarihte, genç sanatçı öğretmeninin tavsiyesiyle org 
çalgıcısı olarak ve ertesi yılda mahkeme orkestrasının klavyecisi olarak göreve 
getirildi. Henüz 11 yaşında bir çocuk olan Beethoven’ın notası yayımlanan ilk 
eseri, Ernst Christoph Dressler’in Bir Marş Teması üzerine Dokuz Çeşitlemedir. 
1782 yılı sonlarında yayımlanan bu ilk eser, öğrencisini teşvik etmek isteyen 
Neefe sayesinde Mannheim’ de basıldı (Bali,2020,s.41).

Daha sonra Neefe onu Bach’la ve Bach’ın oğullarının müziğiyle 
tanıştırdı. 1787’de Beethoven Viyana’ya gitti ve burada müzik çalışmalarına 
Mozart ile devam etti. Ancak annesi aniden hastalandı ve geri dönmek zorunda 
kaldı. Aynı amaçla 1792’de profesyonel müzik bilgisini derinleştirmek için 
tekrar Viyana’ya gitti. Mozart o sırada hayatta olmadığı için Joseph Haydn 
ile çalışmalarına devam etti. J. G. Albrechtsberger ile kanon, füg ve müzik 
formları okudu ve aynı zamanda A. Salieri ile vokal kompozisyonu okudu 
(Andreis, 1971: s.158).

1789 yılında Fransa’da yaşanan olaylar Beethoven’ın da içlerinde 
bulunduğu Avusturya’lı aydınlardan ve sanatçılardan önce destek görmüş ama 
başlayan Terör Dönemi ile birlikte ülkede insanlar ölmeye başlayınca ihtilal 
karşısında duyulan heyecan azalmaya yüz tutmuştu. Beethoven’ın düşünce 
yapısında, soyluların ve ruhban sınıfının hala çok güçlü olduğu Viyana’ya 
adımını attığı andan itibaren bu iki sınıfa tepki duymuş ve bu tekisini değişik 
vesilelerle ve yaptığı müziklerle de açığa vurmuştur(Bali, 2020, s. 92).



130    MÜZIK EĞITIMINDE AKADEMIK ÇALIŞMALAR

Viyana’da müzisyen koruyuculuğunu vazife olarak gören ve daha önce 
de Mozart’ a da sonu pek iyi bitmese de destek veren Prusya Prenslerinden 
olan Lichnowsky, Beethoven‘a da destek vermiş, belli bir süre himayesine 
almış ve şu ünlü sözü söylemiştir;’’ Binlerce prens oldu ve olacak ama sadece 
bir Beethoven var. Bu cümle, sanatçının yeteneğinin aristokrat kökenlilerden 
daha değerli olduğuna ne kadar inandığını açıkça gösteriyor (Andreis, 1971in: 
s. 159). Beethoven, Viyana konserlerinin haricinde 1796 yılında yine Prens 
Lichnowsky’nin desteğiyle Almanya ve Bohemya’ya, 1800 senesinde Buda, 
Prag ve Pressburg’a konser turnesi yapmıştır (Komlos, 2008, S.42).

Görsel.3. Ludwig van Beethoven (http-3)
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Beethoven, Haydn ve Mozart’la başlayan bir müzik geleneğinin zirvesinde 
yer aldı. Onun zamanında yeniden yapılandırılan toplumun değerleri kökten 
değişiyordu. En güçlü özelliği eskiyi ve yeniyi harmanlayabilmesiydi. Bir 
yandan epik ve dramatik tarzı olup kendisinden önce gelen müzisyenler gibi 
kabul görmüş, çerçevelere sıkı bir şekilde bağlanmış olup diğer yanda ise lirik ve 
bireyselliği ön plana çıkartan protest bir tarzı olup kendinden sonra gelecek olan 
müzisyenlere ilham kaynağı olmuştur. Büyük sanatçı böylece içinde doğduğu 
gelenekleri parçalamak yerine onları değiştirmeyi seçmiştir.

 Beethoven müziklerinde hep kendini ifade etmeye çalışırdı. Her 
zaman diplere inip elindeki materyallerin en yoğun ve  derin noktasını nasıl 
ifade edebileceğini bulur ve onu ustaca şekillendirirdi. Romantik dönem 
müziğinin ilk nüvelerini Beethoven’ın attığı oldukça kabul edilen bir 
görüştür(Rolland,2020,s.12).

1796’da Beethoven’ın işitmesi zayıflamaya başladı, Hastalıktan ve çevreyi 
yanlış anlamaktan dolayı  intiharı bile düşünecek kadar mutsuz oldu. Ancak, bu 
krizin üstesinden geldi ve tam o sırada kahramanca ruh halleriyle karakterize 
edilen bir dizi harika eseri bestelemeye başladı (Üçüncü ve Beşinci Senfoniler, 
piyano sonat op. 53, opera Fidelio, Egmont için müzik, E bemol majör piyano 
konçertosu). Piyano Sonatları Op. 27, op. 28 ve op. 57 bunun yanı sıra betelediği 
Sol Majör piyano konçertosu, Dördüncü ve Altıncı Senfoniler lirik ve pastoral 
nitelikte yazdı. Napolyon’un taç giyme töreni ile birlikte imparator olması, 
yaratıcılığını ve popülerliğini yansıtan Beethoven’ı hayal kırıklığına uğrattı. 
Bu dönemde vasat müzik değeri taşıyan eserler besteledi, ancak daha sonra 
bu eserler onu senfonilerinden daha fazla yüceltti. Viyana Kongresi sırasında 
Beethoven görkeminin zirvesindeydi.

 1819’dan sonra Beethoven’ın hastalığı ağırlaştı ve çevresiyle ancak 
yazı yoluyla iletişim kurabilmeye başladı. Ailevi sıkıntılar, borçlar, zihinsel 
talihsizlikler  sanatçı da derin psikolojik problemlere ve üzüntülere yol açtı. 
1826 kışında zatürreye yakalandı ve öldü. Ölümünden önce, Beethoven en 
önemli eserlerini son yaratıcı çabalarıyla besteledi. Bunlar; son piyano sonatları 
ve yaylı çalgılar dörtlüleri, Dokuzuncu Senfoni ve Missa Solemnis’dir  (Andreis, 
1971: s.159).

3.1.	Eserleri	ve	Müziği

Beethoven, Viyana’daki müzik ortamının şekillenmesinde büyük rol 
oynayan, kendinden önce gelen bestecilerin alışılagelmiş melodi ve orkestrasyon 
tekniklerinin yeterli olmadığını, özellikle çalgıların ses renklerinin bu 
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döneminden önce yazılan eserlerinde olabilecek en sade biçimde kullanıldığını 
düşünen büyük bir bestecidir.

Besteci bu şehirdeki ilk yıllarında dönemin ünlü bestecilerinden olan Joseph 
Haydn’ın yanı sıra Antonio Salieri ve Johann Georg Albrechtsberger’den armoni, 
kompozisyon ve kontrpuan dersleri almış, ayrıca Viyana’da ve Avrupa’nın pek 
çok şehrinde piyanist olarak verdiği birçok konserle de ün kazanmıştır

Müziğinin Viyana’daki gelenekçi müzik otoritelerinin yönlendirmesi 
altında, Haydn ve Mozart’ın etkisi altında kalmaması için çok büyük çabalar 
gösterdi. O her bir eserinde kendine özgün yaratıcı kişiliğini ve değişkenliğini 
göstermeyi tercih etmiştir(Başaran,2020,s.6).

Günümüzdeki haliyle viyolonsel-piyano sonatı türünün mucidi 
Beethoven’dir. Op.5 sayılı  Sonatlarını Jean-Louis için bestelemiş ama bazı 
anlaşılabilir nedenlerden ötürü Krala ithaf etmişti (Watson, 2013, s.71). 

19. yüzyılın başlarında eserleri ezber çalmak gösteriş yapmak ve 
kibirliliğin sembolü olarak gösteriliyordu. Nota üzerindeki görüşlerini müzikal 
işaretlerle yazan ve bunun uygulanması konusunda taviz vermemesiyle tanınan 
Beethoven’da ezber çalmanın icracıyı bu işaretlere karşı duyarsızlaştıracağını 
düşünüyordu (Artaç,2021,s.2598).

Beethoven öncelikle enstrümantal bir besteciydi ve bazı eserlerine 
diğerlerine göre öncelik vermişti. Bunlar senfoniler, piyano sonatları ve yaylı 
dörtlülerdir. Sadece dokuz senfoni besteledi. Bunların bazılarından bahsedecek 
olursak: İkinci Senfonisi, burada alışılmış kalıplarda olan bir Minuet bölüm 
yerine Scherzo’yu getirmiştir. Sanatçının en meşhur eserlerinden olan ve o 
ana kadar yapılan senfonilerin en görkemlisi sayılan ‘’Eroica’’ adlı Üçüncü 
Senfonisini olmuştur. Altıncı Senfonisi, Pastoral Senfoni, Beethoven’ın doğaya 
ve içindeki yaşama arzusunu ilahi bir biçimde yansıtır. En meşhuru olan ve 
ölmeden önce yazdığı Dokuzuncu Senfonisi, sanatçının devasa eseridir.

Eserlerindeki mistik motifler ve zamanına göre modern nota yazım stiliyle 
övülen Beethoven çağdaşlarından daha yüksek bir yerde konumlandırılmıştır. 
Bir müzik eleştirmeni, 1804 senesinde Allgemeine Musikalische Zeitung’da 
bestecinin piyano için yazdığı op.26 ve 27 numaralı sonatlarını ayrıntılı bir 
biçimde incelemiş “müzikten basit bir eğlence dışında bir şey beklemeyenler 
ve az eğitimli müzisyenler bu eserlerin değerlerini asla anlamayacaklardır” 
yorumunda bulunmuştur. (De Nora, 1991, s. 313)

Beethoven’ın dokuz senfonisi, beş piyano konçertosu, bir keman 
konçertosu, bir piyano, keman ve çello için üçlü konçerto, otuz iki piyano 
sonatı ve birçok oda müziği eseri bulunmaktadır. Sadece bir opera, “Fidelio”, 
bestelemiştir.
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Beethoven, 1795-1822 döneminde 32 piyano sonat yazdı. Duygusal olan 
Sonat op. 13, sonat op. 26, op. 27, 2. Pastoral Sonat Op. 28, sonat op. 31 . 2 ve 3, 
harika sonat op. 53 (Aurora), sonat op. 57 (Appassionata), sonat Les Adieux op. 
8 1a ve son sonat grubu op.101, 106, 109, 110 ve 111. Yaylı dörtlülerden 6 yaylı 
dörtlüden opus 18, üç yaylı dörtlüden opus 59, opus 74, opus 95, opus 127, opus 
132, opus 130 ve 133, ardından opus 134 (The Great Fugue), 131 ve 135’dir 
(Andreis, 1971: s. 160-161).

Beethoven Orkestra, kuartet ve piyano eserlerinin yanı sıra çeşitli oda ve 
orkestra toplulukları için  başka besteler de yazdı. Bu yazzdığı esrler arasında 
Keman sonatları en önemlileridir; opus 12 (keman için 3 sonat), opus 23, opus 24, 
İlkbahar, opus 30 (keman için üç sonat), opus 47, Kreutzer ve opus 96 (http-2).

Görsel.4. Beethoven’in 9.Senfonisi Partisyonu (http-4)

Beethoven’ın Op.12 numaralı ilk üç sonatı, “kemanla birlikte çalınan 
piyano sonatı” olarak adlandırmıştır (De Nora,1991, s.313).Bu 1799 yılında 
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basılan ve F.A. Salier’ye ithaf edilen üç sonatlık bir setin parçalarıdır.Beethoven 
eserlerini üçlü setler halinde yayınlamayı adeta bir alışkanlık haline getirmiştir.
Bu nedenle Opos 1 , Piyano, Keman ve Çello için yazılmış üç Trio; Opus 2 
Piyano için yazılmış üç sonat; Opus 9, yaylılar için yazılmış üç Trio; Opus 
10 ve Opus 31, yine piyano için yazılmış üç sonat;Opus 59 Yaylı çalgılar için 
yazılmış ve Prens Rasumovsky’ ithaf ettiği üç Dörtlü (Kuartet), ve Opus 12 
Ortaya çıkmıştır.

Opus.12 Keman-Piyano Sonatlarının bölümleri:

- Op.12 No.1 Re Majör Allegro con brio Tema con variazioni: Andante con 
moto Rondo: Allegro 

- Op.12 No.2 La Majör Allegro Vivace Andante, piu tosto Allegretto 
Allegro piacevolo 

- Op.12 No.3 Mi Bemol Majör Allegro con spirito Adagio con molto 
espressione Rondo: Allegro molto’dur

Eserler ilk kez tamamlandıkları yılın sonunda ya da 1799 yılının başında 
seslendirilmişlerdir (Rolland,2020, s.135-136).

Sonuç

Aydınlanma Felsefesiyle birlikte toplumsal dönüşümlerin yaşandığı 
18. Yüzyılın sonlarında Viyana’da hem sanatta hem de bilimde gelişen ve 
dönüşen dünyaya parelel olarak gelişen müzik de bu dönüşümlerden oldukça 
etkilenmiştir. “Klasisizm” adı verilen bu dönemde oluşan toplumsal dönüşüm 
algısının müzikteki yansıması, klasik dönem olarak adlandırılan periyodun en 
önemli üç bestecisi Haydn, Mozart ve Beethoven’dır. 

Barok dönemde soyluların sarayı taklit etmesiyle gelişen ve moda haline 
gelen müziğin, Klasik dönemde saraydan çıkarak halka inmiştir.  Böylece 
öncekinden daha yakın bir anlayışla artık halk tarafından da anlaşılabiliyor hale 
gelmiş, yakından izlenilmeye başlamış ve popülerliği artmıştır.

Klasik dönemin zirve noktasında yer alan büyük besteci Ludwig van  
Beethoven’ın önemi, Klasizm ve Romantizm dönemlerini birleştiren bir besteci 
olmasından kaynaklanır. Aydınlanma çağından etkilenen Beethoven, eserlerine 
yansıyan güçlü kişiliği ve müzikal anlatımlarıyla sadece Viyana’yı değil 
bütün Avrupa’yı da etkilemeyi başarmıştır. Beethoven eserlerinin ve stilinin 
yorumlanması, icracının formun çok karmaşık bir yapısını mümkün olan en basit 
şekilde sunmasını ve aynı zamanda çok hassas bir şekilde işaretlenmiş müzik 
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metnindeki tüm işaretlere saygı duymasını gerektirir. Eserleri Beethoven’ın 
güçlü kişiliğini ve devrimciliğini yansıtmış, kendisinden sonra gelen bir çok 
müzisyene ilham kaynağı olmuştur.
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1.     Giriş

Mustafa Kemal Atatürk’ün müzik alanında yaptığı çağdaşlaşma 
ve evrenselleşme hareketinin sonuçları, günümüzde Klasik Batı 
müziği alanında tüm dünyada tanınan bestecilerimiz ve eserlerimiz 

ile görülmektedir.  Bu alanda yetişen birinci kuşak Çağdaş Türk Müziği 
bestecilerimiz ve onların yetiştirdiği sonraki kuşak besteciler milli ve evrensel 
müziğimizin bugünlere ulaşmasında büyük katkılar sağlamışlardır. Bu besteciler 
arasında besteci ve orkestra şefi Mithat Akaltan’ın da önemli bir yeri vardır. 
Akaltan hem besteci olarak Çağdaş Türk Müziği literatürüne orkestra ve çalgı 
eserleri kazandırmış, hem orkestra şefi olarak ülkemizi yurt dışında temsil 
etmiş hem de “Batı Enstrümanlarıyla Türk Müziği” gibi bir radyo programı 
projesiyle yenilikçi adımlar atmıştır. Ayrıca, “Son Havadis” gazetesinde 
yazdığı makalelerle Çağdaş Türk Müziği ve genel müzik eğitiminin gelişimi 
ile ilgili önemli fikirlerini Türk müzik dünyasına sunmuştur. Sanat hayatı 
boyunca yaşadığı bazı olumsuzluklar ve küskünlükler neticesinde eserleri uzun 
süreler boyunca seslendirilmemiştir. Bu çalışmanın amacı ikinci kuşak Türk 
bestecilerinden Mithat Akaltan’ı ve eserlerini yeni nesil sanatçılara tanıtmak ve 
piyano eserlerini konservatuvar müfredatlarına kazandırmaktır.
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2. türk Müzik Devriminin tarihçesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından hemen sonra Mustafa Kemal 
Atatürk’ün başlattığı ulusal modernleşme hareketinin en önemli adımlarından 
biri müzik alanında atılmıştır.  Her ne kadar batı düşüncesine yönelik gelişmeler 
ve çokseslilik ile ilgili çalışmalar Tanzimat dönemi ile başlamışsa da bu 
çalışmalar ancak Cumhuriyet döneminde akademik anlamda bir müzik eğitimi 
temeline oturtulabilmiştir. Atatürk’ün ortaya koyduğu çağdaşlaşma hareketinin 
kültürel boyutu içerisinde önemli bir yer tutan müzik alanındaki hedefi, ulusal 
kültürün müzik ile ilgili öğelerini saptanması ve Klasik Batı Müziği normları 
içerisinde işlenip çağdaşlaştırılmasıdır (Çuhadar, 2015).  

Bu atılımlar aynı zamanda Klasik Batı Müziğini düzenli konserlerle halkın 
kulağına yerleştirme, yetişecek Türk bestecilerinin özgün eserler oluşturması 
ve ortaya çıkacak üretimin ulusal müziğimiz olarak tanıtılması amacını 
gütmekteydi. 

Atatürk’ün müzik devrimindeki ilk devrimsel hareketi Ankara’da müzik 
öğretmeni yetiştirecek ve programı tamamen Batı müziği öğretimi üzerine olan 
bir okul açmak olmuştur. Bu okul 1924 yılında eğitime başlayan Musıki Muallim 
Mektebidir.  Bu okulun öğretmenlerini temin etmek amacıyla Osmanlı Saray 
Orkestrası, Rıyaset-i Cumhur Filarmoni Heyeti adıyla İstanbul’dan Ankara’ya 
getirilmiştir. Bu orkestranın üyeleri de Batı müziği eğitimiyle yeni öğretmenler 
yetiştirmiştir (Sağlam, 2009).

1931-32 yıllarında Atatürk’ün davetiyle İstanbul’a gelen Viyana Müzik 
Akademisi direktörü Joseph Marx, 1927’de Türk müziği bölümü kaldırılarak 
İstanbul Belediye Konservatuvarı adını alan müzik öğretmeni yetiştirme kurumu 
Darülelhan’ın  eğitim ve yönetim reformu için raporlar hazırlamış ve 10’a yakın 
sayıda detaylı metni konservatuvara sunmuştur. 

Atatürk, zamanın ünlü şefi Wilhelm Furtwängler’in tavsiyesiyle Alman 
besteci Paul Hindemith’i, çok sesli müzik eğitiminin kurumsallaşması adına yeni 
bir konservatuvar kurulması için 1935 yılında Türkiye’ye davet etmiştir.   1936 
yılında musıki Muallim Mektebi bünyesinde Ankara Devlet Konservatuvarı 
kurulmuştur. Hindemith 3 yıl boyunca, sü devlet müşaviri sıfatıyla sürekli bir 
görevi olmaksızın kısa sürelerle Ankara’ya gidip yapılan çalışmaları denetlemiş 
ve denetimlerini raporlarla pekiştirerek, Ankara Devlet Konservatuvarı’nın 
ve Devlet Operası’nın kurucularından biri olmuştur (Altar, Erişim tarihi: 24-05-
2022).

Yine Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelen Alman müzik eğitimcisi, 
orkestra şefi ve piyanist Eduard Zuckmayer ise 1936 yılında  Gazi Eğitim 
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Enstitüsü müzik bölümünün organize edilmesinde görev almıştır.  (Çuhadar, 
2015).

Atılan tüm bu adımlar cumhuriyetin ilk sanatçılarını da ülkeye kazandırmaya 
başlamıştır. 1925 yılından itibaren yetenekli gençleri müzik eğitimi için 
Avrupa’daki önemli konservatuvarlara göndermek üzere Milli eğitim bakanlığı 
tarafından sınavlar açılmaya başlanmıştır.  Bu sınavlarla devlet adına öğrenim 
görmek üzere yurtdışına birçok öğrenci gönderilmiş, tüm bu sürecin sonunda da 
müzik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı sanatçılar, eğitimciler ve 
araştırmacılar yetişmiştir (Öner, 2012).

Bu süreçte yurtdışına gönderilerek eğitim alan bestecilerden ilk olarak 
1924 yılında Ekrem Zeki Ün Paris’e, 1925 yılında Ulvi Cemal Erkin ve Cezmi 
Erinç Paris’e, 1926 yılında Necil Kazım Akses ve Hasan Ferit Alnar Viyana’ya, 
1928 yılında Ahmet Adnan Saygun Paris’e, Cevdet Memduh Altar, Leipzig’e, 
Halil Bedii Yönetken Prag’a gönderilmiştir. 

Birinci kuşak Cumhuriyet dönemi bestecilerimizden yurtdışı eğitimini 
tamamlayan Ulvi Cemal Erkin Necil Kazım Akses, Hasan Ferit Alnar ve 
Ahmet Adnan Saygun Ankara Musıki Muallim Mektebi öğretmen kadrosuna 
katılmışlardır (Tunçdemir, 2010). Cumhuriyet dönemi birinci kuşak Türk 
bestecilerinden Necil Kazım Akses, Hasan Ferit Alnar, Ulvi Cemal Erkin, 
Cemal Reşit Rey ve Ahmet Adnan Saygun, sonradan bazı yazarların “Rus 
Beşleri”ne gönderme yaparak verdiği isimle “Türk Beşleri” olarak anılmışlardır. 
Bununla birlikte Batılı normlarda müzik eğitimi alan ve buna göre eserler üreten 
bestecilerimizin tamamı Cumhuriyetin kuruluşu sonrası yetişmiş değildir. 

Batılılaşma hareketlerinden önce Osmanlı İmparatorluğu’nun müziği 
büyük bir çeşitliliğe sahipti. İmparatorluğun çok geniş topraklara sahip olması 
ve pek çok farklı milletin ve kültürün iç içe olması büyük bir etkendi. Bu yüzden 
her bölgede ve şehirde müzik biraz farklı duyulabiliyordu (Akdeniz, 2017).

18. yüzyılda Osmanlı’da Avrupa ile kurulan ilişkilerin artmasıyla birlikte, 
Batı’nın pek çok alanda olduğu gibi Avrupalıların üstünlüğü ile yüz yüze gelinmiş 
ve bu durum müzikte de yeni düşünce sistemleri ve reformların yapılmasına yol 
açmıştır (Akdeniz,2017,s.53).

Osmanlı İmparatorluğu’nda da çoksesli Batı müziği, yabancı müzisyenler, 
eğitimciler ve açılmaya başlanan eğitim kurumları ile varlık göstermeye başlamıştır. 
Yurtdışından gelen solist, grup ya da müzik topluluklarının konser, opera temsili 
ve gösterileri Osmanlı sarayının bu müzik türü ile tanışmasına vesile olmuştur. Bu 
solist ya da gruplar, Osmanlı’nın çoksesli müzik alanında ilk adımları atmasında 
önemli rol oynamışlardır (Ece, 2006). Osmanlı Devleti’nde müzik alanında eğitim 
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veren pek çok kurum bulunmaktaydı. Bunlar arasında: devlet yöneticilerine ve 
saray personeline müzik eğitimi vermek için kurulmuş olan Enderun Mektebi, 
askeri müzik icrasının ve eğitiminin yapıldığı Mehterhaneler, pek çok özel 
meşkhane, musiki esnaf loncaları, halka müzik eğitimi veren Mevlevihaneler 
ve Tanzimat’tan sonra açılmaya başlayan müzik okulları bulunmaktadır. Eğitim 
kurumları yaygınlaştıkça kurumsal müzik eğitimi Anadolu’ya da görülmeye 
başlanmıştır. İstanbul’un dışında pek çok şehirde açılan Mevlevihaneler müzik 
eğitimi faaliyetinin bir kısmını üstlenmişlerdi (Duman, 2017).

1826 yılında padişah II. Mahmud’un reformlarıyla başlayan batılılaşma 
süreciyle birlikte müzik alanına yeni bir anlayış hakim olmaya başlamıştır. 
Osmanlı’daki müzik icrası ve üretiminde askeri müziğin rolü büyüktü ve 
bu sebeple, o yıllarda temelleri atılan ve günümüzde halen üretimi, icrası ve 
eğitimi sürdürülen çok sesli müziğe geçiş, öncelikle askeri müzikteki reformlar 
aracılığıyla hayata geçirilmiştir. İtalya’dan getirilen besteci ve orkestra şefi 
Giuseppe Donizetti askeri müzik alanında Muzıka-i Hümayun’da eğitim 
vermek üzere göreve atanmış, bu ilk adımla ve dönemin padişahları aracılığıyla 
Batı müziği yaygınlaşmış, dönemin ünlü Avrupalı müzisyenleri Osmanlı 
Saraylarında misafir edilmiş ve görevlendirilmişlerdir. Bu gelişmeler, yüzyılın 
ortalarında Sultan Abdülmecid döneminde daha da hız kazanmış, yeni müzik 
eğitim kurumları ve konser salonları açılmıştır (Baydar, 2009).

Osmanlı’da mehterhanenin kapatılıp Muzıka-i Hümayun’un 
kurulmasından sonra üstün hizmetlerinden dolayı general rütbesi alacak olan 
Giuseppe Donizetti ile kurumsallaşma ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmış, 
çeşitli konserler verilmiş ve Muzıka-i Hümayun aynı zamanda bir müzik okulu 
kimliği de kazanmıştır (Bayburtlu, 2017).

Örneğin İstiklal marşımızın da bestecisi olan ve hizmetleri Cumhuriyet 
dönemini de kapsayan Osman Zeki Üngör, Muzıka-I Hümayun’dan yetişmiştir.  
Üngör, Musıki Muallim Mektebinin de kurucuları arasındadır. 

Osmanlı’da konservatuvar olarak kurulan ilk müzik öğretim kurumu 
Darülbedayi’dir.  Bu okul, 1914 yılında ilk kurulduğunda tiyatro üzerine eğitim 
verirken sonradan Batı ve Türk Mûsikîsi eğitimi veren bölümler açılmıştır. 
Darülbedayi’nin müzik eğitimi bölümü 1917 yılında Darülelhan adıyla ayrı 
bir okul olarak eğitime başlamıştır. Darülelhan kurulduğu dönemde, müzik 
eğitimini dünya müzik kültürü ile Türk müzik kültürünü bir arada, evrensel, 
sistematik ve kurumsal bir yapıda pedagojik eğitim ilkelerine uygun bir anlayış 
içerisinde veren bir kurum olması bakımından kendisinden önceki kurumlardan 
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ayrılmaktadır. Ünlü bestecimiz Necil Kazım Akses de Darülelhan’da Cemal 
Reşit Rey’den armoni dersleri almıştır (Duman, 2017).

Osmanlı’nın Batılılaşma hareketlerinin başlangıcından itibaren Osmanlı’ya 
getirilen yabancı müzik insanları ile başlayan Batılı anlamdaki kurumsal ya da 
kurumsal olmayan müzik eğitimi, bir hoca-öğrenci zinciri oluşturarak günümüze 
kadar şekillenen bir icracı ve besteci eğitimi sürecini ortaya çıkartmıştır. 
Darülelhan’dan başlayarak, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar 
gelişen ve sayıları 25’e ulaşan Klasik Batı Müziği eğitimi veren konservatuvar 
ve müzik okullarında ülkemizi tüm dünyada başarı ile temsil eden icracılar, 
besteciler ve müzik bilimcileri yetişmiştir.

Türkiye’de Klasik Batı müziği normlarında evrensel anlamda besteciliğin 
başlaması, bu müziğin gelişim sürecinin “XX. yüzyıl müziği-Çağdaş müzik” 
dönemine denk gelir. Başka bir deyişle, U. C. Erkin, N. K. Akses, A. A. Saygun, 
H. F. Alnar gibi birinci kuşak Cumhuriyet dönemi bestecilerimizin eserlerini 
ürettiği dönem, P. Hindemith, S. Prokofiev, A. Khachaturian, D. Shostakovich, 
S. Barber gibi bestecilerin eserlerini ürettikleri dönemle örtüşmektedir.  
Buna paralel olarak Cumhuriyet dönemi müzik devrimi ile birlikte yetişen 
bestecilerimizin ortaya koyduğu müziği “Çağdaş Çoksesli Türk Müziği” olarak 
tanımlamak doğru olacaktır. 

Bu bestecilerimizin kendi dönemlerinde içerisinde bulundukları, daha 
tam anlamıyla kurumsallaşmış bir Klasik Batı müziği konservatuvarının bile 
bulunmadığı kültürel ortam göz önünde bulundurulduğunda, ilk kuşak Türk 
bestecileri artık belirli kalıplara bağlı olmayan, müziğin katı kurallarını yıkan 
bir dönemi de içine alan bir müzik dünyasına öğrenim ve üretim amacıyla 
oldukça hızlı bir giriş yapmışlardı.  Cumhuriyetin ilk kuşak Türk bestecileri, 
içerisinde bulundukları kültürel ortamın, çok daha avantajlı ortamlarda yetişen 
Batılı çağdaşlarına kıyasla oldukça kısıtlı olduğu bir noktada başladıkları 
zorlu bir sanatsal süreci, evrensel normlarda kalıcı eserler bırakarak başarıyla 
tamamlamışlardır. 

Cumhuriyet ile birlikte Avrupa’ya giderek eğitimlerini tamamlayan 
“Türk Beşleri” üyesi bestecilerimiz, o dönemde yurda döner dönmez İstanbul 
Belediye Konservatuvarı ve Ankara Devlet Konservatuvarı’nda dersler vermeye 
başlamışlardır. Bestecilik dersleri dışındaki, bağlantılı-ilgili dersleri vererek 
çalışmalarına başlayan bestecilerimiz, zamanla kompozisyon derslerine de 
girmeye başlayarak, kendilerinden sonraki kuşakları yetiştirmeye başlamışlardır 
(Acim, 2003).
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Çoksesli Çağdaş Türk Müziği gelişim süreci içerisinde birinci kuşak 
bestecilerinin yetiştirdiği ilk öğrenciler, yaşları gözetilmeksizin ikinci kuşak 
olarak sınıflandırılabilirler. Örneğin besteci Kemal İlerici (1910-1986) İstanbul 
Belediye Konservatuvarında Adnan Saygun’un armoni dersi öğrencisi olmuştur 
ve Adnan Saygun’dan 3 yaş küçüktür.  Ayrıca birinci kuşak Türk bestecilerinden 
ders almamış olan Ertuğrul Oğuz Fırat (1923-2014), İlhan Mimaroğlu (1926-
2012) gibi besteciler de yaşları itibariyle ikinci kuşak besteciler arasında sayılır. 

3. Mithat Akaltan’ın Hayatı ve Eserleri

Besteci ve orkestra şefi Mithat Akaltan da Kemal İlerici, Mithat Fenmen, 
Sabahattin Kalender, Bülent Arel, İlhan Usmanbaş, Nevit Kodallı, Ertuğrul 
Oğuz Fırat, İlhan Mimaroğlu, Ferit Tüzün gibi “ikinci kuşak çoksesli çağdaş 
Türk müziği bestecileri” arasındadır.  

Mithat Akaltan 1920 yılında İstanbul’da doğdu. 1939 yılında Ankara 
Devlet Konservatuvarına girdi. Georg Markowitz, Ferhunde Erkin ve Ulvi 
Cemal Erkin ile piyano, Dr. Ernst Praetorius ile orkestra şefliği ve Necil Kazım 
Akses ile kompozisyon çalıştı. (Görsel 1.)

Görsel 1. Mithat Akaltan, Necil Kazım Akses ile bir ders sırasında. Sol    
tarafında Nevit Kodallı, sol tarafında ise Bülent Arel bulunmakta. Hayatı 

(weebly.com)
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1945 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Kompozisyon ve 
Orkestra Şefliği bölümünü bitirdi.  (Görsel 2.)

Görsel 2. Mithat Akaltan’ın 1974 yılında aldığı Mezuniyet   Belgesi. (Aile 
arşivinden alınmıştır.)

Mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Konservatuvarında müzik bilgisi, 
enstrüman bilgisi, kontrpuan derslerini yürüttü (Özcengiz, 2006).

Kaynaklarda Mithat Akaltan’ın 1940 yılında Ankara Devlet 
Konservatuvarında kulak terbiyesi ve solfej öğretmenliği görevine başladığı 
belirtilmektedir. Bu bilgiye göre Akaltan ya mezun olmadan hoca olarak göreve 
başlamıştır ya da tezde verilen göreve başlama bilgisi yanlıştır. Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası Üyeliği, Ankara Devlet tiyatrosu ve Ankara Devlet Opera ve 
balesinde korrepetitörlük, koro ve orkestra şefliği yaptı. Nurnberg, Hannover, 
Bad Reichenhall Müzik Filarmoni ve Senfoni orkestralarında konuk orkestra 
şefi olarak görev aldı. 

1948 yılından itibaren 10 yıl, kendi kurduğu Türk müziği orkestrası ile 
çok sesli Türk müziği konserlerini yönetti. Bu döneme ait olan 160 plak kayıp 
bulunmaktadır.  

Eserleri:

1. Üç orkestra parçası (Bir kere Ernst Preatorius idaresinde çalındı.)
2. 14 Mayıs İnkılabı, üçlü orkestra için (21.01.1951) Bir kere kendi 

idaresinde çalındı.
3. Halk temaları üzerine iki orkestra denemesi.
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4. Nefesli sazlar için kentet.
5. Yaylı sazlar için prelude ve füg. 
6. Batı enstrümanları ile Türk müziği. (300’e yakın parça, 20 kişilik 

orkestra için.)

Piyano eserleri:

1. E. Grieg’in bir teması üzerine 11 varyasyon ve füg.
2. Beethoven’in op.19 Si bemol major piyano konçertosu için kadans: (İki 

kez E. Praetorius yönetiminde konser ve radyoda kendisi seslendirmiştir.)
3. Fügler
4. Koral prelüd ve envansiyon
5. Oyun havası ve ninni temi üzerine varyasyonlar.
6. Tema ve varyasyonlar-Oyun havası-Serçelerin duası
7. Piyano için 7 parça. (06-01-1942)

Marşlar:

1. Milletten orduya
2. İnsanlığa marş
3. Kıbrıs milli marşı
4. Gençlik marşı

Film müziği:
Çıplaklar.
(Say, 2008)
Biyografi Ahmet Say’ın yayınladığı Müzik Ansiklopedisi’nden alınmıştır. 

Meydan Laorusse ansiklopedisinde de aynı biyografi mevcuttur. 
Akaltan’ın Müzik Ansiklopedisindeki biyografisinde yer almayan bir 

çalışması, 1962-1963 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosunda sahnelenen, Sedat 
Veyis Örnek’in çevirisini yaptığı, Tankred Dorst’un “Sur Dibinde” adlı oyunun 
müzikleridir (Cengiz, Bulut, Bayraktutan, 2017).

Mithat Akaltan ve eserlerinden bahsedilen kitaplardan bazıları şu 
şekildedir:

Server Tanilli’nin Uygarlık Tarihi adlı kitabının 529. sayfasında ilk Çağdaş 
Türk Müziği bestecilerimizin yetiştirdiği ikinci kuşak bestecileri arasında 
Akaltan’ın adı geçmektedir (Tanilli, 2014).

Gültekin Oransay’ın “Batı Tekniği ile Yazan 60 Türk Bağdarı” adlı 
kitabının 63’üncü sayfasında Mithat Akaltan’ın kısa bir biyografisine ve 3 
eserine yer verilmiştir (Oransay, 1965) .
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Ersin Antep’in “Türk Bestecileri Eser Kataloğu-Çağdaş Türk Müziği 
Bestecilerinin Yapıtlarından Oluşturulmuş Eser Listesi” adlı kitabında Mithat 
Akaltan’ın iki orkestra eseri listeye eklenmiştir (Antep, 2015).

Bazı Lisansüstü tez çalışmalarında da Akaltan ve eserlerinden 
bahsedilmektedir. 

Papatya Atak’ın, “Çağdaş Türk Bestecilerinin Operalarının İncelenmesi.” 
adlı yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi’nde bestecinin adı şu şekilde 
geçmektedir: 

“Çoksesli müziğin Cumhuriyet çağındaki ilk öncüleri olarak kabul edilen 
beş bestecimizin yetiştirdikleri yetenekli gençler, Cumhuriyet çağının ikinci 
besteciler kuşağını oluşturmuştur.  İkinci kuşak besteciler arasından Mithat 
Akaltan ve Sabahattin Kalender’in yöneldiği ulusal karakterli çalışmalar 
çoksesliliği yaygınlaştırma yolunda yararlı olmuş hatta aynı amaçla çalışan Fuat 
Koray ve Nuri Sami Koral’ın büyük biçimli eserleri teknik yönden alışılmış 
yöntemlerle işlenmiştir.” (Atak, 2007). 

Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu, “Son Havadis 1953-1966 gazetesinde 
yer alan müzik yazıları bibliyografyası ve değerlendirmesi.” adlı makalesinde, 
Mithat Akaltan’ın “Son Havadis” gazetesinde yer alan makalelerine yer vermiştir 
(Hacısüleymanoğlu, 2018).

Gazetenin 144. sayısından itibaren “Sanat Görüşleri” adlı köşede Akaltan 
6 makale yazmıştır. Bunların ilki “Milli Musıkimiz Hakkında” başlıklı 
makaledir. Gazete, bu makaleleri “Türk musikisini Batı anlayışı ile işleyerek, 
Ankara radyosunda batı enstrümanlarıyla Türk musikisi seanslarını idare eden 
kompozitör Mithat Akaltan her hafta bu sütunlarda milli musıkimiz ve san’at 
konuları üzerinde yazılarını Son Havadis okuyucularına sunacaktır” şeklinde  
bir giriş yazısıyla duyurmuş ve hemen ardından makaleye yer vermiştir. (Görsel 
3.)

Akaltan, bu ilk makalesinde günümüz Türk müziğini milli ve uluslararası 
bir sanat haline getirebilmek için hem Batı müziği bilgisi ve tekniğine hakim 
hem de kendi müziğimizin bütün özelliklerini bilen bir çok Türk besteciye 
ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Besteci, çağdaş Türk müziğinin gerçek değerini 
ve milletin ruhunda oluşturacağı yepyeni atmosferi görebilmek için çağdaş 
Türk bestecilerinin eserlerinin halka ve dünyaya çokça dinletilebilmesi için tüm 
imkanların sağlanması gerektiğini söylemiştir.   
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Görsel 3. Mithat Akaltan’ın Son Havadis gazetesindeki ilk makalesi.

Akaltan’ın, ‘’Sanat Konuları: Türk Musikisi’’ adlı makalesinde milli 
musikimizi yüceltebilmek için sanatçılarımızın nota ve teorik bilgi donanımını 
kazanmaları gerektiği ve bu yönde gereken tedbirlerin alınması hususunda 
Milli Eğitim Bakanlığı güzel sanatlar şubesinin, konservatuvar mensuplarının, 
profesyonel müzisyenlerimizin, ciddi eleştirmenlerimizin dikkati çekilmeye 
çalışılmıştır (Akaltan, 1954).

‘’Sanat Konuları: Genç Müzisyenler’’, adlı makalede Akaltan bir neslin 
yıllarca gençlerin sanat hareketlerine engel olmaya çalıştıklarından bahsetmiş ve 
bu yüzden pek çok genç sanatçının sanatlarını icra etmekten bile vazgeçtiklerini 
vurgulamıştır. Ankara Devlet Konservatuvarının Kompozisyon ve Orkestra 
Şefliği kısmından mezun olan genç müzisyenlerin kendi işlerini sosyal ve 
kurumsal imkansızlıklar nedeniyle yapamadıklarını belirtmiş ve bu durumun 
memleketin müzik sanatı için bir dezavantaj olduğunu dile getirmiştir. Genç 
nesilden ideal bir orkestra şefi yetişmemesinin ve milli müziğimizi destekler 
mahiyette eserler verilmemesinin sebepleri genç nesil müzisyenlere bağlansa 
da birinci kuşak çağdaş Türk müziği bestecilerimize atfen, isim vermeden 
kendilerine destek olunmadığı, yazdıkları eserleri çaldıramadıkları, orkestraları 
yönetmelerine izin verilmediği, konser yapmalarına mani olunduğu konusunda 
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sitemde bulunmuştur. Ancak buna rağmen gençlerin geleceğe olumlu baktıklarını 
ve çalışmalarına devam ettiklerini belirtmiştir (Akaltan, 1954).

Akaltan “Halk Konserleri” adlı yazısında o zamanki adıyla 
“Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası”nın 3 senedir konserler verdiğini ve 
bu konserlerin oldukça rağbet gördüğünü,  halkın artık Batı müziğini tanıdığı 
ve bu ihtiyacı benimsediğini belirtmiş ve bu konserlerin her hafta yapılmasını 
temenni etmiştir. Çalınan eserler hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmasını ve 
konser programlarına Türk bestecilerin ve Çağdaş Avrupa müziği bestecilerinin 
eserlerinin de konulmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca bu kadar güçlü bir orkestranın 
mutlaka iyi şeflerle çalışması gerekliliğini vurgulamıştır (Akaltan, 1954).

Akaltan, “Türk Musıkisinde Yükseliş” adlı makalesinde Türk müziğini Batı 
tekniği ile işlemek konusunda çok çeşitli fikirler öne sürüldüğünü ve konunun 
içinden çıkılmaz bir davaya dönüştüğünü çeşitli örneklerle belirtmiş, ve Türk 
musikisinin tek sesli olduğunu ve Klasik ve Halk türküsü diye ayrılmaması 
gerektiğini belirtmiştir. Her ikisinin de bizim öz müziğimiz olduğunu ve onu 
iyi icra edip olduğu gibi korumak gerektiğini söylemiştir. Bu müziği dünyaya 
tanıtmanın yolunun ise onu Avrupa tekniği ile işlemek olduğunu söylemiş ve 
Türk müziğini çok seslendirebilmek için 24 perdeli eşit olmayan sistemin değil 
12 eşit perde sisteminin kullanılması gerektiğini belirtmiş ve bunun musıkimizi 
bozmak anlamına gelmediğini de eklemiştir (Akaltan, 1955).

Besteci, “Radyo ve Okullarda Çocuk Musikisi” adlı yazısında ülkemizde 
henüz ilk ve ortaöğretim müfredatıyla paralel şekilde ilerleyen, çocuklara 
hayatiyet, neşe ve enerji aşılayan, çocukların milli duygularını geliştirme 
amacıyla yazılmış ülke çapında bir çocuk müziği repertuvarı olmadığını 
belirtmiştir. Okul şarkılarının genel olarak öğreticilikten uzak, yabancı 
melodilerin adaptasyonundan ya da aşk ve ıstıraptan bahseden halk müziği 
örneklerinden oluşan ve az da olsa Türk besteciler tarafından yazılan orjinal 
didaktik melodilerden oluştuğunu vurgulamıştır. Öğretici içerikle yazılacak 
okul şarkılarının Türk bestecilerinin üzerine düşmesi gereken en önemli konu 
olduğunun altını çizmiştir. 

Son Havadis gazetesinin 17 Haziran 1954 tarihli sayısında ressam, şair 
ve gazeteci Faruk Taşkıran’ın Mithat Akaltan’la yaptığı bir röportaja da yer 
verilmiştir.  Mithat Akaltan’la batı enstrümanları ile Türk musikisi konserleri 
verilmesi hakkında yapılan bu röportaja cevaben Akaltan, Türk müziğinin 
armonili olarak söylenmesinin yeni bir fikir olmadığını, meşhur Alman bestekâr 
Hindemit’in teşvikiyle Devlet Konservatuvarı orkestra şefliği ve kompozisyon 
şubesine ayrıldığı günden sonra, 18 seneden beri bu sahada çalıştığını belirtmiştir. 
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Ayrıca, bu konuda ileri adımlar atmış, Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Cemal 
Reşit Rey ve Ferit Alnar gibi kıymetli kompozitörlerimiz olduğunu belirtmiştir 
(Taşkıran, 1954).

Cumhuriyet gazetesinin 6 Mayıs 1998 tarihli sayısında “Allegro “adlı 
köşesinde Evin İlyasoğlu, Necil Kazım Akses ile ilgili makalesinde “Ankara 
Devlet Konservatuvarında Akses’in öğrencisi olarak kimler yetişmemiştir ki. 
Bülent Arel, Nevit Kodallı, İlhan Usmanbaş, İlhan Baran, Mithat Akaltan, bir 
süre Cengiz Tanç ve bugün genç kuşağa yön veren nice besteci. Onlara hep 
yeniliğe açık ve cesaretli olmayı öğütlemiştir” diye yazmıştır (İlyasoğlu, 1998).

Sonuç

Sanatın tüm alanlarına yön veren bazı nitelikli insanlar vardır. Müzikte 
de besteciler yaptığı çalışmalar ile başta kendi sanat çevresi olmak üzere 
bulundukları toplumları etkilemiş ve onlara bir nevi yol gösterici olmuşlardır. 
Besteci, bilgi, beceri ve donanımlarının yanı sıra, bunları bir sonraki nesile nasıl 
aktardığını ve hayatındaki tutum ve davranışları sergiler (Akdeniz&Akdeniz, 
2020).

İkinci kuşak Türk bestecilerinden Mithat Akaltan, aslında günümüzde de 
ansiklopedilerde, gazetelerde, dergilerde, kitaplarda ve bilimsel çalışmalarda 
adından söz edilen ancak bir yandan da unutulmaya yüz tutmuş bir müzik 
insanıdır. Bestecinin Çağdaş Türk Müziği’ne yaptığı katkılar, milli müziğimizin 
evrensel normlarda işlenmesi ve ülkemizdeki müzik eğitiminin gelişmesi 
ile ilgili fikirleri göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Piyano eserlerinin 
konservatuvarların piyano müfredatlarına alınması Çağdaş Türk Müziği piyano 
repertuvarını zenginleştirecektir. Orkestra ve ansambl eserlerinin seslendirilmesi 
de hem Çağdaş Türk Müziği repertuvarına yeni eserler kazandıracak hem de 
Mithat Akaltan adının tekrar hatırlanmasını sağlayacaktır. 
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