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Özet

Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalı öğrencilerinin eşlik dersi hakkındaki görüşlerini alınarak, bu derste zorlandıkları 
konular, zorlanmalarının sebepleri ve zorlandıkları konulara ilişkin çözüm önerilerini ortaya 
koymaktadır. Anket, bu dersi alan üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan toplam 43 müzik 
öğretmeni adayına sekiz tane açık uçlu soru yöneltilmiştir. Ankete verilen yazılı cevaplar, 
nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarında, öğrenciler, 
eşlik dersinin, ileriki meslek yaşantılarında vazgeçilmez öneme sahip olduğunu, bu dersin 
gerekliliği itibariyle lisans eğitimi boyunca olması gerektiğini, bu dersin diğer alan derslerine 
faydalarından bahsetmektedir. Eşlik dersinde zorlandıkları konularda, bu derse kadar ki 
süre içinde, özellikle piyano ve armoni derslerinde, eşlik dersine alt yapı oluşturacak şekilde 
derslerin içeriğinin planlanmasının önemi üzerinde durulurken, birlikte uyum içerisinde çalma 
becerilerinin gelişimine olanak sağlayabilecek çalışmalara daha fazla yer verilmesi gerektiği 
sonucu çıkartılmıştır. Bununla birlikte, eğitim müziği alanında ve eşlikli okul şarkılarına 
ilişkin kaynak kitapların sayısının arttırılması gerektiği vurgulanmıştır. Sonuçlara dayanarak, 
öğrencilerin eşlik dersine ilişkin görüşlerine gereken önem verilerek, derse ilişkin zorluk 
çekilen konular ve çözüm önerilerine gereken hassasiyet göstererek, bu zorlukların aşılmasına 
yardımcı olabilecek çalışmalara yer vermek gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmeni Adayları, Eşlik Dersi, Eşlik Dersine İlişkin Görüşler, 

PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS’ PERCEPTIONS 
TOWARD THE ACCOMPANIMENT COURSE AND 

SUGGESTIONS TO OVERCOME THEIR DIFFICULTIES IN 
THE COURSE

Abstract

The present study aims to take the opinions of students enrolled in the Fine Arts Education 
Department of Music Education Division at Education Faculties about accompaniment course 
and to identify subjects they have difficulty with in this course and the reasons behind their 
difficulties and to offer solutions to overcome their difficulties. A questionnaire, which consists 
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of eight open-ended questions, was administered to 43 pre-service music teachers enrolled 
in this course in their 3rd and 4th years. Written responses to the questionnaire were analyzed 
using qualitative research techniques. The results of the study provide information about the 
students, the indispensable importance of the accompaniment course for their future career, 
the strong need for this course throughout undergraduate education, and its benefits for other 
field courses. The subjects they had difficulty with in the accompaniment course highlighted 
the importance of planning course content so that the courses taught until this course and 
particularly piano and harmony courses are designed to form a basis for the accompaniment 
course and it was concluded that more room should be allowed for studies that can help improve 
the skills to play together in harmony. In addition, the results also underlined that the number 
of reference books on educational music accompanied school songs should be increased. Based 
on these results, it is recommended that researchers and instructors attach importance to the 
students’ opinions about the accompaniment course, to be sensitive toward the subjects in 
which they have difficulty and suggestions for solution, and to carry out studies to overcome 
these difficulties.

Keywords: Pre-Service Music Teachers, Accompaniment Course, Opinions about 
Accompaniment Course.

1. Giriş

Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim 
Dallarında, Müziksel İşitme Okuma Yazma, Genel Müzik Tarihi, Piyano, Bireysel Ses 
Eğitimi, Bireysel Çalgı Eğitimi, Eşlik gibi dersler okutulmaktadır. Bunların arasında 
Eşlik dersi, 1997–1998 yılları arasında üçüncü sınıf birinci dönemde “Eşlik” (Kor-
repetisyon) adı ile yürütülmekteydi. Bu dersin içeriği “ Piyano ve diğer çalgılar için 
okul müziğindeki çeşitli ses ve çalgı eserlerine yazılmış eşlik müziklerini çalma ya da 
doğaçlama eşlik çalışmalarını kapsar” şeklinde tanımlanmaktadır (1). 2006–2007 ye-
niden yapılandırılan program ile bu ders, “Eşlikli Çalma” adı ile yürütülmektedir. Bu 
dersin içeriği “Okul müziği eşliklerini ve temel oda müziği repertuarını tanıma ve çal-
mayı” kapsamaktadır (2).

Eşlik kavramı için çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Say’a göre Eşlik, “Bir eserde 
esas sesi destekleyen parti veya partiler, ses müziği veya çalgı müziğinde bir eserin 
armonik niteliğini ortaya çıkaran, ona içerik ve derinlik kazandıran müzikal birlikte-
liktir” (3). Bilgin’e göre, “Bir kompozisyonun ana melodisine ya da ses partisine da-
yanak oluşturması ya da onu ön plana çıkarması amaçlanan yardımcı parti ya da par-
tilerdir” (4). 

Müzik tarihi boyunca eşlik, zengin bir form çeşitliliği içinde yer almıştır. Çeşit-
li formlar içinde üstlendiği görevler ile ana partiyle kaynaşma özelliğini pekiştirerek, 
geliştirmiştir. Bu özellikleri ile kendine özgü karakter ve stiller sergileyerek, kuram-
sal açıdan armoni sanatının temelini oluşturmuştur. Bundan dolayı, “eşliğin esas sesi 
desteklemesine ve onunla kaynaşmasına sadece besteleme aşamasında değil, yorum 
aşamasında da özen gösterilmiştir”(3).
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Müzik öğretmenliği lisans programlarının amacı, “İlköğretim ve ortaöğretime yö-
nelik genel müzik eğitiminin hedeflerine uygun olarak başta ders içi olmak üzere ders 
dışı, okul içi ve dışındaki tüm müziksel etkinlikleri verimli ve etkili şekilde yürütebi-
lecek müzik öğretmeni yetiştirmektir” (4). Fenmen’e göre,“Müzik eğitiminde amaç, 
müziği sevdirmektir, çalgı bir araçtır, müzik ise amaçtır” (5). Müzik öğretmeni, öğ-
rencilerine bilgiyi en doğru şekilde aktarıp, şarkının veya çalgının güzelliğine dikkat-
lerini çekebilmeli, onları müzik yapmaya ve yaratmaya heveslendirebilmelidir (6, 7). 
Bu bakımdan, öğretmenler, bugünün ve geleceğin eğitim ihtiyaçları dikkate alarak ye-
tiştirilmelidir (8). 

Eşlik öğretimi, piyano öğretiminin bir koludur. “Piyano öğretimi; zihin, vücut, 
duygu, görme, işitme, dokunma duyuları ile iç içedir. Bu bağ içinde öğrenci; öğren-
mek için nota okuma, ritim, müzikal algılama, teknik, sanatçılık, stil, yorumlama ve 
müziği icra etme de gelişmelidir” (9). Piyano eğitimi, bireyin bilişsel, duyuşsal ve de-
vinişsel becerilerinin tümünü içeren uygulama alanlarını kapsamaktadır (10). Bu açı-
dan, piyano eğitimi, öğrencinin, müzik dinleme beğenisinin, müziksel işitmesinin ve 
müziksel becerilerinin gelişimine katkıları bulunmaktadır (11). Bu bağlamda, müzik 
öğretmeni için, piyano çalgısını etkili bir şekilde eşlik yapabilecek seviyede kullana-
bilmesi önem taşımaktadır. Sun’a göre, müzik öğretmeni, ileride öğrencilerine şarkı 
öğretebilmek için piyano çalgısını düzgünce çalabilmelidir (12). Kıvrak’a göre, piya-
no çalgısı, alana ilişkin kullanım alanları ile amacına uygun şekilde programlandığı 
takdirde ileriki meslek yaşantılarına katkıları yadsınamaz bir gerçektir (13).

Piyano ile yapılan eşlikler, öğrencilerin aynı ton ve tempo içinde kalmalarını ve 
çokseslilik duygusunun kazanmasında önemli rol oynamaktadır (14). Lavignac eşlikli 
çalışmanın önemine ilişkin: “Her saz çalan, ustalaşmak için başkalarıyla beraber veya 
bir orkestrada çalmayı bilmelidir. Bu konuda yalnız başına çalmaktan daha başka bir 
durum söz konusudur. Yalnız başına çalmakla kıyaslanacak olursa bu yeni çalışma 
ona nazaran biraz daha kolaydır. Fakat bu tamamıyla ayrı bir derstir. Bazı kimseler bir 
keman, bir flüt veya bir obua solosunu çok güzel çalarlar. Fakat beraber yapılan mü-
zikte kendilerini o müziğe karşı yabancı hissederler.” (15). Schumann, genç müzis-
yenlere öğütlerinde eşlikli çalışmanın önemine ilişkin: “İkililer, üçlüler gibi başkala-
rıyla birlikte küğ yapabileceğin hiçbir fırsatı kaçırma. Bu, çalışını akıcı ve kıvrak ya-
par. Irlayıcılarlada sık sık eşle” (16).

Müzik eğitiminde kullanılan şarkılar; hem eğitsel amaçlı bestelenmiş hem de tek-
sesli, çoksesli eşlikli şarkılarını kapsayacak şekilde okul müziği özelliklerini içinde 
barındırmaktadır (17). Eşlik eğitimi, okul şarkılarına eşlik yazabilme, doğaçlama eş-
lik yapabilme, yazılı eşlik partilerini çalabilme gibi eşlik yapabilme becerilerini ka-
zandırmak amaçlıdır.

Literatürde eşlik dersinin içeriğinde bulunan okul şarkılarına eşlik yapabilme be-
cerilerine ilişkin konularla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda, çoğu müzik 
öğretmeni adayının, okul şarkılarını öğretirken veya okul şarkılarına piyano ile eş-
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lik yapabilme konusunda eksiklikler olduğu, dolayısı ile bu konuda yetersiz oldukla-
rı sonucu çıkarılmıştır (4, 18, 19). Bu çalışma ise, eşlik dersini alan müzik öğretmeni 
adaylarının, derse bakış açılarının araştırılması, derste zorlandıkları konuların ve zor-
lanmalarının sebeplerinin ortaya çıkarılması açısından önemlidir. Araştırmanın, lite-
ratüre katkı sağlaması beklentisi ile ele alınarak bu doğrultuda faydalı olabilecek öne-
riler getirilmeye çalışılmıştır. 

2. Yöntem

Bu bölümde araştırma modeli, evren ve örneklem belirtildikten sonra veri toplama 
araçları ve veri çözümleme teknikleri açıklanmıştır.

Araştırmada kullanılan araştırma modeli, “Müzik Öğretmeni Adaylarının Eşlik 
Dersine Bakış Açıları İle Derste Zorlandıkları Konulara İlişkin Çözüm Önerileri” ko-
nusunu var olduğu durumu ile betimlemeyi amaçlayan “tarama modelidir.” Diğer bir 
ifadeyle, araştırmada durum tespitine yönelik model esas alınmıştır (20).

2.1 Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evrenini, Türkiye ’deki Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda bu dersi alan öğrenciler oluş-
turmaktadır.  Araştırmanın örneklemini ise, Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin Gü-
zel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dallarından seçilen Balıkesir 
Üniversitesi’nde 2009–2010 öğretim yılında bu dersi alan 3. ve 4. sınıf öğrenciler 
oluşturmaktadır. 

2.2 Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada, eşlik dersinde karşılaşılan güçlükleri belirlemek amacı ile sekiz so-
rudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırma için gerekli olan veriler toplanırken 
içerik geçerliliğin sağlanması için bu araçlar, alanla ilgili uzmanların görüşleri alına-
rak gözden geçirilmiş ve gerekli olan düzeltmeler yapılmıştır.

Araştırmacı tarafından, öğrencilere araştırmanın amacı ve anket hakkında bilgi 
sözlü olarak verildikten sonra anket dağıtılmıştır. Ankette yer alan açık uçlu soruların 
cevaplanması için soruların altına boşluklar bırakılmıştır.

2.3 Veri Çözümleme Teknikleri

Elde edilen bulgular gruplandırılarak tablolar halinde sunulmuştur. Değerlendir-
mede, araştırmadaki nicel veriler için, frekans (f) ve yüzdeliklerden (%) yararlanıl-
mıştır. 

Eşlik dersini alan öğrencilerin, derse ilişkin görüşleri yazılı olarak alınmış ve ya-
zılı verilerin analizinde nitel veri analiz teknikleri kullanılmıştır. Öğrencilerin, yazı-
lı olarak verdikleri yanıtlarda nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yapılarak, 
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elde edilen kodlamalar birleştirilerek sınıflandırılmıştır. Daha sonra, açık uçlu sorula-
ra verilen yanıtlar anlam bakımında bir araya getirilmiştir.

3. Bulgular ve Yorum

Bu bölümde, sekiz sorudan oluşan anket formu, öğrencilerin eşlik dersi hakkın-
daki görüşlerini alabilmek amacı ile örneklemi oluşturan müzik öğretmeni adaylarına 
uygulanarak, verdikleri yanıtlar değerlendirilmiştir.

Tablo 1. Öğrencilerin, Eşlik Dersinin Önemine İlişkin Düşüncelerinin Dağılımı 

Düşünceler f %
Bireysel olarak kişinin müziksel gelişiminde hem çalıp hem de 
söyleyebilmesinde büyük rol oynar. 7 4.1

İleriki öğretmenlik hayatımızda dersi işlerken, kolaylıkla şarkılara eşlik 
edebileceğiz, öğrencilerin dersten hem daha çok zevk almalarını hem de 
dersin daha verimli, anlaşılır geçmesini sağlayabileceğiz, müziği sevmelerini 
ve derse dikkatlerini çekebileceğiz.

31 18.2

Diğer müzik derslerine yansıması oldukça yüksektir. 3 1.76
Bu ders, yaratıcılığımızı geliştirmektedir. 2 1.17
Eşlik dersi, bir eserin çalışılmasında bize nasıl bir uyum içinde çalışmamız 
gerektiğini ve birlikte müzik yapabilme becerilerini kazandırmaktadır. 22 12.9

Ileriki meslek yaşantımızda iyi bir eşlikçi olabilmememizde önemli katkıları 
vardır. 2 1.17

Öğretmen olduğumuzda, özel günlerde İstiklal Marşını ve diğer marşları 
rahatlıkla çalabileceğiz. 28 16.4

Deşifremizin gelişiminde büyük rol oynamaktadır. 26 15.2
Okul şarkılarına ve diğer eserlere eşlik yapabilmeyi öğrenmiş olacağız. 20 11.7
Piyano ile yaptığımız eşlikler ile piyano çalma becerilerimiz daha da 
gelişecektir. 6 3.5

Müzikalitemiz gelişmektedir. 17 10
Eşlik dersi ile, müzikte tonaliteyi düşünerek eşlik yapabilmekteyiz. 6 3.5
TOPLAM 170 100

Tablo 1’de görüldüğü gibi, öğrencilerin 0.18’i, eşlik dersinin sonunda kazanacak-
ları becerilerle ileride meslek yaşantılarında kolaylıkla okul şarkılarına eşlik edebile-
ceklerinden bahsetmektedir. Müzik öğretmeni adayları, öğrencilerinin dersten zevk 
almalarını istediklerinden ve amaçlarının müziği sevdirmek olduğu üzerinde durmak-
tadır. Öğrencilerin 0.16’sı, ileriki meslek yaşantılarında İstiklal Marşını çalabilecek-
lerinden, 0.15’i ise, bu ders ile deşifre yapabilme yetilerinin daha da gelişeceğinden, 
0.13’ü ise, bu dersin, birlikte uyum içinde çalışma becerilerinin gelişmesine olanak 
sağladığından bahsetmektedir.
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Tablo 2. Öğrencilerin, Eşlik Dersinde Zorluk Çektikleri Konuların Dağılımı 

Zorluk çekilen konular f %
Deşifre konusunda 8 4.73
Aynı anda hem çalıp hem söylemede 10 5.91
Okul şarkısına piyanoda eşlik yazarken 19 11.2
Birlikte çalışılan kişiyle uyum konusunda 7 4.14
Yazılı olan eşlikleri incelerken armoni konusundaki bilgi eksiklikleri, 
özellikle akor bağlantıları konusundaki sıkıntılar. 27 15.9

Okul şarkılarına eşlik edebilme amaçlı, önceden diğer alan derslerinde 
bu yönde yönlendirilmemiş, hazırlanmamış olmaları 22 13.0

Müzik eğitiminde kullanılan kaynaklarda eşlikli şarkıların yeterince 
olmadığı, bu yüzden inceleyememekten kaynaklanan sıkıntılar 15 8.87

Oda müziği repertuarına ilişkin bilgilendirmelerin sadece bir döneme 
sıkıştırılması nedeniyle fazla eser tanıyamama konusunda 17 10.0

Eseri dönemine uygun seslendirebilme konusunda 11 6.5
Grup çalışmasında sadece kendi partisyonuna dikkat etmek, eşlik 
partisyonu dinleyeme konusunda 26 15.3

Hiçbir konuda zorlanmıyorum. 7 4.14
TOPLAM 169 100

Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğrenciler,  eşlik dersinde zorladıkları konuların başın-
da 0.16’sı, okul şarkılarını incelerken, armoni konusundaki bilgi eksikliğinden, 0.15’i, 
bir eseri seslendirirken sadece kendi partisyonuna dikkat edebildiğinden, 0.13’ü, di-
ğer alan derslerinde daha önceden bu yöndeki çalışmalara yönlendirilmemiş olduk-
larından, 0.11’i, okul şarkısına piyanoda eşlik yazma konusunda zorlandıklarından, 
0.4’ü ise hiçbir konuda zorluk çekmediklerinden bahsetmektedir.

Tablo 3. Öğrencilerin, Eşlik Dersinde Zorlanmalarının Sebeplerine Göre Dağılımları

f %
Okuldan kaynaklanan:
Eşlik ders saatinin az oluşu 32 18.8
Öğrenciden kaynaklanan:
Çok çalışmamak 16 9.4
Dikkat dağınıklığı 3 1.76
Deşifre konusundaki sıkıntılar 8 4.7
Parçaları ezbere çalma alışkanlığından dolayı 1 0.58
Armoni dersinde teoriye yönelik işleyişten dolayı pratiğe yönelik 
çalışmaların azlığı 7 4.1
Armonizasyon, armoni bilgisi eksikliği 18 10.6
Bireysel enstrümana hakim olmamak 6 3.5
Piyanoya hâkim olmamak 7 4.1
Birlikte çalışma alışkanlığındaki eksiklikler 6 3.5
Eğitim müziği alanında kaynak kitapların az oluşu 11 6.47
Doğaçlama bir okul şarkısına eşlik yazabilme konusunda 11 6.47
Oda müziği repertuarlarını tanımadaki eksiklikler, o eserin dönemine 
ait özelliklerin tam oturmaması konusunda 13 7.6
Daha önceden, diğer derslerde okul şarkısına eşlik yazabilmeye 
yönelik çalışmalarda bulunulmaması 25 14.7
Hiçbir konuda zorlanmıyorum  6 3.5
TOPLAM 170 100
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Tablo 3’de, öğrencilerin 0.19’u eşlik dersinde zorlanmalarının sebeplerini “okul-
dan kaynaklanan” kategorisinde yer alan eşlik ders saatinin az oluşuna; 0.14’ü “öğ-
renciden kaynaklanan” kategorisinde yer alan diğer derslerde daha önceden bu yön-
de çalışmalara yer verilmemesine; öğrencilerin 0.10’u armoni bilgi eksikliğine bağla-
maktadır. Bu konudaki görüşlere dayanarak, zorluk çektikleri konular üzerinde durul-
masının önem taşımaktadır. 0.9’u ise, bireysel olarak derse yeterince çalışmamaları-
nın zorluk çekmelerinde önemli etken olduğunu belirtmektedir. 

Tablo 4. Öğrencilerin, bu Zorlukların Çözümüne İlişkin Önerilerine Göre Da-
ğılımları 

Okuldan kaynaklanan:
Teknik yetersizlik (piyano sayısının az oluşu) 18   9.0
Eşlik ders saatinin az olması 29 14.5
Öğrenciden kaynaklanan:
Dersi sevmek, derste başarılı olmak istemek 23 11.5
Çok çalışmak (Okul şarkılarına özellikle piyanoda eşlik yazabilmek 
amaçlı bol pratik yapmak, bu çalışmaları serileştirebilmek) 25 12.5

Deşifrenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 20 10.0
Piyanoda okul şarkılarına eşlik yazabilmek için, armoni bilgi 
eksikliğinin giderilmesi ve armoni dersinde daha çok pratik 
uygulamalı çalışmalara yer verilmesi

11 5.5

Anlaşılmayan ve zorluk çekilen konularda, eşlik dersine giren 
öğretim elemanından yardım istemek. 19  9.4

Dersin dışında da, oda müziği repertuarına ilişkin eserleri tanıyıp 
bilgilenme istekleri olması gerektiği 15  7.5

Okul şarkılarına ilişkin yazılan kaynaklara ulaşıp, eşlik modellerini 
tanıyıp araştırmaları, sadece bu derse bağlı kalmadan kendilerinin de 
araştırmaları gerektiği

13  6.5

Öğretmenden kaynaklanan:
Öğretim elemanı, yazılı eşlik müziklerini çalabilme becerilerini sık 
sık uygulamalar yaparak pekiştirmeye yönelmeli 17  8.5

Doğaçlama eşlik yazabilmelerine, yaratıcılıklarının gelişimlerine 
yönelik çalışmalarla kendilerine güven duymalarını sağlayacağı 
öğretim yöntemlerine başvurmalı

10 5.0

TOPLAM 200 100

Tablo 4’de görüldüğü gibi, öğrencilerin büyük çoğunluğu 0.15’i, eşlik ders saati-
nin arttırılması gerektiğinden, 0.13’ü, çok çalışmak gerektiğinden, 0.12’si, derste ba-
şarılı olmak istemenin ve dersi sevmenin öneminden, 0.10’u, deşifrenin geliştirilme-
sine yönelik çalışmalarının yapılması gerektiğinden, 0.9’u ise, anlaşılmayan zorluk 
çekilen kısımlarda eşlik dersine giren öğretim elemanından yardım istemek gerekti-
ği üzerinde durmaktadır.
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Tablo 5. Eşlik Dersinde Kazanılan Becerilerin, Diğer Müzik Derslerine Katkıla-
rına Göre Dağılımı

Katkıları f %
Piyano dersine katkısı büyüktür. 25 24.0
Tüm müzik derslerine katkısı fazladır. 13 12.5
Çalışılan eserde daha önceden farkında olmadığınız konularda, eşlik 
dersinde öğrenilen bilgilerle birçok şeyi fark ediyoruz. 6 5.76

Okul şarkılarına eşlik yazarken, armoni dersinde öğrenilen teorik 
bilgilerinin uygulaması kısmında piyanodan faydalanılması, armoni 
konuların daha da gelişmesine olanak sağlamaktadır.

23 22.1

Eşlik dersi, birlikte uyum içinde çalışabilmeye olanak sağlayan koro, 
orkestra vb. derslere katkısı bulunmaktadır. 24 23.0

İşitme dersine katkısı büyüktür. 11 10.6
Katkısı olmadığını düşünüyorum. 2 1.92
TOPLAM 104 100

Tablo 5’de görüldüğü gibi, eşlik dersinde kazanılan becerilerin, diğer müzik ders-
lerine yansımalarına ilişkin, öğrencilerin 0.24’ü piyano dersine yansımalarının öne-
minden, 0.23’ü, koro, orkestra dersleri gibi birlikte uyum içerisinde çalışmaya ola-
nak sağlamasından, 0.22’si okul şarkılarına eşlik yazarken, armoni konularının daha 
da pekiştirdiğinden, 0.13’ü, tüm müzik derslerine katkısından, 0.10’u ise, işitme der-
sine olan katkısından bahsetmektedir. Eşlik dersinin diğer müzik derslerine katkısının 
olmadığını düşünenlerin sayısının az oluşu, bu dersin öğrenciler tarafından öneminin 
kavranılmış olduğunu düşündürmektedir.

 Tablo 6. Eşlik Denilince Akla Gelen Kavramlara Göre Dağılımları 

Kavramlar f %
Okul şarkılarına eşlik yazabilmek ve çalabilmek 25 17.3
Piyanoda uygulamalı çalışmalar 10 6.94
Armonizasyon 16 11.1
Yaratıcı olmak 19 13.1
Piyanoya hakim olunması 7 4.86
Çokseslilik 9 6.25
Uyum birlikteliği, birlikte çalışma alışkanlığı, birbirini 
dinlemek, birlikte çalıp-söylemek 24 16.7

Müzik kulağının gelişmesi 13 9.0
Deşifrenin gelişmesi 18 12.4
Aklıma hiçbir kavram gelmemektedir. 3 2.08
TOPLAM 144 100

Tablo 6’da görüldüğü gibi, eşlik dersi denilince akıllarına gelen kavramlara ilişkin 
öğrencilerin 0.17’si, okul şarkılarına eşlik yazabilmek ve çalabilmek, 0.16’sı birlikte 
uyum içinde çalışabilmek, 0.13’ü yaratıcı olmak, 0.12’si deşifrenin gelişmesi,  0.11’i 
armonizasyon konularının çağrışım yaptığından bahsetmektedir. Öğrencilerden sade-
ce 0.2’sinin aklına hiçbir kavram gelmediği görülmektedir.
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Tablo 7. Öğrencilere Göre, Eşlik Dersinde, Piyanodan Faydalanılmasının Başa-
rıyı Etkilediği Konulara Göre Dağılımı 

f %
Deşifrenin gelişmesine yardımcıdır. 21 23.9
İki elin koordinasyonunun hakimiyeti artmaktadır. 8   9.0
Piyanodaki çalışma süremiz artmakta, piyano 
çalmaya teşvik etmektedir bu da piyano dersindeki 
başarımıza fazlasıyla etki etmektedir.

30 34.0

Piyano dersinde başarısızlığımdan dolayı başarılı 
olamayacağımı düşünerek olumsuz yönde 
etkileniyorum

1   1.1

Yaratıcılığımızı geliştirmektedir. 6   6.8
Piyano, çoksesliliği veren tek enstrüman olduğu 
için  işitmemiz daha çok gelişmektedir. 22   25

TOPLAM 88 100

Tablo 7’de, eşlik dersinde piyanodan faydalanılmasının başarıyı etkilediği konula-
ra ilişkin olarak; öğrencilerin 0.34’ü piyano dersindeki başarılarına olumlu yönde et-
kilediğini çünkü daha fazla piyanoya vakit ayırıp çalıştıklarını, 0.25’i müzik kulak-
larını geliştirdiği, 0.24’ü deşifre yapabilme becerilerini geliştirdiği, 0.9’u ise piyano-
da iki elin koordinasyonunu sağlaması bakımından geliştirdiği üzerinde durmaktadır.

Tablo 8. Öğrencilere Göre, Eşlik Dersinin Olması Gereken Süresine İlişkin Dağılımı 

Süre f %
4 yıl 23 53.4
3 yıl 8 18.6
2 yıl 6 14.0
1 yıl 6 14.0
TOPLAM 43 100

Tablo 8’de görüldüğü gibi, eşlik dersinin öğrencilerin 0.53’ü yani büyük 
çoğunluğu tarafından dersin dört yıl boyunca yani, lisans eğitimleri süresince 
yer almasının önemine işaret etmektedir. Bu görüş, müzik öğretmen adaylarının, 
ileriki meslek yaşantılarında, daha donanımlı, mesleki yönden daha yeterli olmaları 
gerektiğini anlamış olduklarını düşündürmektedir. 

4. Sonuç

Eşlik dersinin amacına ulaşılabilmesi için, işlevlerini tam olarak yerine getirebil-
mesi gerekmektedir. Bu bakımdan, eşlik dersi, müzik öğretmeni adaylarının eğitim-
leri süresince önemle üzerinde durması gereken bir derstir. Çünkü ileriki meslek ya-
şantıları için, müzik alanında donanımlı ve gerekli olan müziksel yeterliğe sahip ol-
maları zorunluluktur.

Araştırmada, Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bö-
lümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim görmekte olup, eşlik dersini 
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alan öğrencilerin, bu derse ilişkin görüşleri ile bu derste zorlandıkları kısımlar ve çö-
züm önerilerinin değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmada şu sonuçlar elde edil-
miştir:

Öğrencilerin 0.18’i eşlik dersini, ileriki meslek yaşantılarında çok önemli ve ge-
rekli bir ders olarak görmektedir. Bu da, müzik öğretmeni adaylarının, müziksel bilgi 
ve beceri ile donanımlı olması gerektiği bilincinde olduklarını göstermektedir. Öğren-
cilerin 0.15’i dersin, deşifre yapabilme yetilerinin gelişimine, 0.13’ü, birlikte uyum 
içinde çalışma becerilerinin gelişimine olanak sağladığından bahsetmiştir. 0.11’i ise, 
eşlik dersinin sonunda kazanacakları becerilerle, okul şarkılarına piyanoda eşlik ya-
pabilecekleri üzerinde durmaktadır. Öğretmen adaylarının, ileride mesleki yaşantıla-
rında asıl amaçlarının, öğrencilerinin dersten zevk almalarını sağlamak ve müziği sev-
melerine yardımcı olacak ortamlar yaratmak olduğu vurgulanmıştır.

Müzik öğretmeni adayları, eşlik dersinin diğer müzik derslerine katkısının önemi 
üzerinde durmaktadır. Öğrencilerin 0.24’ü, eşlik dersinin, piyano dersine yansımala-
rının etkisinden, 0.22’si ise, okul şarkılarına eşlik yazarken armoni bilgilerinin daha 
da geliştiğinden, piyanoda eşlik yaparken müzik kulaklarının gelişimine olanak sağ-
laması bakımından önemi üzerinde durmaktadırlar. Bununla birlikte, öğrenciler, piya-
noda eşlik çalışmaları ile piyano çalmaya daha çok vakit ayırdıklarını böylece piyano 
dersindeki başarılarının daha da arttığını belirtmektedir.

Eşlik dersinin süre bakımından, öğrencilerin 0.53’ü, lisans öğrenimleri boyunca 
olması gerektiği üzerinde durmaktadır. Bu da, müzik öğretmeni adaylarının, ileriki 
meslek hayatlarında dersin önemini ve gerekliliğini kavradıklarını göstermektedir.

Eşlik dersinde zorluk çekmelerinin sebeplerine ilişkin, öğrencilerin 0.19’u, eşlik 
ders saatinin az olmasına, 0.11’i okul şarkısına piyanoda eşlik yazmada zorlanmala-
rına, 0.10’u armoni bilgi eksikliğinden kaynaklanan sıkıntılara, 0.9’u yeterince çalış-
mamaya, 0.6’sı, derste hem çalıp hem söyleme konusunda, 0.5’i deşifre yapabilme 
konusunda kendilerini yetersiz bulmalarına, 0.4’ü ise, piyanoya yeterince hakim ola-
mamaya bağlamaktadır. 

Öğrencilerin eşlik dersinde zorluk çektikleri konulara ilişkin çözüm önerilerinde 
ise, 0.15’i yani büyük çoğunluğu dersin saatinin arttırılması gerektiği, 0.13’ü, ileriki 
meslek yaşantılarında okul şarkılarına daha seri bir şekilde eşlik yazabilme-çalabilme 
becerilerinin geliştirilmesine yönelik bol uygulamalara ağırlık verilmesinin önemi 
üzerinde durmaktadır. Öğrencilerin 0.12’si derste başarılı olabilmek için, öncelikle 
dersi sevmek gerektiğini belirtirken, 0.10’u ise, deşifre yapabilme yetilerinin kaza-
nılmasına yönelik çalışmaların arttırılmasının gerekliliğinden bahsetmektedir. Öğren-
cilerin 0.9’u, dersin içeriğine ilişkin, piyanoda daha çok uygulamalı çalışmalar yapı-
labilmesi için piyano sayısının arttırılmasının önemi, diğer 0.9’una göre ise, öğrenci-
nin zorluk çektiği kısımlarda mutlaka dersin öğretim elemanından yardım istemesinin 
önemi vurgulanmaktadır. Öğrencilerden 0.7’si, derse bağlı kalmadan, ileriki mesleki 
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yaşantılarında, büyük yer taşıyan eğitim müziği, okul müziği dağarına ilişkin kaynak 
kitaplar edinmenin gerekliliğinden bahsederken, diğer 0.7’si ise, öğretim elemanının, 
öğrencinin kendisine güven duymasını sağlaması gerektiğinden bahsetmektedir.

5. Tartışma

Çalışmanın sonucunda, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Mü-
zik Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim gören öğrenciler için eşlik dersinin önem-
li bir ders olmasından dolayı, eşlik dersine bakış açılarının ele alınarak, derste zorlan-
dıkları konuların ortaya çıkarılıp, bu konulara ilişkin çözüm önerilerinin tartışılması-
nın yararlı olacağı düşünülmektedir.

Müzik eğitiminin amacı, öğrencilerin müziksel gelişimlerine ve müzikal bilgi bi-
rikimlerine ortam yaratmaktır (21). Bu bakımdan, bireyin müziksel gelişimine olanak 
sağlaması açısından eşlik dersinde kazanılan becerileri ileriki meslek yaşantılarında 
kullanabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Çalışmada, müzik öğretmeni adayları, eş-
lik dersinde öğrendikleri bilgi ve becerilerin gerekliliğinden bahsetmektedir. Yapılan 
çalışmada Reimer (1989)’a göre, müzik eğitim programlarının ileriki mesleki yaşan-
tılarında kullanabilecekleri parçaların öğretilmesine yönelik tecrübe kazandırılmaları 
gerektiği görüşü, çalışmanın sonucunu destekler nitelik taşımaktadır (22).

Eşlik dersine yönelik, öğrencilerin büyük çoğunluğunun olumlu düşünceler içeri-
sinde oldukları görülmektedir. Öğrenciler tarafından, eşlik dersinin, ileriki meslek ya-
şantılarındaki öneminden dolayı, dersin dört yıl süresince olması gerektiği belirtilmiş-
tir. Yani, öğrenciler, dersin tam manasıyla amacına hizmet edebilmesi için şu anki var 
olan programdaki süreyi yeterli bulmamaktadır. Dolayısı ile dersin bir dönem olması 
bu dersi alan öğrencilerin, konular açısından hâkimiyetlerini ve becerilerini sınırlı tut-
maktadır. Çünkü oda müziği repertuarının tanıtılması ve çalınabilmesi, var olan eser-
lerin eşliklerinin çalınabilmesi, armoni kurallarına göre ezgiye uygun eşlik modelleri-
nin oluşturulabilinmesi bu süreç içerisinde zor gözükmektedir. 

Öğrenciler, eşlik dersinde uygulamalı çalışmalara daha sık yer verilmesinin gerek-
liliğini, ileriki mesleki yaşantılarında daha donanımlı ve nitelikli özelliklere sahip ol-
mak istediklerinden kaynaklanıyor olabileceğini düşündürmektedir. Çalışmadan elde 
edilen sonuçlarda, bu çalışmaları daha da serileştirmeye yönelik olacak şekilde süre-
cin planlanmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Müzik öğretmenleri, derslerinde, öğrencilerine eşlik ederken ve şarkı öğretirken 
çalgısını kullanmaktadır. Böylece, öğrencilerin dersten zevk almasını, müziği sevme-
lerini, dersin daha anlaşılır olmasını ve müzikal doyuma ulaşabilmelerini sağlamakta-
dır. Günümüzde, müzik öğretmenleri tarafında eşlik amacı ile kullanılan çalgıların ba-
şında ilk sırada piyano gelmektedir (4). Taviloğlu’na göre, piyanoyu etkili bir biçim-
de kullanabilmek için müzik öğretmeni adayının; kulak eğitimi ve armoni eğitimi yö-
nünde, piyanoda teknik ve müzikal yönden iyi yetiştirilmesi gerekmektedir (23). Pi-
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yanonun eşlik çalgısı olarak kullanılmasının en önemli özelliklerinin başında, kulak 
eğitimine en uygun çalgı olması, entonasyon sorunu olmaması, armonik eşlik çalgı-
sı olması, çoksesliliği verebilen ve ses sınırı geniş olan çalgı olması gelmektedir (24).

Öğrencilerin, eşlik dersinde zorluk çektikleri konulardan biri, okul şarkısına piya-
noda eşlik yazabilmeleri konusudur. Oysaki eşlik yazabilmek ve çalabilmek yetileri-
nin kazanılması, ileriki mesleki yaşantılarında zorluk çekmemeleri adına büyük önem 
taşımaktadır. Çünkü müzik öğretmeni, hem öğrenimleri boyunca kazandıkları müzi-
kal tecrübeleri kullanabilmelidir hem de şarkıyı öğretirken şarkıya eşlik edebilmeli ve 
şarkıya uygun eşlik şekli kullanabilmelidir (25, 26). Sun’a göre, bir şarkıya piyano eş-
liği yazabilmek için, şarkının armonik ve ritmik çözümlemesini yapabilmek, şarkıya 
uygun eşlik modellerinin oluşturulabilmesi gerekmektedir (27). Bunun için, piyano 
derslerinde ele alınan eserlerdeki, eşlik modellerini öğrencilere öğreterek ve bilgilen-
direrek, okul şarkılarına eşlik yaparken rahatlıkla kullanabilmelerine olanak sağlaya-
biliriz. Bu konuda Taviloğlu’na göre, ‘piyano eğitimcisi, öğrencinin teknik açıdan ge-
lişimine, teknik gelişimlerinin yanında eserin asıl melodisini bulabilmeyi, eşlik eden 
partiyi bulabilmeyi, çaldığı eserin dönemin özelliklerine göre yorumlanması gerekti-
ğini öğretmelidir’ yorumu da çalışmayı destekler niteliktedir (23). 

Öğrenciler, bir okul şarkısına eşlik yazmakta zorlanmalarının sebeplerine ilişkin 
olarak, armoni bilgisi eksikliği üzerinde durmaktadır. Armoni dersi, akorlar, akor bağ-
lantıları ve aralarındaki ilişkiyi kavramada, melodiye eşlik edebilmedeki temel kural-
ları öğrenmede önemli bir derstir (28). Özellikle, ileride müzik derslerinde, çocukla-
ra şarkı öğretirken, işitsel yönlerinin gelişimi ile birlikte armoni duyumlarının gelişi-
mine olanak sağlamak, istenilen müzik eğitiminin amacına ulaşabilmesi adına önem 
taşımaktadır (29). Zorluk çekilen kısımlara ilişkin, diğer alan derslerinde bu konula-
ra yönelik çalışmalar üzerinde durulduğu takdirde, sorunların daha aza indirgenebile-
ceği düşünülmektedir.

Eşlik dersinde zorluk çektikleri bir diğer konu, birlikte uyum içerisinde çalışma 
konusudur. Bireysel çalışmaların yanında, birlikte çalma becerileri, ileriki meslek ya-
şantılarında birlikte müzik yapabilme becerisinin gelişimi adına önem taşımaktadır. 
Öğrenciler, eserleri seslendirirken, sadece kendi partilerini takip edebildiklerinden, 
piyano eşliklerini duymadıklarından bahsetmektedir. Hâlbuki öğrencilerin, müzikal 
uyum becerilerinin gelişimi adına, hem eserin eşliğini dinleyebilmeli hem de birlik-
te uyum içerisinde çalışabilmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde, der-
sin amacına uygun hizmet edebilmesinin söz konusu olabileceği düşünülmektedir.

Deşifre çalışmaları ise, eşlik dersinde zorluk çekilen konulardan bir diğeridir. Pi-
yanoda iyi bir eşlik yapabilmek için deşifrenin iyi olması gerekmektedir. Bu konu-
da yapılan çalışmalar, bu sonucu destekler nitelik taşımaktadır (30, 31, 32, 33, 34). 
McPherson’a göre, deşifre yapabilme yetileri ile müziksel işitme becerisi, doğaçla-
ma becerisi, çalgısını iyi kullanabilme becerisi arasında önemli bir ilişki bulunmakta-
dır (35). Literatürde yapılan çalışmalarda, piyanoda eşlik yaparken deşifre konusun-
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daki sıkıntıların; yanlış parmak kullanımına, teknik yönden eksikliğe, çok çalışmama-
ya ve temel müzik bilgi eksikliğine bağlı olabileceği üzerinde durulmaktadır  (36, 37). 
Bu açıdan, piyano eğitiminde bireyin deşifre çalışmaları yönünde geliştirilmesi ileri-
ki meslek yaşantıları adına büyük önem taşımaktadır (38). 

Sonuç olarak, öğrencilerin büyük çoğunluğu, eşlik dersinin, ileriki meslek hayat-
larında vazgeçilmez öneme sahip olduklarını belirtmektedir. Bundan dolayı, müzik-
sel birikimleri ile mesleki açıdan gelişimleri adına, müzik öğretmeni adayları için eş-
lik dersinin önemi daha çok anlaşılmaktadır. 

6. Öneriler

Çalışmanın bulgularına göre, müzik öğretmenlerine, müzik öğretmeni yetiştiren 
kurumlara ve bu alanda çalışan araştırmacılara şu öneriler getirilebilir: 

1. Müzik öğretmeni adaylarına, bu dersin müzik öğretmenliği mesleği açısından 
önemi sıkça vurgulanmalıdır.

2. Müzik öğretmenliği bölümlerindeki müzik eğitimi programlarında, eşlik der-
siyle, diğer müzik alan derslerine cevap verebilecek nitelikte programlar oluşturul-
malıdır.

3. Müzik öğretmeni adayının eşlik dersinde öğrendikleri bilgilerin, diğer müzik 
derslerinde daha iyi kullanabilme becerileri geliştirilmelidir. Armoni, müzik teorisi ve 
işitme eğitiminde, piyano dersinde bu konulara ilişkin hazır bulunuşluk düzeylerine 
sahip bilgilerle donatılması gerekmektedir.

4. Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde, benzer çalışmalar yapılarak 
diğer müzik derslerinin yürütülmesinde bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar dikka-
te alınmalıdır. Böylece, farklı fakültelerdeki müzik öğretmeni adaylarıyla bu çalışma-
nın yapılıp bir karşılaştırmaya gidilmesi önerilebilir. Çünkü örneklemin dâhil edilerek 
daha da genişletilmesi çalışmanın geçerliğini arttırması açısından önemlidir.

5. Eşlik dersi programı gözden geçirilerek, amacına uygun düzeyde öğrenmenin 
gerçekleşebilmesi için, bu dersin, dördüncü sınıfa kadar devamı sağlanmalıdır. Bu şe-
kilde, geniş bir yelpazede, okul şarkılarını, halk türkülerini, İstiklal Marşını ve diğer 
marşları, tanımalarına ve öğrenmelerine olanak sağlanmış olacaktır. 

6. Eşlik dersine giren öğretim elemanı, öğrencinin eşlik modellerini kavramasında 
ve seviyelere uygun eşlik örneklerini tanıtmada yardımcı olmalıdır.

7. Eşlikli çalışmalarda, birlikte müzik yapabilme, sunabilme vb. becerileri kazan-
malarına olanak sağlanmalıdır.

8. Eşlik dersinde öğrencilerin zorluk çektikleri kısımlardaki sorunların aşılmasın-
da, özellikle piyano dersinin içeriğinde, okul şarkılarına eşlik yapabilme becerilerine 
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yönelik uygulamalara ağırlık verilmelidir.

9. Müzik öğretmeni adaylarının, ileriki meslek yaşantılarında ilk ve ortaöğretim-
de derslerinde kullanabilecekleri eğitim müziği şarkılarından oluşan repertuara sahip 
olabilmeleri sağlanmalıdır.
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