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Öz 

Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin müzik dersi öğretim programının 

öngördüğü kazanımlara ne ölçüde sahip olduklarına yönelik, sınıf öğretmenlerinin görüşlerini be-

lirlemek ve var ise yaşanan problemleri nedenleri ile birlikte ortaya koymaktır. Nitel araştırma 

tekniğinin ve veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme formunun kullanıldığı 

araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Mersin il merkezinde MEB’e bağlı bulunan eğitim ku-

rumlarında görev yapmakta olan 14 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sınıf öğret-

menlerinin görüşleri doğrultusunda; farklı ritmik yapıdaki ezgileri seslendirme, temel müzik yazı-

ögelerini kullanabilme, müzikteki ses yüksekliklerini grafikle gösterebilme, öğrendiği seslerin temel 

özelliklerini ayırt edebilme, müziklere kendi oluşturduğu ritim kalıbı ile eşlik edebilme, kendi 

oluşturdukları ezgileri seslendirme, müziklerde aynı-farklı ezgi cümlelerini dansa dönüştürebilme, 

sınıfça ortak müzik arşivi oluşturmada görev almaya gönüllü olma, müziklerle ilgili araştırmalarda 

bilişim teknolojilerinden yararlanma, farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni-

kültürünü geliştirme ve çevresindeki müzik etkinliklerine katılma kazanımlarında problemler 

yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Kazanım, Müzik Dersi, Müzik Öğretimi, Sınıf Öğretmeni 

 

Abstract 

The aim of this research is to come up with views and opinions of class teachers about 

how much 4th-class students in primary school get attainments from music education programme, 

and determine encountered problems with their reasons. The research where qualitative research 

technique and data collection method have been used, focuses on 14 class teachers who provide ed-

ucation in educational institutions of Mersin City during 2014-2015 Educational Period under Min-

istry of National Education. From the research, it is concluded that students confront following 

problems with attainments such as vocalizing the melodies with different rhythmical structures, us-

ing basic musical texts and objects, showing loudness level of music by graphics, categorizing basic 

characteristics of notes, vamping with their own rhythmical template, vocalizing their own melo-

dies, converting the same-different melody series of music into the dance, voluntarily  participating 

in creation of common music archive in the class, using information technologies in the musical re-
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searches, improving their own musical inclination-culture by listening to different genres of music 

and participating in musical activities. 

Keywords: Primary School, Attainment, Music Lesson, Music Teacher, Class Teachers 
   

GİRİŞ 

Dil, din, ırk ya da cinsiyet önyargısı olma-

yan müzik, tüm kültürleri kaynaştırabilen evrensel 

bir unsurdur. Bir toplumun kendi öz kültürünü 

koruyarak evrensel bir niteliğe sahip olabilmesinde 

müzik eğitim ve öğretiminin önemli etkileri bu-

lunmaktadır (Yazıcı, 2014b). Çünkü müzik, bütün 

türleriyle hem toplumsal hem de kültürel açıdan 

önem taşımaktadır. Müziğin toplumsal-kültürel 

önemi ile etkileme işlevi de ancak eğitsel müzik 

öğretimiyle gerçekleştirilebilecek; müzik öğretimi 

ile kazandırılacak müzikler, müzik anlayışı ve 

beğenisi, gitgide ailede ve toplumda da yerleşecek, 

bütün toplumun insanlarınca yaşanılır olacaktır. 

Bu bakımdan eğitsel müzik öğretimi, bir toplumun 

müzik yaşamının ve müzik geleceğinin temelidir 

(Sun, 1969).    

Bireyin kişilik kazanmasını ve yaratıcı 

güçlerini keşfetmesini sağlayan müzik eğitimi; 

bireye istendik olarak müziksel davranışlar kazan-

dıran/müziksel davranışlarında değişiklikler oluş-

turan bir süreci kapsamaktadır. Bu süreçte, eğitim 

gören bireyin kendi müziksel yaşantısı temel alın-

makta ve bu temelden yola çıkarak belirli amaçlar 

doğrultusunda planlı-yöntemli bir yol izlenerek bu 

yolla belirli hedeflere erişilmektedir. Müzik eğiti-

minden beklenen, bireyin çevresi ile özellikle mü-

ziksel çevresi ile arasındaki iletişim ve etkileşimin 

daha verimli olmasıdır (Gençaydın, 1990; Uçan, 

1997). 

İlkokullarda gerçekleştirilen müzik öğre-

timi, eğitsel müzik öğretimi kapsamında gerçekleş-

tirilmektedir. Her ilkokul çocuğunun etkili bir 

eğitim temeli-boyutu-aracı-yöntemi-alanı olan bu 

öğrenimi gördüğü düşünüldüğünde, bu kurum-

larda gerçekleştirilen müzik öğretiminin tamamla-

yıcı, destekleyici, yaratıcılığa ve ileriye götüren 

işlevleri ile göz ardı edilmeden ele alınması gerek-

mektedir (Sun, 1969; Yıldız, 2006). Çünkü ilkokul-

larda gerçekleştirilen müzik dersleri örgün müzik 

eğitiminin temelidir ve bu dönemde kazanılan 

olumlu/olumsuz davranışlar-eğilimler- alışkanlık-

lar, çocukların tüm yaşamlarına etki etmektedir. 

Dolayısıyla sınıf öğretmenlerinin müzik öğretim 

uygulamalarına verdikleri önem, hem çocukların 

elde edecekleri kazanımlar bakımından, hem de 

toplumun kendini iyi ifade edebilen, kendine gü-

venen, ruhsal ve bedensel yönden gelişmiş, çok 

yönlü bakış açısına sahip bireyler kazanması bakı-

mından da önem taşımaktadır (Arapgirlioğlu ve 

Karagöz, 2011; Gün, 2009; Şeker ve Saygı, 2013; 

Uçan, 1997; Yıldız, 2006). 

Buna karşın öğrencilerin soyut akıl yü-

rütme-okuma-matematik başarılarını artırdığı, 

görsel-işitsel-dil-işbirliği becerilerini geliştirdiği ve 

iletişim-benlik saygısı-yaratıcı düşünme-hayal 

etme-buluş konusunda geleceğe hazırladığı için 

ilkokul müfredatın temel unsurlarından biri olarak 

yer alması gereken müzik dersleri günümüz eğitim 

sisteminde ihmal edilmektedir (Kocabaş ve Selçioğ-

lu, 2003; Özsoy, 2008). Oysa çocuğun ilgi-

yeteneklerini, kişiliğini, kısaca duygusal-sosyal-

bedensel-psikomotor gelişimini sağlayan en temel 

ders olan müzik dersleri, ilkokullarımızda pek 

sınırlı bazı durumlar dışında, hemen hemen hiç 

yapılmamakta, müzik eğitimi, onu almaya en uy-

gun olduğu bir çağda çocuklarımıza verilememek-

tedir (Say, 2005; Saydam, 2003; Sun ve Zeyrek, 

1993). Dolayısıyla, ilkokullarda uygulanan müzik 

öğretiminin yeterince etkili gerçekleştirilemediği 

söylenebilir. Yıldız (2006) ve Küçüköncü (2000) de 

sınıf öğretmenlerinin müzik öğretimini planlama, 

uygulama ve değerlendirmede yetkin olmaları 

gerektiğini; ilkokul müzik derslerinin, ilkokullarda 

yeterli araç-gereç ve çalgının bulunmaması, isteni-

len niteliklerde öğretim programının olmaması, 

sınıf öğretmenlerinin müzikal ve müzik eğitimi 

yetersizlikleri gibi birçok problem eşliğinde sürdü-

rüldüğünü belirtmektedirler.  

Bu gerekçelerden yola çıkılarak gerçekleş-

tirilen bu araştırmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğren-

cilerinin müzik dersi öğretim programının öngör-

düğü kazanımlara ne ölçüde sahip olduklarına 

yönelik, sınıf öğretmenlerinin görüş ve düşüncele-

rine ulaşmak, yaşanan problemleri nedenleri ile 

birlikte tespit etmektir; çünkü yaşanan problemler, 

öğretmenin duygusal yönden tükenmesine, gergin-

lik ve engellenme hissetmesine, hatta işe gitme 

konusunda isteksizlik yaşamasına ve mesleki başa-

rısının azalmasına neden olabilmekle birlikte öğre-

tim kalitesinin düşmesine ve öğrencinin elde ede-

ceği kazanımlar bakımından olumsuz yönde etki-

lenmesine neden olabilmektedir (Kılıç ve Yazıcı, 

2012). Bu nedenle, 4. sınıf öğrencilerinin müzik 

dersi öğretim programının öngördüğü kazanımlara 

ne ölçü sahip olduklarını belirlemek amacıyla aşa-

ğıdaki sorulara cevap aranmıştır.  

1. İlkokul 4. sınıf öğrencileri müzik dersi 
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öğretim programının öngördüğü dinleme-söyleme-

çalma kazanımlarına ne ölçüde sahiptirler? 

2. İlkokul 4. sınıf öğrencileri müzik dersi 

öğretim programının öngördüğü müziksel algı ve 

bilgilenme kazanımlarına ne ölçüde sahiptirler? 

3. İlkokul 4. sınıf öğrencileri müzik dersi 

öğretim programının öngördüğü müziksel yaratıcı-

lık kazanımlarına ne ölçüde sahiptirler? 

4. İlkokul 4. sınıf öğrencileri müzik dersi 

öğretim programının öngördüğü müzik kültürü 

kazanımlarına ne ölçüde sahiptirler? 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, araş-

tırmanın çalışma gurubu, araştırmada kullanılan 

veri toplama aracı, veri toplanması ve veri analizle-

ri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.  

Araştırma Modeli 

Araştırma, istatistiksel yöntemler yerine 

daha detaylı verilerin toplanmasını, soruların irde-

lenmesini, araştırılan sorunun kendi doğal orta-

mında fazla bir kesintiye uğramadan açıklanmasını 

sağlayan temel yorumlayıcı nitel araştırma dese-

ninde gerçekleştirilmiştir (Dinç, 2015; Seggie ve 

Bayyurt, 2015). Kapsamlı bir tanımını yapmak zor 

olsa da; nitel araştırma; sahip olduğu doğal ortama 

duyarlık, araştırmacının katılımcı rolü, bütüncül 

yaklaşım, algıların ortaya konması, araştırma de-

seninde esneklik, tümevarımcı analiz ve nitel veri 

gibi özellikleri ile kısa bir tanıma göre daha iyi 

ifade edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Anlam-tecrübe-tanımlamaları vurgulayan, tama-

men insanların tanımlamalarından ve gözlemlerin-

den oluşan kapsamlı ve detaylı veriler sunan; bilinç 

oluşturma, kendini anlama, öz-yönetim ve sosyal 

adalet arama, sosyal hareketlerde bulunmak için 

fırsatlar yaratan, özgürleştirici bir amaca sahip olan 

nitel araştırmalar, değişkenleri belirleyerek bunlar 

arasındaki ilişkileri bulmaya çalışan nicel araştır-

maların aksine algıların, tutumların ve süreçlerin 

daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır (Glesne, 2014; 

Kesici, 2007a).  

Çalışma Grubu 

Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Bu örnekleme yönteminin tercih 

edilmesinin nedeni, sınıf öğretmenlerinin ilkokul 

müzik öğretimine yönelik düşünceleri, yaşadıkları 

güçlükler ve bu güçlüklerden kaynaklanan ihtiyaç-

ları hakkında derin ve detaylı bilgi elde etmektir. 

Nitel araştırmacılar ne rastgele seçimi anlamlı 

kılacak kadar büyük gruplarla çalışırlar ne de ge-

nelleme yapmayı amaçlarlar. Yorumlamacı araş-

tırmacılar, her bir durumu amaçlı olarak seçerler. 

Amaçlı örneklem, derinlikli çalışmalar için bilgi 

açısından zengin durumların seçilebilmesine ola-

nak verir (Glesne, 2014).  

Bu doğrultuda 2014-2015 eğitim-öğretim 

yılında Mersin il merkezinde MEB’e bağlı bulunan 

eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 14 sınıf 

öğretmeni araştırmanın katılımcılarını oluşturmak-

tadır. Katılımcıların 11’i kadın, 3’ü erkektir. Kadın 

öğretmenlerin toplam katılımcılar içerisindeki 

oranı yüzde 79, erkek öğretmenlerin oranı ise yüz-

de 21’dir. Katılımcıların mesleki kıdemleri 5 ile 20 

yıl arasında değişmektedir. Sınıf öğretmenlerinin 

9’u eğitim fakültesi, 2’si iktisadi ve idari bilimler 

fakültesi, diğerleri ise fen-edebiyat fakültesi, ziraat 

fakültesi ile dil ve tarih coğrafya fakültesi mezu-

nudur. Eğitim fakültesi öğretmenlerin genele oranı 

yüzde 64’tür. Araştırmanın yapılabilmesi için her 

bir katılımcı grubundan yazılı ve sözlü izinler 

alınmış; katılımcıların özellikleri katıldıkları gö-

rüşme bağlamında, betimsel indekslerde kullanılan 

kod isimleriyle birlikte Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Katılımcı sınıf öğretmenlerinin kişisel özellikleri 

Katılımcılar  
 

Cinsiyeti Mesleki Kıdemi Mezun Olunan Okul Türü 

Semiha Kadın 16 Eğitim Fakültesi 

Ayça Kadın 12 Ziraat Fakültesi 

Yalçın Erkek 18 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

Songül Kadın 17 Eğitim Fakültesi 

Hakan Erkek 18 Eğitim Fakültesi 

Sevim Kadın 14 Fen-Edebiyat Fakültesi 

 Nurdan Kadın 18 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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İbrahim Erkek 20 Eğitim Fakültesi 

Derya Kadın 10 Eğitim Fakültesi 

Meral Kadın 17 Eğitim Fakültesi 

Ayşin Kadın 18 Eğitim Fakültesi 

Maksude Kadın 5 Eğitim Fakültesi 

Sonay Kadın 18 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İlkay Kadın 6 Eğitim Fakültesi 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri, öğretmenler ile bireysel 

olarak yüz yüze yapılan yarı-yapılandırılmış gö-

rüşmeler yoluyla toplanmıştır. Geleneksel yakla-

şımlarda araştırmacılar görüşmeler başlamadan 

önce belirlenen ve görüşme boyunca değişmeyen, 

öncelikle kendileri için önemli olan amaçlar doğ-

rultusunda sorular sorarlar. Nitel araştırmacılar ise 

araştırmaya bazı görüşme soruları ile başlar ve 

araştırma süreci boyunca soruları yeniden şekil-

lendirmeye ve yeni sorular eklemeye açık olurlar. 

Bu görüşmelerin en güçlü özelliği görülemeyenler 

hakkında bilgi edinme ve görülenler hakkında ise 

alternatif açıklamalar yapma fırsatı vermeleridir ve 

görüşme; bir şeylerin derinine inmek için kurgu-

lanmış bir fırsattır (Glesne, 2014). Görüşme saye-

sinde özel bir konuda derinlemesine bilgiler elde 

edilmekte ve irdelenen konunun tüm boyutları 

açığa çıkmaktadır (Çepni, 2009). Çünkü görüşmede 

söylenenlerin, yüzeysel anlamları yanında gerçek ve 

derin anlamları da ortaya çıkmaktadır. Görüşmede 

ses tonu, mimikler ve soruları cevaplamada göste-

rilen istek, söylenenlerin değerlendirilmesinde, 

yapmacık cevapların ayıklanabilme ve gerçeklerin 

ortaya çıkartılabilmesinde önemli ipuçları niteli-

ğindedir (Karasar, 2012). Bu yönüyle yazma-

ya/doldurmaya dayanan testler/anketlerde bulu-

nan sınırlılığı ve yapaylığı ortadan kaldırır (Yıldı-

rım ve Şimşek, 2011). Bu amaçla, nitel araştırma 

sürecine uygun olarak desenlenen bu araştırmada 

yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Verilerin Toplanması 

Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğini 

kullanmak için alanyazın ve araştırma amaçları göz 

önünde bulundurularak bir yarı yapılandırılmış 

görüşme formu hazırlanmış; hazırlanan görüşme 

formunun geçerlik çalışması için çalışma grubu 

dışında bir sınıf öğretmeni ile görüşme yapılarak 

pilot çalışması gerçekleştirilmiş; Alanında uzman 

üç öğretim üyesinin görüşleri ve pilot çalışma 

doğrultusunda görüşme formuna son hali verilerek 

görüşme formunun kapsam geçerliği sağlanmıştır. 

Görüşme tekniğinin kullanıldığı çalışmalarda araş-

tırmaya başlamadan önce görüşmecinin ve yarı 

yapılandırılmış görüşme formunun pilot çalışmaya 

tabi tutulması gerekmektedir. Pilot çalışma hem 

yarı yapılandırılmış görüşme formunun hem de 

araştırmacının tutarlılığı açısından gereklidir (Ün-

lüer, 2010). Çünkü araştırma soruları neyin anla-

şılması gerektiğini, görüşme soruları ise bu anlayışı 

kazandırmak için katılımcılara sorulması gereken-

leri içermeli; nitel görüşmelerde konuşulanlar 

araştırmacının yönlendirmesi ile değil, katılımcının 

aktif rolü üzerine inşa edilmeli; sorular sabit ve 

türdeş olmamalı; tutarlılık, yoğunluk ve derinlik 

önem kazanmalıdır (Akmehmet Şekerler, 2015; 

Glesne, 2014). Görüşmeler her bir katılımcıya gö-

rüşme formunda yer alan soruların sorulması ve 

alınan cevapların ses kayıt cihazı ile kaydedilmesi 

şeklinde gerçekleştirilmiştir. Her katılımcı ile birer 

kez yapılan görüşmeler ortalama 45 dakika sür-

müştür. Yarı yapılandırılmış 23 sorudan oluşan 

öğretmen görüşme formu aracılığıyla sınıf öğret-

menlerinin, ilkokul müzik öğretimine ilişkin görüş 

ve düşünceleri, yaşadıkları problemler ve bu prob-

lemlerin nedenleri ile öğretim uygulamalarına 

ilişkin gereksinimleri hakkında bilgilere ulaşılmış, 

katılımcıların bakış açıları ve deneyimlerinden en 

iyi şekilde yararlanılmıştır. Daha sonra görüşme 

formları, katılımcıların eklemek ya da çıkarmak 

istedikleri bilgilerin olabilme ihtimali ile katılımcı-

lara tekrar dağıtılmış, katılımcıların bir kısmı ge-

rekli ilaveleri yapmış bir kısmı da bazı bilgileri 

görüşme formundan çıkarmıştır. Genel etik kural-

ları bağlamında, araştırmanın katılımcıları araştır-

ma metnini yayınlanmadan önce okuyabilmeli, 

gözlemleyebilmeli ya da bir biçimde sanatsal boyu-

tunu deneyimleyebilmeli ve sunumun içeriğini-

biçimini tartışabilmelidir (Glesne, 2014). 

 Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizi, yaşanılan 

deneyimi ve ondan ne öğrenildiğinin anlaşılabil-

mesi için görülenlerin, duyulanların ve okunanla-

rın düzenlenmesini içermektedir. Veri analizinin 
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veri toplamaktan sonra yapılan ayrı bir aşama 

olarak gören bir bakış açısıyla çalışmaktansa, veri-

lere sürekli yansıtma yaparak, onları düzenlemek 

ve ne anlatmak istediklerini keşfetmek, araştırmayı 

daha bağlantılı ve derinlikli kılmaktadır  (Glesne, 

2014). Görüşme verilerinin analizi, iletişimin her-

hangi bir biçimine uygulanabilen; bir metnin içeri-

ğine odaklanan esnek bir araştırma aracı; içeriğin 

nesnel ve sistematik anlatımı olan içerik analizi 

tekniği ile analiz edilmiştir (Kızıltepe, 2015). İçerik 

analizinde temel amaç elde edilen verileri açıkla-

yabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşabilmektir. 

Bu nedenle, elde edilen veriler önce kavramsallaş-

tırılmalı, daha sonra da ortaya çıkan kavramlara 

göre mantıklı bir biçimde düzenlenmeli ve buna 

göre veriyi açıklayan temalar saptanmalıdır. Dola-

yısıyla, içerik analizi aracılığıyla elde edilen veriler 

tanımlanmaya ve verilerde bulunabilecek gerçekler 

saptanmaya çalışılır. Birbirine benzeyen verileri 

belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya 

getirmek ve anlaşılacak bir biçimde düzenleyerek 

yorumlamak içerik analizinin temelidir  (Yıldırım 

ve Şimşek, 2011). Bunun için öncelikle her bir gö-

rüşme için ses kayıtlarının dökümleri yapılmış; 

genel bir duyumun elde edilmesi için tekrar tekrar 

okunmuştur. Daha sonra her bir soruya ilişkin 

cevap tüm döküm içinden bulunarak ilgili sorunun 

altına yığma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde 

döküm bölümlere ayrılmış; araştırmanın amacı ve 

görüşme soruları çerçevesinde kavramlaştırılarak 

kodlanmış; sonra temalar ve alt boyutlar ifade 

edilmiştir (Kesici, 2007b; Ünlüer, 2010).   

 

BULGULAR VE YORUM  

Öğretmen görüşmelerinden elde edilen 

bulgular, sınıf öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf öğ-

rencilerinin müzik dersi öğretim programının 

öngördüğü dinleme-söyleme-çalma, müziksel algı ve 

bilgilenme, müziksel yaratıcılık ve müzik kültürü ka-

zanımlarına yönelik dört ana tema altında toplan-

mıştır. 

Dinleme-Söyleme-Çalma Ana Temasına 

İlişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci ana temasını oluştu-

ran “İlkokul 4. sınıf öğrencileri müzik dersi öğretim 

programının öngördüğü dinleme-söyleme-çalma 

kazanımlarına ne ölçüde sahiptirler?” sorusu, gö-

rüşmelerden elde edilen veriler temel alınarak 

betimlenmiş ve elde edilen verilerden alıntı yapıla-

rak desteklenmiştir. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Birlikte 

Söyleme ve Çalma Kurallarına Uyma Durumları-

na İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin 7’si, öğrencilerin birlikte 

söyleme ve çalma kurallarına uyduklarını, 2’si 

bazen uyduklarını, 5’i ise uymadıklarını belirtmiş-

lerdir. Bu konuda katılımcıların görüşleri aşağıdaki 

gibi örneklendirilmiştir: 

Semiha: Bilinen müzik parçalarını birlikte 

söyleyebiliyorlar. Beraber söylemek için epey bir 

tekrar yapmak gerekiyor. 

Ayça: Uymaya çalışıyorlar. Sık sık bilgisa-

yar eşliğinde çalışma yapıyoruz. 

Songül: Tam olarak uymayan öğrenciler 

oluyor fakat tarafımdan birliktelik sağlanmaya 

çalışılıyor. Dağınık seslerin ders düzenini bozdu-

ğunu fark etmelerini sağlıyorum. 

İbrahim: Pek uydukları söylenemez. Mü-

zik aletimiz yok. 

Derya: Uyan çok az öğrenci var. Genelde 

arkadaşlarını dinlemeden herkes kendi başına 

söylüyor. 

Meral: Hayır ama ben çok çabalıyorum. 

Birbirlerini dinlemelerini sağlıyorum. 

Ayşin: Uymuyorlar. Özellikle koro oluş-

turmada ve koroda şarkı söyletmede çok zorluk 

yaşıyorum. 

Sonay: Uyuyorlar. Seviyelerine uygun 

türkü, marş ve ninniler öğretiyorum. Ses sistemi 

varken önceleri dinletip müzik eşliğinde söylettiri-

yordum. Daha sonra bulabildiğin fon müzikleri 

eşliğinde söyletiyorum. Çalgı kullanamıyoruz. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin İstiklal 

Marşı'nı Doğru Söylemeye Özen Gösterme Du-

rumlarına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin 6’sı, öğrencilerin İstiklal 

Marşı'nı doğru söylemeye özen gösterdiklerini, 4’ü 

kısmen özen gösterdiklerini, 4’ü ise özen göster-

mediklerini şu şekilde belirtmişlerdir: 

Semiha: İstiklal Marşı’nın önemli olduğu-

nu biliyorlar. Doğru söylemeye gayret ediyorlar. 

Yalçın: Hayır; nota ve kural bilmedikleri 

için rastgele söylüyorlar. 

Sevim: Ellerinden geldiğince... 

Derya: Fazla özen göstermiyorlar. 

Ayşin: Çok sık üzerinde duruyorum. El-

bette bazı öğrenciler hala hata yapıyorlar. Sınıfta 

yarışma yapıyorum. O zaman öğrenciler doğru 

söylemek için yarışıyorlar. 

Sonay: Önceleri zorlansalar da daha sonra 
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severek katılıyorlar. Alışana kadar her Cuma son 

ders mutlaka söyleme çalışması yaptırıyorum. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Müzik Ça-

lışmalarını Sergileme Durumlarına İlişkin Görüş-

leri  

Öğretmenlerin 6’sına göre öğrenciler mü-

zik çalışmalarını sergilememekte, 5’ine göre sergi-

lemektedirler. Katılımcılardan 3’ü ise ara sıra mü-

zik çalışmalarının sergilenebildiğini ifade etmiştir. 

Bu konudaki örnek katılımcı görüşleri şöyledir: 

Semiha: Oğlum TRT Çocuk Korosunda 

olduğu için türkü söyletmeye, öğretmeye gayret 

ediyorum. 

Ayça: Sergiliyorlar; belirli gün ve hafta-

larda koro ya da solo olarak söylüyorlar. 

Yalçın: Evet; sınıf içi koro çalışmalarımız 

oluyor. 

Songül: Basit şarkılar söylüyor, blok flütle 

çalıyoruz. Etkinliklerimiz bunlarla sınırlı. 

Hakan: Bundan kasıt eğer şarkı söylemek-

se, evet sergiliyorlar. Bireysel ve birlikte şarkı söy-

leme etkinliği şeklinde gerçekleştiriyoruz etkinlik-

leri. Ayrıca teknolojiden de yararlanıyoruz. 

Sevim: Evet. 23 Nisan’da koro etkinliği 

yapıldı. 

İbrahim: Ara sıra... Sınıfta küçük gruplar 

halinde şarkı söyletiyorum, dans ettiriyorum. 

Meral: Müzik defterlerini güzel kullanma-

larını istiyorum. Bu nedenle yazılan şarkılara mut-

laka resimlerle destekliyorum. Bu çocukların çok 

hoşuna gidiyor. Defterdeki çalışmaları paylaşıyo-

ruz. 

Sonay: Belirli gün ve haftalarda koro ola-

rak sergiliyorlar. Onun dışında yok. Bir öğrencim 

de bağlama çaldı. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Farklı Rit-

mik Yapıdaki Ezgileri Seslendirebilme Durumla-

rına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin 9’u, öğrencilerin farklı rit-

mik yapıdaki ezgileri seslendiremediklerini, 4’ü 

seslendirdiklerini belirtmişlerdir. Bir katılımcı ise 

bu kazanım ile ilgili bir çalışma yapmadığını ifade 

etmiştir. Örnek dökümler ise şu şekildedir:  

Semiha: Ben müzik kulağına sahip bir öğ-

retmen değilim. Tabi ki bu da dersi işlemede olum-

suz biçimde etkili oluyor. Müzik dersine müzik 

öğretmeni girmeli. 

Ayça: Genelde okul türkülerini seslendi-

rebiliyorlar. 

Yalçın: Hayır sergilemiyorlar. Genelde ço-

cuk şarkıları söylüyorlar. 

Songül: Ritmik yapılar bize dağıtılan mü-

zik dersi kitabında var. Bu kitap çerçevesinde ezgi-

leri seslendirmeye çalışıyoruz. Öncelikle ben örnek 

olarak ezgisiyle seslendiriyorum. Daha sonra öğ-

rencilerden bekliyorum. Ama öğrenciler bağımsız 

olarak ezgiyi seslendiremiyorlar. 

İbrahim: Seslendiriyorlar ama belli bir ku-

rala göre değil. 

Meral: Tabi ki seslendiriyorlar. Fakat bi-

reysel farklılıklar, ilgi, yetenek gibi unsurlar çok 

belirleyici oluyor. İstekli ve yetenekli çocuklar bu 

konuda çok iyiler. 

Sonay: Seslendirmeye çabalıyorlar. Ders 

kitabındaki ezgilerden seçtiğim de oluyor, internet-

ten bulduğum da... 

İlkay: Bununla ilgili çalışma yapmadık. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Atatürk'ü 

Anlatan Şarkı ve Marşları Anlamına Uygun Ses-

lendirebilme Durumlarına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin çoğu öğrencilerin sadece 

Atatürk Ölmedi, Aliş’imin Kaşları Kara ve Atam 

Sen Rahat Uyu şarkılarını anlamlarına uygun ses-

lendirebildiklerini şöyle ifade etmişlerdir:    

Semiha: Sadece Manastır ve Aliş’imin Kaş-

ları Kara türkülerini öğretebiliyorum. 

Ayça: Sadece 2 tane; Mustafa Kemal Öz-

gürlük Demek ve Atatürk Ölmedi. 

Yalçın: Anlamına uygun söylemiyorlar. 

Ben yine de Yemen türküsünü ve Çanakkale türkü-

sünü öğretiyorum. 

Songül: Tabi ki seslendiriyorlar. Şarkıları 

öncelikli olarak bilgisayardan dinlettiriyorum 

(doğru söylemelerini sağlamak için). Atam, Ata-

türk ölmedi, Cumhuriyet, 1881’de bir bebek doğdu 

gibi şarkıları öğretiyorum. 

Hakan: Evet; 10 Kasım, Atam Sen Rahat 

Uyu. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Belirgi Gün 

ve Haftalarla İlgili Şarkıları Anlamlarına Uygun 

Söyleyebilme Durumlarına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin 6’sına göre öğrenciler be-

lirgi gün ve haftalarla ilgili şarkıları anlamlarına 

uygun söyleyebilmekte, 2’sine göre söyleyememek-

te, 2’sine göre ise kısmen söyleyebilmektedirler. 

Öğretmenler ile yapılan görüşmelerde, katılımcıla-

rın bu alt tema ile ilgili güçlükler yaşadıkları sap-

tanmıştır.  Bu konudaki örnek katılımcı görüşleri 

şöyledir: 

Semiha: Ben yapabildiğim kadar öğretme-

ye çalışıyorum. Her çocuğun ilgisi ve yeteneği 

farklı. Genel olarak hakkıyla yapıldığı zaman, 

müzik dersi doğru yapılabilir. 

Ayça: 4-5 tekrardan sonra... Arkadan fon 
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müziği çaldığı zaman daha çabuk kavrıyorlar. 

Yalçın: Hayır; bunları da söylemiyorlar. 

Çünkü önem vermiyorlar. Öğrenmek istemiyorlar. 

Çünkü popüler değiller. Bir de müziklerin ya da 

şarkıların yapıldığı zamandaki çocuklar ile şimdiki 

zamane çocukları aynı mı? Tabi ki saçma buluyor-

lar ve sıkılıyorlar. 

Songül: Tüm belirli gün ve haftalar ile ilgi-

li şarkıları öğretmeye çalışıyorum. Anlamına uy-

gun söyleyebiliyorlar. Bu şarkıları öğretirken güç-

lük yaşamıyorum. Tam aksine onların öğrendikle-

rini gördükçe büyük keyif duyuyorum. Ayrıca 

basit koro da hazırladığım oluyor. 

Hakan: Kısmen de olsa evet. Her belirli 

gün ve haftalara uygun şarkıya istek duymuyorlar. 

Sevim: Bazen... Eğer şarkıların ezgilerini 

bilmiyorsam, bunların öğretiminde güçlükler yaşı-

yorum. 

Nurdan: Hayır. Çok güçlük yaşıyorum. 

Derya: Öğretilen şarkıyı söylüyorlar. Üni-

versitede öğrendiğim şarkıları öğretiyorum. Dinle-

dikçe ve zaman geçtikçe daha iyi öğreniyorlar. 

Ayşin: Bazı belirli günlerde tek bir marş 

ya da şarkı oluyor. Bunlarda seviyelerinin üzerinde 

oluyorlar. O güne uygun başka şarkı olmadığı için 

de mecbur kalıyoruz ve çok zorlanıyoruz. 

Maksude: Çabalıyorlar ama ben çok güç-

lük yaşıyorum. 

Sonay: Evet, en kolay ve en zevkli öğren-

dikleri anlar... Ama ders kitaplarındaki şarkılar çok 

zor. Onlardan sadece kolay olanları kullanabiliyo-

rum. 

Müziksel Algı ve Bilgilenme Ana Tema-

sına İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci ana temasını oluştu-

ran “İlkokul 4. sınıf öğrencileri müzik dersi öğretim 

programının öngördüğü müziksel algı ve bilgilen-

me kazanımlarına ne ölçüde sahiptirler?” sorusu, 

görüşmelerden elde edilen veriler temel alınarak 

betimlenmiş ve elde edilen verilerden alıntı yapıla-

rak desteklenmiştir. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Temel Mü-

zik Yazı ve Ögelerini Kullanabilme Durumlarına 

İlişkin Görüşleri 

Sadece 3 öğretmen, öğrencilerin temel 

müzik yazı ve ögelerini kullanabildiklerini ifade 

etmişlerdir. Diğer katılımcılar ise öğrencilerin bu 

kazanımı elde edemediklerini ve kendilerinin de 

bu konuda çok zorlandıklarını aşağıdaki gibi ör-

neklendirilmişlerdir: 

Semiha: Lisans eğitimimde müzik yazısı 

ile ilgili bir eğitim aldım. Ancak şu an bu eğitimin 

yetersiz olduğunu biliyorum. Bunun için eğitim 

fakültelerinde daha detaylı müzik eğitimi şart. 

Eğer bu gerçekleştirilemiyorsa derslere biz değil, 

müzik öğretmenleri girmeli. 

Ayça: Bazılarını kullanabiliyorlar. Çünkü 

ben de pek bilmiyorum. Lisans döneminde görme-

dim. 

Yalçın: Bu konulara hiç girmiyoruz. Dola-

yısıyla kullanamıyorlar. 

Songül: Ortaokul ve üniversitede müzik 

derslerinde öğrendiklerim mesleğimin bu yılına 

kadar yeterli geldi. Sınıf seviyesine uygun olarak 

müzik notalarını, dizekteki yerlerini, işaretlerin 

anlamlarını öğretip, notaları okuyarak flüt ile çal-

maları ve solfej yapmalarını ve ritim tutmalarını 

sağlamaya çalışıyorum. 

Hakan: Zorlanıyorum ama nota bilgisi öğ-

renmek için çabaladığımı hatta müzikçi bir arka-

daştan destek bile aldığımı söyleyebilirim. 

Sevim: Sadece notaların yazımı... Müzik 

eğitimim yok. Oldukça zorlanıyorum. 

Nurdan: Temel müzik yazı ve öğeler kul-

lanılmıyor. Benim bununla ilgili bir eğitimim ol-

madığı için çok zorlanıyorum. 

Derya: Müzik dersini tam anlamıyla öğ-

retmekte zorlanıyorum. Hem bilgim hem yetene-

ğim yeterli değil. Bir müzik öğretmeni kadar iyi 

asla öğretemem. 

Meral: Bazı öğeleri kullanabiliyorlar Ama 

biz sınıf öğretmenlerinin bir müzik öğretmeni 

kadar donanımı yok maalesef. Olamaz da... Eski-

den 4. ve 5. sınıflara müzik öğretmenleri giriyordu. 

O zamanlar, sorunlarımız çok daha azdı.  

Ayşin: Çok zorlanıyorum. Notaları anla-

tamıyorum. Ders kitabındaki şarkıların ezgilerini 

değiştiriyorum. 

Sonay: Sol anahtarı ve notalar dışındaki 

öğeleri zaten vermiyoruz. Lisede aldığım eğitim 

dışında müzik eğitimim yok. Çok zorlanıyorum bu 

nedenle... Çalgı da kullanamıyorum. 

İlkay: Üniversitede müzik eğitimi aldım. 

Ama sadece şarkı ezberledik. Bu nedenle temel 

yazı ve öğelerini bilmiyorum ve dolayısıyla öğret-

miyorum. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Müzikteki 

Ses Yüksekliklerini Grafikle Gösterebilme Du-

rumlarına İlişkin Görüşleri 

Sadece 1 öğretmen çok az öğrencisinin 
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müzikteki ses yüksekliklerini grafikle gösterebildi-

ğini ifade etmiştir. Örnek görüşler şu şekildedir: 

Yalçın: Hayır gösteremiyorlar. 

Hakan: Böyle bir çalışma yapmadık. 

Derya: Gösterebilen öğrencim çok az. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Şarkı, Tür-

kü ve Oyun Müziklerindeki Hız Değişikliklerini 

Fark Edebilme Durumlarına İlişkin Görüşleri 

8 öğretmen öğrencilerin şarkı, türkü ve 

oyun müziklerindeki hız değişikliklerini fark ede-

bildiklerini belirtirken 1 katılımcı bu konuya hiç 

girmediğini ifade etmiştir. Bu konudaki örnek 

katılımcı görüşleri şöyledir: 

Semiha: Genelde fark ediyorlar. Akılda 

kalması kolay, fazla uzun olmayan müzik parçala-

rındaki hız değişikliklerini fark edebiliyorlar. Şarkı, 

türkü seçerken doğayı anlatan, akılda kalan, ezgisi 

kolay olanları tercih ediyorum.  

Ayça: Evet; halk arasında çok söylenen 

popüler parçalarda... Biraz onları heyecanlandıran, 

söylemekten keyif aldıkları şarkıları seçiyorum. 

Yani popüler şarkıları. 

Yalçın: Bu konuda herhangi bir çalışma-

mız yok. 

Songül: Ders kitabımızda bu konuyla ilgili 

şarkılar var. Ben de fark ettirmeye çalışıyorum ve 

fark edebildiklerini düşünüyorum. Şarkı ve türkü-

leri öğrencilerin seviyelerine uygun olmasına dik-

kat ediyorum.  

Hakan: Fark ediyorlar ve ona göre ritim 

tutuyorlar. Şarkı ve türküleri seçerken öncelikle 

çocuğun yakın çevresinden olan ve ilgisini çekecek 

içeriğe sahip şarkıları seçiyorum. 

Nurdan: Evet, fark edebiliyorlar. Marş ve 

türkülerle sağlıyoruz. Bunların seçiminde öğrenci-

lerin seviyesi, söyleyebilme kabiliyetleri göz önüne 

alınıyor. 

Derya: Çok az öğrenci fark edebiliyor. 

Şarkıları seçerken kolay olmasına dikkat ediyorum. 

Meral: Hız değişikliklerini fark ediyorlar. 

Müzik kitabındaki şarkıları ve belirli günlere özel 

şarkıları, çocukların sevdiği neşeli, taklitli şarkılar 

seçiyorum.  

Sonay: Bu dersi işlerken genelde farklı tür-

leri kullanıyorum. Hızlılara daha çok Karadeniz 

türküsü, yavaşlara Atatürk şarkıları, ninniler, orta 

hızlılara belirli günler için öğrendikleri ve popüler 

şarkılarda seçiyorum. Konuya uygunluk dışında 

sevdikleri şarkıları seçmeye özen gösteriyorum. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Öğrendik-

leri Seslerin Temel Özelliklerini Ayırt Edebilme 

Durumlarına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin 10’una göre öğrenciler öğ-

rendikleri seslerin temel özelliklerini ayırt edeme-

mektedirler. Örnek görüşme dökümleri aşağıdaki 

gibidir:  

Semiha: Ders saatimiz haftada 1 saat. Bir-

takım temel müzik terimlerini öğretmek için yeterli 

zamanımız yok. Elimden ne geliyorsa o kadar... 

Songül: Sınıfın tamamı değil ama müziğe 

ilgisi olan bazı öğrenciler ayırt edebiliyor. 

İbrahim: Hayır; bu eğitimi henüz verme-

dim. Çünkü ben de bilmiyorum. 

Meral: Kesinlikle hayır. 

Sonay: Çok anlayabildiklerini sanmıyo-

rum. Verilen örnekle anlamış görünseler de, uygu-

layamıyorlar. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Dinledikle-

ri Müziklerdeki Gürlük Değişikliklerini Fark 

Edebilme Durumlarına İlişkin Görüşleri 

8 öğretmen öğrencilerin dinledikleri mü-

ziklerdeki gürlük değişikliklerini fark edebildikle-

rini, 1 öğretmen bazen fark edebildiklerini, 5 öğ-

retmen ise fark edemediklerini aşağıdaki gibi ör-

neklendirilmişlerdir: 

Semiha: Genelde bu konuda başarılı sayı-

lırız. Gürlük farklılıklarını fark edebiliyorlar. 

Hakan: Evet ama kısmen sorun yaşadığı-

mız da oluyor. 

İbrahim: Çok az öğrenci fark edebiliyor. 

Meral: Hayır. Çok zorlanıyorum. Bu ko-

nuda çok yetersizim. 

Ayşin: Çabuk kavrıyorlar. Ama zaman 

zaman zorlanıyoruz. 

Maksude: Bazen fark ediyorlar. Ben de 

nasıl anlatacağımı bilmiyorum. 

Sonay: Fark ediyorlar. Marşlar, ninniler ve 

sevdikleri şarkılarda zorluk çekmiyorum. 

Müziksel Yaratıcılık Ana Temasına İliş-

kin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü ana temasını oluştu-

ran “İlkokul 4. sınıf öğrencileri müzik dersi öğretim 

programının öngördüğü müziksel yaratıcılık kaza-

nımlarına ne ölçüde sahiptirler?” sorusu, görüşme-

lerden elde edilen veriler temel alınarak betimlen-

miş ve elde edilen verilerden alıntı yapılarak des-

teklenmiştir. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Dinledikle-

ri Müziklerle İlgili Duygu ve Düşüncelerini İfade 

Edebilme Durumlarına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin 11’ine göre öğrenciler din-

ledikleri müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini 

ifade edebilmektedirler. Ayrıca katılımcıların çoğu 

öğrencilerin popüler müzikler aracılığıyla duygu 
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ve düşüncelerini ifade edebildiklerini belirmişler-

dir. Bu konudaki örnek katılımcı görüşleri şöyledir: 

Semiha: Genel olarak çocuklar, duygu ve 

düşüncelerini ifade edebilmede güçlük çekiyorlar. 

Ha müzik dersi ha başka ders... Fark etmiyor. Ama 

çocuklar pop şarkılarını seviyorlar.  

Ayça: Bazen ifade ediyorlar. Daha çok ye-

tiştikleri bölge türkülerini dinlemeyi seviyorlar.  

Yalçın: Popüler şarkılar olursa evet, ifade 

ediyorlar. Ben de bunları dinletiyorum. 

Songül: Basit düzeyde ifade edebiliyorlar. 

Çocuk şarkıları ve pop-rap müzikten hoşlanıyorlar. 

Derslerimde çoğunlukla çocuk şarkıları dinlettiri-

yorum. 

Hakan: Evet, melodisi toplu söylemeye 

uygun müzikleri seviyorlar. Genelde çocuk şarkıla-

rı dinlettiriyorum. 

Ayşin: Evet ama aile ve çevresel faktörler 

mutlaka etkili oluyor. Arabesk dinliyorlar. Bana 

kalsa hep türkü öğretirim. Çünkü kültürel değerle-

ri türkülerle öğretebiliriz.  

Sonay: Ailenin etkisiyle güncel hareketli 

parçalar ve ilahiler, ağıtlar dinliyorlar. Ben ise 

türkü dinletiyorum. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Müziklere 

Kendi Oluşturdukları Ritim Kalıbı İle Eşlik Ede-

bilme Durumlarına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin 11’ine göre öğrenciler mü-

ziklere kendi oluşturdukları ritim kalıbı ile eşlik 

edememektedirler. Örnek görüşme dökümleri 

aşağıdaki gibidir:  

Semiha: Yaratıcılık anlamında bir şey yok. 

Ne bunu ortaya çıkaracak eğitimim yeterli ne de 

çocuklar okul öncesinden de bilgisiz geliyorlar. 

Ayça: Evet... İyice kavrayana kadar kendi 

oluşturdukları ritimlerde söylüyorlar. 

Yalçın: Taklit yoluyla bilinçsizce eşlik et-

meye çalışıyorlar. 

Songül: Kendi ritim kalıbı ile eşlik eden 

öğrencim bugüne kadar olmadı. 

Sevim: Benim öğrettiğim kalıpları kullanı-

yorlar. 

Nurdan: Bu şekilde bir çalışma ve etkinlik 

yapılmadı. 

Sonay: Benim öğrettiklerimi uyguluyorlar. 

Kendileri sadece gürültü yapıyor. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Kendi 

Oluşturdukları Ezgileri Seslendirebilme Durum-

larına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin 5’ine göre öğrenciler kendi 

oluşturdukları ezgileri seslendirebilmekte, 7’sine 

göre seslendirememekte, 2’sine göre ise zaman 

zaman seslendirebilmektedirler. Bu konudaki ör-

nek katılımcı görüşleri şöyledir: 

Ayça: Zaman zaman... Ancak bu yeterli 

değil. Sorun tek başına okul değil, toplumun müzi-

ğe bakışı da önemli sorun. 

Yalçın: Özellikle oyun oynarken kendi 

oluşturdukları ezgileri seslendiriyorlar ve bundan 

çok hoşlanıyorlar. 

Ayşin: Bazı öğrenciler seslendirebiliyor ve 

bundan da hoşlanıyorlar. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Farklı Rit-

mik Yapıdaki Ezgilere Uygun Hareket Edebilme 

Durumlarına İlişkin Görüşleri 

9 öğretmene göre öğrenciler farklı ritmik 

yapıdaki ezgilere uygun hareket edememektedir-

ler. Bu konudaki örnek katılımcı görüşleri şöyledir: 

Semiha: Hareketli ezgiler daha ilgi çekici 

oluyor. Ders, olması gerektiği gibi işlenirse az ya 

da çok geri dönüt alabiliyorum. 

Yalçın: Sadece oyun oynarken... 

Songül: Basit, seviyeye uygun seçilen şar-

kılarla kazanım sağlamaya çalışıyorum. 

Derya: Sadece öğretilenlere uygun hareket 

edebiliyorlar. 

Meral: Uygun hareket ediyorlar. Çocukla-

rı genelde özgür bırakıyorum. 

Ayşin: Ancak grup halinde olursa uygun 

hareket edebiliyorlar.  

Sonay: Hepsine olmasa da keyifle eşlik 

ediyorlar. Her ezgiyi kullanamıyorum. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Müzikler-

deki Aynı ve Farklı Ezgi Cümlelerini Dansa Dö-

nüştürebilme Durumlarına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin 3’üne göre öğrenciler mü-

ziklerdeki aynı ve farklı ezgi cümlelerini dansa 

dönüştürebilmekte, 8’ine göre dönüştürememekte, 

3’üne göre ise çok az öğrenci dönüştürebilmekte-

dir. Örnek katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Semiha: Aslında bu konuda kısmen de ol-

sa başarılılar. Ama yetersiz ders saati ve müfredat, 

velilerin ve okul idaresinin müziğin gereksiz bir 

ders oluğu yönündeki bakış açıları her şeyi mah-

vediyor.  

Songül: Bağımsız olarak pek dönüştüre-

miyorlar. Ben daha önce 23 Nisan törenlerine ha-

zırlık olarak müzikli dans gösterileri hazırlamıştım. 

Benim öğrettiğim hareketleri öğrenerek müziğe 

uygun dans edebiliyorlar. 
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Hakan: Hayır; henüz yapmadım. 

Sevim: Bazen; ancak örneklendirildiği 

zaman. 

Meral: Ben böyle bir şey uygulamadım. 

Ama bazen çocuklarda bunu gözlemliyorum. 

Ayşin: Bu konuda çok başarılılar. Hatta şi-

iri farklı ezgilerde söylemeye bayılıyorlar. 

Sonay: Kendileri dönüştüremiyorlar ama 

öğretileni yapabiliyorlar. Ront çalışması yapabildik 

mesela... 

İlkay: Sadece 23 Nisan’da. 

Müzik Kültürü Ana Temasına İlişkin 

Bulgular 

Araştırmanın dördüncü ana temasını oluş-

turan “İlkokul 4. sınıf öğrencileri müzik dersi öğre-

tim programının öngördüğü müzik kültürü kaza-

nımlarına ne ölçüde sahiptirler?” sorusu, görüşme-

lerden elde edilen veriler temel alınarak betimlen-

miş ve elde edilen verilerden alıntı yapılarak des-

teklenmiştir. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Sınıfça Or-

tak Müzik Arşivi Oluşturmada Görev Almaya 

Gönüllü Olma Durumlarına İlişkin Görüşleri 

11 öğretmen öğrencilerin sınıfça ortak 

müzik arşivi oluşturmada görev almaya gönüllü 

olmadıklarını ifade etmişlerdir. Örnek görüşme 

dökümleri şu şekildedir: 

Semiha: Kızlar bu konuda daha istekliler. 

Ama daha önce de bahsettiğim gibi müzik dersinin 

gereksiz olduğuna yönelik bir fikir oluşturulmuş. 

Bu da her şeyi engelliyor.  

Yalçın: Arşivimiz yok. Bilgisayarımız bile 

yok. 

Songül: Doğaçlama olarak bu arşiv zaman 

içerisinde oluşuyor zaten. Zamanla birikim olduk-

ça arşivimiz de oluşuyor. Benim kendime ait arşi-

vim var. 

Hakan: Sınıf bilgisayarında olan müzikler 

eğer arşiv sayılıyorsa, evet var. 

Nurdan: Böyle bir arşiv yapılmadı. 

Meral: Olmasını çok isterim. Ama maale-

sef yok. 

Ayşin: Geçen sene vardı. Bu sene tiyatroya 

ağırlık verildi. Ders kitabındaki şarkılar öğretiliyor. 

Bence ders kitaplarında daha çok türküye yer ve-

rilmeli. Notayı sınıfta öğretemiyoruz. Çalgılarımız 

yok. Benim de bu konuda bilgim yok. Nota konusu 

kaldırılmalı. 

Sonay: Sadece 1. sınıftan itibaren öğrendi-

ğimiz şarkıları yazdığımız bir müzik defterimiz 

var.  

 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Müziklerle 

İlgili Araştırmalarında Bilişim Teknolojilerinden 

Yararlanma Durumlarına İlişkin Görüşleri 

10 öğretmene göre öğrenciler müziklerle 

ilgili araştırmalarında bilişim teknolojilerinden 

yararlanmamaktadırlar. Örnek katılımcı görüşleri 

aşağıdaki sunulmuştur: 

Semiha: Maalesef bilişim teknolojilerinden 

yararlanmak demek, “You Tube”dan şarkı dinle-

mek demektir. 

Ayça: Yararlanıyorlar. Müzik aletlerinin 

tanıtımı ve tarihi gibi. 

Yalçın: Hayır; bunun için sınıf ve okul do-

nanımımız çok yetersiz. 

Songül: Ben araştırma ödevleri vermiyo-

rum. Öğrenciler telefondan ve internetten dinliyor-

lar. 

Nurdan: Bir kere yöresel türküleri araş-

tırmışlardı. 

Derya: Evet; verilen şarkının sözlerini ve 

nasıl söylendiğini araştırıyorlar. 

Ayşin: Bu tür araştırma yapamıyoruz. Her 

evde bilgisayar yok. 

Sonay: Pek değil... Çoğunun evinde inter-

net ya da bilgisayar yok. Mozart’ı araştırdılar. 

Bazen belirli gün ve haftalar ile ilgili araştırmalar 

yaptılar. Orman şarkısı gibi... 

İlkay: Araştırma çalışması yapmadık. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Farklı Tür-

lerdeki Müzikleri Dinleyerek Müzik Kültürü ve 

Beğenilerini Geliştirme Durumlarına İlişkin 

Görüşleri 

10 öğretmene göre öğrenciler farklı türler-

deki müzikleri dinleyerek müzik kültürü ve beğe-

nilerini geliştirmemektedirler. Görüşler aşağıdaki 

gibi örneklendirilmişlerdir: 

Semiha: Genelde pop dinliyorlar. Bir de 

Güneydoğu’dan göç eden çok sayıda öğrencim 

olduğu için Kürtçe şarkılar dinliyorlar. Ben ise 

türkü dinletmeye çalışıyorum. 

Ayça: Haftada 1 saat zamanımız var. Çok 

çeşide giremiyoruz. 

Songül: Evet; özellikle rap türünü çok se-

viyorlar. Ben sadece ders kitabındaki şarkılara 

bağlı kalmak zorundayım. Ara sıra çocuk şarkıları 

dinlettirip, tanıtıyorum. 

Hakan: Pek değil... Genelde müfredatın 

verdiği şarkılar dışına pek çıkmıyoruz. Nadiren 

herhangi bir boş zamanda (doğum günü, yarışma 

gibi) bazen değişik müzikleri dinlettiriyorum. 

Sevim: Okul şarkıları ve türküler dışında 

türler dinletmiyorum. 
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Meral: Çocuklar popüler müzikleri tercih 

ediyorlar. Ama ben çocuklara sözsüz müzikler 

dinletiyorum. 

Sonay: Sınıfta evet ama çalışma sınıfta ka-

lıyor. Evde daha çok arabesk, ilahi ve ağıt dinleni-

liyor. Doğal olarak gelişme olduğunu düşünmüyo-

rum. 

İlkay: Sadece okul şarkıları öğretiyor ve 

dinlettiriyorum. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Marşlar 

Aracılığıyla Milli Bilinç Kazandıklarının Düşü-

nülme Durumlarına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenlerin 9’una göre öğrenciler 

marşlar aracılığıyla milli bilinç kazanmakta, 5’ine 

göre kazanmamaktadırlar. Örnek katılımcı görüş-

leri şu şekildedir: 

Semiha: Marşlar genelde yüksek sesle, 

vurgulu, coşkulu söylendiği için daha istekli olu-

yorlar. Milli bilinç az da olsa kazanılıyor diye dü-

şünüyorum. 

Songül: Marşların bu konuda çok etkili 

olduklarını düşünüyorum. 

Hakan: Hayır, düşünmüyorum. 

Derya: Düşünüyorum. Marşları söylemeyi 

seviyorlar. 

Ayşin: Evet; özellikle kurtuluş mücadele-

sinin ne zorluklarla kazanıldığının, birlik ve bera-

berlik duygusunu anlatan şarkılarla kavratıldığını 

düşünüyorum. 

İlkay: Hiç düşünmedim. Ama bu konu ile 

ilgili çalışma yapılabilir. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Atatürk'ü 

Anlatan Şarkı ve Marşları Tanıma Durumlarına 

İlişkin Görüşleri 

12 katılımcı öğrencilerin başta Gençlik 

Marşı, Aliş’imin Kaşları ve Atatürk Ölmedi olmak 

üzere Atatürk'ü anlatan şarkı ve marşları tanıdıkla-

rını şöyle ifade etmişlerdir:    

Semiha: Manastır ve Aliş’imin Kaşları. Sa-

yıyı artırmayı düşünüyorum. Gençlik Marşı’nı 

biliyorlar. Ama yetersiz... Ders saatinin 3 saat ol-

ması şart.  

Ayça: Biraz tanıyorlar. Atatürk ölmedi, 

Mustafa Kemal, Atatürk yoktu. 

Hakan: Biliyorlar. Gençlik marşı ve Onun-

cu yıl marşı. 

Sonay: Genelde... Benim söyleyebildikle-

rim ve ses sistemi ayarlayabildiğimde dinletebil-

diklerim. Örneğin Gençlik marşı... 

İlkay: Birkaç tane biliyorlar. Mesela 

Aliş’imin Kaşları... 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Atatürk'ün 

Sanata ve Türk Müziğine İlişkin Görüşlerini 

Anlama Durumlarına İlişkin Görüşleri 

7 öğretmene göre öğrenciler Atatürk'ün 

sanata ve Türk müziğine ilişkin görüşlerini anla-

makta, 3’üne göre kısmen anlamakta, 3’üne göre 

anlamamaktadırlar. 1 katılımcı ise bu konuyu hiç 

anlatmadığını ifade etmiştir. Görüşler aşağıdaki 

gibi örneklendirilmişlerdir: 

Semiha: Bu konuda düşünceye sahipler. 

Önem vermiştir derler ama açıklamasını yapamaz-

lar. 

Yalçın: Atatürk’ü çok yönlü olarak sınıfta 

anlatıyorum. 

Songül: Seviyelerine indirgenerek açık-

landığında anlıyorlar. 

Nurdan: Bazen anlıyorlar. 

Meral: Evet anlıyorlar ve bu çok hoşlarına 

gidiyor. 

Ayşin: Bu konuyu her derste anlatıyorum. 

Bilgiler veriyorum. Ancak Atatürk’ün Türk müzi-

ğine ilişkin görüşlerini pek anlamıyorlar. 

Sonay: Türkçenin çok kötü biçimde konu-

şulduğu ve geçim derdinin olduğu bu dönemde, 

insanların eğitimden daha öncelikli sorunları var. 

Dolayısıyla sanata ve müziğe değer verilmiyor. 

Öğrenciler sadece anlamış gibi yapıyorlar ama 

anlamıyorlar. 

İlkay: Bu konuyu anlatmadım. 

Öğretmenlerin, Öğrencilerin Çevrelerin-

deki Müzik Etkinliklerine Katılma Durumlarına 

İlişkin Görüşleri 

10 öğretmene göre öğrenciler çevrelerin-

deki müzik etkinliklerine katılmamaktadırlar. Bu 

konuda katılımcıların görüşleri aşağıdaki gibi 

örneklendirilmiştir: 

Semiha: Kurs ya da çalgı eğitimi alan yok. 

Bu konuda ailelerin bakışları olumsuz. Ailenin 

çocuk sayısı fazla olduğu için yeteri kadar ilgi 

gösteremiyorlar. 

Hakan: Bağlama eğitimi alan öğrencim 

var. 

Meral: Hayır katılmıyorlar. Zaten çevrede 

de böyle bir etkinlik yok. 

Ayşin: Mahallede halk eğitim merkezine 

giden öğrenciler var. Bağlama kursuna gidiyorlar. 

Ancak maddi imkânsızlıklardan dolayı bağlama 

alamıyorlar. 

Sonay: Sadece 1 öğrencim bağlama eğitimi 
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aldı. Genelde öğrencilerin tek müzik etkinlikleri, 

düğünler. 

Ayrıca, görüşme sorularının dışında 2 ka-

tılımcı şu görüşleri iletmiştir: 

Sevim: Müzik derslerindeki kazanımlara 

yeterli zaman ayıramıyoruz. Bu dersin işlenişinde 

zorluklar yaşıyoruz. Ders kitabında verilen şarkıla-

rın ezgilerinin çoğu bilinmediği için öğretilemiyor. 

Sınıf öğretmenleri müzik dersinin işlenmesi için 

yeterli donanıma ve ortama sahip değiller. Bu 

derslerin bizden alınıp, müzik öğretmenlerine 

verilmesi şart. 

Meral: Umarım çalışmanız ilkokul çocu-

ğunun sanat eğitimine katkı sağlar. Çünkü eskiden 

4. ve 5. sınıfta resim ve müzik derslerine branş 

öğretmenleri girerdi. Şu anda ilk 4 sene hatta ana-

sınıfını da sayarsak 5 sene, çocuk bence yeterli 

sanat eğitimi almıyor, ne kadar çabalarsak çabala-

yalım...  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin müzik dersi 

öğretim programının öngördüğü kazanımlara ne 

ölçüde sahip olduklarını incelemeyi hedefleyen 

araştırmanın sonucunda, öğrencilerin müzik dersi 

öğretim programının öngördüğü dinleme-söyleme-

çalma, müziksel algı ve bilgilenme, müziksel yaratıcılık 

ve müzik kültürü kazanımlarını elde edebilmelerin-

de; müzik çalışmalarını sergileme, farklı ritmik 

yapıdaki ezgileri seslendirme, temel müzik yazı ve 

ögelerini kullanma, müzikteki ses yüksekliklerini 

grafikle gösterme, öğrendikleri seslerin temel özel-

liklerini ayırt etme,  müziklere kendi oluşturdukla-

rı ritim kalıbı ile eşlik etme, kendi oluşturdukları 

ezgileri seslendirme, farklı ritmik yapıdaki ezgilere 

uygun hareket etme, müziklerdeki aynı ve farklı 

ezgi cümlelerini dansa dönüştürme, sınıfça ortak 

müzik arşivi oluşturmada görev almaya gönüllü 

olma, müziklerle ilgili araştırmalarında bilişim 

teknolojilerinden yararlanma, farklı türlerdeki 

müzikleri dinleyerek müzik kültürü ve beğenilerini 

geliştirme, çevrelerindeki müzik etkinliklerine 

katılma davranışlarını kazanmada çeşitli problem-

lerle karşılaştıkları ortaya çıkmıştır.  

“Dinleme-Söyleme-Çalma”, “Müziksel Algı 

ve Bilgilenme”, “Müziksel Yaratıcılık” ve “Müzik 

Kültürü ” adı altında dört temel öğrenme alanı 

üzerine oturtulmuş olan ilköğretim müzik dersi 

öğretim programı, öğrencilerin kendisi ve çevresiy-

le barışık, ulusal ve uluslararası kültürleri tanıyan, 

çevresindeki olaylara, değişim ve gelişmelere du-

yarlı, güzel sanatların her türüne açık, mutlu-

kişilikli-öz güveni olan bireyler olarak yetişmeleri-

ni sağlamaya yöneliktir. Ayrıca bu programla ula-

şılması beklenen temel beceriler; Türkçeyi doğru-

güzel-etkili kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı 

düşünme, iletişim kurma, problem çözme, araştır-

ma, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, 

müziksel algılama ve bilgilenme, kişisel ve sosyal 

değerlere önem verme, müzik okuryazarlığı edine-

bilme, estetik duyarlığa sahip olma; değerler de, 

paylaşım, hoşgörü, sorumluluk olarak belirlenmiş-

tir. Ancak öğrenme-öğretme süreci içerisinde plan-

lanmış ve düzenlenmiş yaşantılar aracılığı ile öğ-

rencilerde görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum 

ve değerler olarak ifade edilen bu kazanımların 

elde edilemediği belirtilmektedir (MEB, 2006). 

Oysa çocuğun yaşamında, doğuşundan itibaren 

oluşmaya ve yer almaya başladığı bilinen müziksel 

dilin çocuğun gelişmesinde çok önemli bir yeri 

vardır. Böylesine önceliği olan müziksel dilin il-

köğretim okullarındaki müzik eğitiminde daha 

fazla geliştirilmesi beklenir. Bu beklentinin gerçek-

leşmesi ise buna önem ve öncelik veren bir eğitim-

öğretim yaklaşımıyla olacaktır. (Uçan, 1999). Diğer 

yandan ilköğretim okullarımızda bazı durumlar 

dışında, müzik eğitimi pek sınırlı yapılmakla bir-

likte, onu almaya en uygun ve gerekli bir çağda 

çocuklara verilememekte, hiçbir zaman giderile-

meyecek büyük bir fırsat gibi elden kaçmaktadır. 

Bugün müzik sorunu olarak en önemli iş, ilköğre-

tim müzik eğitim ve öğretimini çözümlemektir 

(Say, 2005).  

Ayrıca araştırma sonucunda, sınıf öğret-

menlerinin müzik derslerindeki kazanımlara yeter-

li zaman ayıramadıkları, bu dersin işlenişinde 

zorluklar yaşadıkları, müzik dersinin işlenmesi için 

yeterli donanıma ve ortama sahip olmadıkları ve 

bu dersin müzik öğretmenlerine verilmesi gerekliği 

saptanmıştır. Benzer bir sonuca Yünlü ve Sağ-

lam’ın (2004) ve Yazıcı’nın (2012) araştırmalarında 

da rastlanmıştır. Araştırmaların sonucunda ilkokul 

döneminde çocuğun zihinsel, bedensel ve ruhsal 

gelişimini sağlayan müzik derslerine, müzik öğ-

retmenlerinin girmesinin gerekliği ortaya çıkmış; 

ilkokul müzik eğitiminin sadece blokflüt öğretimi-

ne indirgenerek uygulandığı ve ilkokul müzik 

öğretimi programının tam olarak uygulanamadığı 

tespit edilmiştir. Çocukların, çok boyutlu ve kültü-

rel gelişimi üzerinde bu kadar çok katkısı olan 

müzik eğitimi ve öğretiminin her çocuğun eğitim 

hakkı olmasına rağmen, Türkiye'de ilkokullarda 

müzik dersi zorunlu olmakla birlikte çok boyutlu 

eğitim ve öğretim sorunlarından dolayı hak ettiği 
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önemi görmemekte ve çocuklarımız böylesi etkili 

sanat eğitimi alanından yoksun bırakılmaktadır 

(Kocabaş ve Selçioğlu, 2003). Bu bağlamda ilkokul 

müzik derslerinde, çocuklara sadece nota öğrete-

rek, şarkı söyletip-çaldırmanın yanında, onlara, 

seviyelerine uygun, çeşitli müzik türlerinde müzik-

ler dinletmek, çocukların müzik derslerine olan 

ilgilerinin artmasına ve derse aktif olarak katılma-

larına olanak verecektir (Tanrıkorur, 1998).  

Elde edilen bu sonuçlar ışığında; ilkokul 

müzik dersinin tam olarak uygulanabilmesi için 

her ilkokulun donanımlı bir müzik dersliğine sahip 

olması; sınıf öğretmenlerinin katılabilecekleri hiz-

metiçi müzik eğitim ve öğretim programlarının 

açılması; müzik derslerinin haftada en az 2 saate 

çıkarılması; ilkokul müzik derslerinin branş öğret-

menleri tarafından verilmesinin sağlanması; ilko-

kul müzik dersinin uygulanmasında yaşanan sıkın-

tıların giderilmesi amacı ile müzik dersinin amaç-

ları, uzmanlar ve alan öğretmenleri tarafından 

yeniden gözden geçirilerek öğretim programının 

bu doğrultuda düzenlenmesi; sınıf öğretmenliği 

lisans programlarında öğretmen adaylarına verilen 

müzik eğitimi derslerinin niteliğinin ve kapsamının 

artırılması; öğrencilere, velilere ve topluma, müzik 

dersinin bir eğlence dersi olmadığını, çocukların 

yaratıcılık ve estetik yönünü geliştirdiğini, diğer 

derslerde de başarılı olmaları yönünde etkili bir 

ders olduğunu anlatan cd, kitap, seminer gibi ça-

lışmaların yapılması; ilkokul müzik dersi öğretim 

programının uygulanabilirlik ve anlaşılabilirlik 

yönleri açısından tekrar gözden geçirilerek görev 

başındaki sınıf öğretmenlerinin de görüşleri ve 

düşünceleri doğrultusunda geliştirilmesi öneril-

mektedir. 
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