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OKULÖNCES‹ E⁄‹T‹MDE VE ‹LKÖ⁄RET‹MDE
GENEL MÜZ‹K E⁄‹T‹M‹

Özge GENÇEL ATAMAN*

ÖÖzzeett

Bu makalenin amac›, okulöncesi e¤itimde ve ilkö¤retimde gerçeklefltiri-
len genel müzik e¤itiminin, müzik e¤itimi içerisindeki yerini ve önemini aç›kla-
mak ve de¤erlendirmektir. Genel müzik e¤itiminin, bireylerin yaflant›lar›nda
çok uzun bir süreci kapsamakta olmas› ve çeflitli e¤itim süreçlerine ayr›lmas› ne-
deni ile bu çal›flmada yaln›zca okulöncesi e¤itimde ve ilkö¤retimde gerçekleflti-
rilen ve ortalama 4–14 yafl s›n›r›n› oluflturan genel müzik e¤itimine de¤inilmifl-
tir. Çal›flmada, okulöncesi e¤itimdeki ve ilkö¤retimdeki genel müzik e¤itimi
aç›klanm›fl, bu e¤itimin kapsam›ndaki e¤itim türlerine de¤inilmifl ve bu e¤itim-
de yararlan›lan yöntemlerden söz edilmifltir.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: E¤itim, müzik e¤itimi, genel müzik e¤itimi 

GGiirriiflfl

E¤itim, bireyin davran›fl›nda, kendi yaflant›s› yoluyla ve kas›tl› olarak istenilen
yönde (e¤itimin amaçlar›na uygun) de¤iflme meydana getirme sürecidir. Buna göre;

• E¤itim bir süreçtir.
• E¤itim sürecinde, bireyin davran›fllar›n›n istenilen yönde de¤ifltirilmesi

amaçlanmaktad›r.
• Davran›fllar›ndaki de¤iflme kas›tl› olarak gerçeklefltirilmektedir.
• E¤itim sürecinde bireyin kendi yaflant›lar› esast›r. 

(http://www.psikoloji.gen.tr/ogrenme/index_dosyalar/egitim.htm, 15 Mart 2006).

‹nsan›n do¤umundan ölümüne süregelen ve insan›n gelifliminde çok uzun bir
süreci oluflturan e¤itimin, bilinçli, amaçl› ve istendik bir kültürlenme, kültürleme ve
kültürleflme süreci oldu¤u da bilinmektedir. 

Di¤er bir yandan insan›n gelifliminde çok uzun bir süreci oluflturan e¤itim bi-
liflsel geliflimle de do¤rudan ilgilidir. Biliflsel geliflimin en büyük öncülerinden biri
olarak bilinen Piaget’nin, biliflsel geliflim ile ilgili temel kavramlar›n›n da e¤itim süre-
ci ile iç içe oldu¤u bilinmektedir. Piaget’in biliflsel geliflim ile ilgili temel kavramlar›n-
dan özümleme ve düzenlemenin çocuklar›n e¤itiminde önemli bir yer oluflturdu¤u
bilinmektedir. Özümleme, bireyin, yeni bir bilgiyi var olan flemalar›n› kullanarak al-
g›lamas›d›r. Düzenleme ise, bireyin yeni bir bilgiyi var olan flemalar› ile aç›klayama-
d›¤› durumlarda yeni bilgilere dayanarak yeni bir flema oluflturmas›d›r. Düzenleme-
ye ba¤l› olarak beceriler geliflir ve düflünme yap›s› yeniden organize edilir. Piaget’in
özümleme ve düzenleme olarak bilinen biliflsel geliflim ile ilgili temel kavramlar›n›
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müzik e¤itimi içinde düflünmek mümkündür. Müzik e¤itimi sürecinde yeni ö¤retilen
bilgilerin, var olan bilgileri kullanarak kavran›lmas› Piaget’in geliflim ile ilgili temel
kavramlar›ndan özümlemeyi ortaya ç›karmaktad›r. Müzikte h›zl› ve yavafl tempo
kavramlar›n› önceden kavram›fl olan çocu¤un orta h›zdaki tempo kavram›n› da h›zl›
ve yavafl aras›nda kalan bir tempo kavram› olarak alg›lamas› özümlemeye örnek ola-
rak gösterilebilmektedir. 

Müzik e¤itimi sürecinde yeni ö¤retilen bilgiler var olan bilgilerle bir ba¤lant›
oluflturmuyorsa, çocuk yeni bilgilere ba¤l› olarak bir flema oluflturur ve bu flema olufl-
turma s›ras›nda düzenlemeye ba¤l› olarak beceri gelifltirir. K›sacas› düzenleme, ço-
cuktaki beceri ve düflünme yap›s›n›n geliflmesine katk›da bulunur. 

Müzik e¤itimi, “bireye kendi yaflant›s› yoluyla, amaçl› olarak belirli müziksel
davran›fllar kazand›rma, bireyin müziksel davran›fl›n› kendi yaflant›s› yoluyla amaçl›
olarak de¤ifltirme ya da bireyin müziksel davran›fl›nda kendi yaflant›s› yoluyla amaç-
l› olarak belirli de¤ifliklikler oluflturma, bireyin müziksel davran›fl›n› kendi yaflant›s›
yoluyla amaçl› olarak gelifltirme sürecidir” (Uçan, 1997, 9).

Müzik e¤itimi 3 ana türe ayr›l›r;

1- Genel müzik e¤itimi, 2- Özengen müzik e¤itimi, 3- Mesleki müzik e¤itimi.

Genel müzik e¤itimi, müzikle yak›ndan ya da uzaktan ilgisi olan herkese yö-
nelik olarak okulda verilen müzik e¤itimidir. Özengen müzik e¤itimi, müzi¤e ilgisi,
iste¤i ve yetene¤i olup müzi¤i kendisi için bir hobi olarak seçenlere yöneliktir. Kurs-

lar ve özel dersler bu kapsamda düflünülebilir. Mesleki müzik e¤itimi ise, müzi¤e il-
gili ve yetenekli olup müzi¤i kendisine bir ifl, meslek, ciddi-sürekli u¤rafl, görev alan›
veya çal›flma alan› olarak seçenlere-belirleyenlere yöneliktir. Sa¤l›kl› ve dengeli bir
yaflam için ayr›m gözetmeksizin herkese yönelik, asgari-ortak genel müzik kültürü-
nü kazand›rmay› amaçlayan genel müzik e¤itimi, okul öncesi e¤itim kurumlar›nda,
ilk ve orta dereceli orta ö¤retim kurumlar›nda genellikle bir müzik ö¤retmeni, yükse-
kö¤retim kurumlar›n›n özellikle ö¤retmen yetifltiren bölümlerinde ise alan›nda uz-
man ö¤retim elemanlar› taraf›ndan yürütülür. 

2005 y›l›nda Ankara’da toplanan “Müzik E¤itimi Anabilim Dal› Baflkanlar›”
genel müzik e¤itiminin temel ilkelerini flöyle belirlemifllerdir:

• Müzik e¤itimi temel insan haklar› ve e¤itim haklar›ndan biridir.

• Genel müzik e¤itimi, herkes için gerekli, zorunlu, sürekli ve kesintisizdir. 

• Müzik kültürü, genel kültürün vazgeçilmez bir ö¤esidir. 

‹nsan›n müziksel geliflimi ve baflar›s›, genel geliflimini ve akademik baflar›s›n› olum-
lu yönde etkiler (Tarman, 2006, 9).

Ülkemizde genel müzik e¤itimi, okulöncesi e¤itim kurumlar›nda özel olarak,
ilkö¤retim kurumlar›nda zorunlu olarak, ortaö¤retim kurumlar›nda ise seçmeli ders
olarak sürdürülmektedir. Genel müzik e¤itimi yüksek ö¤retim kurumlar›n›n özellik-
le ö¤retmen yetifltiren bölümlerinde, zorunlu (özellikle s›n›f ö¤retmenli¤i bölümleri)
ve seçmeli dersler kapsam›nda sürdürülmektedir. 

Genel müzik e¤itimi yafllara göre bafll›ca 4 gruba ayr›lmaktad›r:

11--  Okul Öncesi E¤itimde Genel Müzik E¤itimi (4–6 Yafl)

22--  ‹lkö¤retimde Genel Müzik E¤itimi (7–14 Yafl)
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33--  Ortaö¤retim Kurumlar›nda Genel Müzik E¤itimi (15–18 Yafl)

44--  Yüksekö¤retim Kurumlar›n›n Ö¤retmen Yetifltiren Bölümlerinde Genel
Müzik E¤itimi (19–22 Yafl)

4 gruba ayr›larak gösterilen genel müzik e¤itiminin en önemli yafl s›n›r›n›,
4–14 yafl aras› belirtilen, okulöncesi ve ilkö¤retim e¤itim kurumlar›nda gerçeklefltiri-
len basama¤› oluflturmaktad›r. 4–14 yafl süreci, bireyin yaflant›s›nda en önemli kaza-
n›mlar›n elde edildi¤i ve bireyin gelecek yaflant›s›na yön verebildi¤i bir dönem olarak
bilinir. Bu yafl grubunda bulunan ve müzi¤e yetenekli-istekli olan çocuklar›n müzik
e¤itimcileri taraf›ndan fark›na var›lmas› ve müzi¤in ileriki dönemlerde meslek edin-
dirmeye yard›mc› olacak bir araç ve amaç olarak kullanabilmesi büyük önem tafl›-
maktad›r. 

E¤itimin tüm kademelerinde bulunmufl bir bireyin yaflam›nda, ortalama 4 ya-
fl›nda bafllayan genel müzik e¤itiminin en büyük amac› bireyleri müzik aç›s›ndan bil-
gilendirmek ve kültürlenme çerçevesinde, kültürlü birer amatör müzikçiler olarak ye-
tifltirmektir. Genel müzik e¤itimi hiçbir zaman, müzi¤i bireylere meslek edindirmek ya
da müzik konusunda bireylerden üst düzeyde dönüt beklemek gibi bir amaçta yo¤un-
laflmaz. Toplum içinde, müziksel birikim ve bilgiye sahip, kaliteli ve sa¤l›kl› müzik
dinleyebilen bireylerin art›fl›n› sa¤lamak ve sanat› ve sanat için yap›lan müzi¤i ay›rt
edebilen sa¤l›kl› bireyler yetifltirmek genel müzik e¤itiminin en büyük görevidir. 

OOkkuull  ÖÖnncceessii  EE¤¤iittiimmddee  GGeenneell  MMüüzziikk  EE¤¤iittiimmii  ((44––66  YYaaflfl))

Her çocuk çevresiyle etkileflime bafllad›¤› ilk aylardan itibaren müzi¤e ilgi du-
yar. Bu ilgi annesinden duydu¤u ninni ile bafllar, daha sonra gitgide çevresinden, iflit-
sel iletiflim araçlar›ndan ve evde-okulda ö¤renip söyledi¤i müziklerle geliflir. Her ço-
cu¤un müzik konusunda yetenekli olmas› beklenilemez, ancak bütün çocuklar müzi-
¤i severler ve müzi¤e gereksinim duyarlar. 

“Anaokullar›, müzi¤e yeteneklerinin derecesi henüz bilinmeyen çocuklara,
müzik e¤itimi verirken, bu olguyu göz önünde tutmal›d›r. Anaokulu ö¤retmenleri,
çocuklar› bütün yönleriyle tan›maya, onlara yeteneklerine göre müzik e¤itimi verme-
ye, ve çok yetenekli çocuklara, yeteneklerini gelifltirecek bir ortam haz›rlamaya özen
göstermelidir” (Sun vd., 2001, 31). 

Çocu¤un okulöncesi e¤itim sürecinin, Piaget’in “‹fllem Öncesi Dönem” (2–7 yafl)
olarak belirtti¤i biliflsel geliflim evresinin içinde yer ald›¤› düflünülebilmektedir. ‹fllem
öncesi dönemde, çocu¤un dil becerisi geliflir ve oyunlar ço¤unun günlük yaflam›nda
önemli bir yer kaplar(http://kisi.deu.edu.tr/didem.siyez/jean%20piaget.html). Buna
ba¤l› olarak, müzik e¤itimi sürecinde ö¤retilen tekerlemeler, saymacalar ve müzikli ço-
cuk oyunlar› çocu¤un dil becerisinin geliflmesine, kulak e¤itiminin ve tart›m e¤itimi-
nin gerçekleflmesine ve ço¤unun müzikal yönden geliflmesine katk› sa¤lamaktad›r. 

Müzi¤in özellikle 4–6 yafl aras›ndaki çocu¤un geliflimi üzerindeki etkileri bü-
yük önem tafl›maktad›r. Müzik bu yafllardaki çocuklar›n, dil geliflimine, duygusal-sosyal
geliflimine ve bedensel-psikomotor geliflimine katk›da bulunmaktad›r. Müzikle ilgilenen
çocu¤un flark› söylemesi ile birlikte dil geliflimi sa¤lanmakta, toplu söyleme ve çalma
gibi etkinliklerle sosyal geliflimi ve çalg› çalma gibi müziksel etkinliklerle de beden-
sel geliflimi sa¤lanmaktad›r. Okulöncesi e¤itimde genel müzik e¤itimi bafll›ca 4 gruba
ayr›larak gerçekleflmektedir. Bunlar;
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1- Kulak E¤itimi

2- Tart›m E¤itimi

3- Ses E¤itimi 

4- Zevk E¤itimi’dir. 

KKuullaakk  EE¤¤iittiimmii::  “Çocu¤a, sesleri incelikleri-kal›nl›klar› ve tart›mlar›yla kavra-
ma ve yineleme becerisi kazand›rma amac›yla yap›lan e¤itime Kulak E¤itimi denil-
mektedir” (Sun vd., 2001, 72). 

Kulak e¤itiminde amaç çocu¤a sesleri birbirinden incelik-kal›nl›k, k›sal›k-
uzunluk gibi özelliklere göre ay›rt edebilme al›flkanl›¤›n› kazand›rmakt›r.

Kulak e¤itimi sürecinde ilk önce çocu¤a, çevresinden tan›d›¤› sesleri örnek
göstermek bu e¤itimin 4–6 yafl çocu¤u taraf›ndan somutlaflt›r›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Örne¤in, vapur klaksonu ve araba klaksonu seslerinin aras›ndaki kal›nl›k ve incelik
fark›n› bulma örne¤i, çocuklar›n sesler aras›ndaki incelik ve kal›nl›klar› alg›lamalar›-
n› sa¤layabilmektedir. 

Daha önce de belirtildi¤i gibi okulöncesi müzik e¤itiminde oyunlar büyük
önem tafl›maktad›r. Örne¤in, BBaall››kkllaarr  vvee  YY››lldd››zzllaarr adl› bir oyun örne¤iyle de kulak
e¤itiminin gerçeklefltirilmesi mümkündür. Oyunun aç›klamas› flu flekildedir: Tahta-
n›n bir ucundan di¤erine uzanan bir çizgi çizilir ve bu çizgiye ufuk çizgisi ad› verilir.
Ufuk çizgisinin yukar›s› gökyüzünü, afla¤›s› da denizi oluflturur. Çocuklara müzik
e¤itimi s›ras›nda kullan›labilecek bir çalg›dan her hangi bir ince ses verilir ve bu ses
gökyüzündeki y›ld›zlar olarak nitelendirilir. Daha sonra nitelendirilen bu sesten farkl›
ve daha kal›n bir ses daha verilir ve bu ses de denizde yüzen bal›klar olarak nitelendiri-
lir ve çocuklardan bu iki sesi duyduklar›nda belirtilen iki nesneyi (y›ld›z, bal›k) tah-
taya çizmeleri istenir (Dawson, 1997). Böylece çocuklarda ince ve kal›n ses aras›nda-
ki fark›n alg›lat›lmas› sa¤lan›lm›fl olur. Bu örne¤e zamanla daha fazla nesnelerde ek-
lenerek sesler aras›ndaki iliflki artt›r›labilir. 

fiekil 1. Bal›klar ve Y›ld›zlar

Çevreden verilebilecek somut örneklerden ve çeflitli oyun örneklerinden son-
ra 4–6 yafl çocuklar›n›n kulak e¤itimine piyano, org ya da herhangi bir çalg›yla veri-
len tek bir sesin çocuklardan “na” ya da “a” heceleriyle tekrar›n›n istenmesi fleklinde
devam edilebilmektedir. 

Kulak e¤itiminde süreç ilerledikçe ve çocuklar›n alg›lama düzeyleri gelifltikçe
arka arkaya çal›nan birkaç ses, müzik motifi ya da müzik cümlesinin tekrar›yla bu
e¤itime devam edilebilmektedir. 
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TTaarrtt››mm  EE¤¤iittiimmii::  “Çocuklara bir tart›m kal›b›n› elleriyle, ayaklar›yla ve çeflitli
araçlarla ya da sözlerle yinelenebilecek biçimde ö¤retmeye Tart›m E¤itimi denilmek-
tedir” (Sun vd., 2001, 57). 

Okulöncesi e¤itim sürecinde verilen genel müzik e¤itiminin bir boyutunu da
tart›m e¤itimi oluflturmaktad›r. Tart›m e¤itiminde amaç çocu¤a yaln›zca belirli tart›m
kal›plar›n› ö¤retmek de¤ildir. Bununla birlikte çocukta tart›m duygusunun ve beden-
sel yeteneklerin geliflmesini sa¤lamakt›r. Tart›m çal›flmalar›nda en fazla kullan›lan be-
densel organlar› eller ve ayaklar oluflturmaktad›r. Bunlar›n d›fl›nda okulöncesi dönem-
deki tart›m e¤itimi ve flark› ö¤retimi gibi çal›flmalar›n ““OOrrff  ÇÇaallgg››llaarr››”” ad› verilen çal-
g›larla da gerçeklefltirildi¤i bilinmektedir. Orf çalg›lar›, silofon, metalafon gibi de¤iflik
sesler veren çalg›lardan ya da trampet, tef, kastanyet, zil, gibi tek ses veren vurmal› çal-
g›lardan oluflmaktad›r. Literatürde de s›kça belirtildi¤i gibi, 4–6 yafl çocuklar›n›n par-
mak kaslar› ve koordinasyon duygular› henüz yeterince geliflmemifltir. Bu yafllardaki
çocuklardan 10 parma¤›n kullan›m› ile çal›nabilen org, melodika, blokflüt gibi çalg›la-
r› çalmalar› istenmemelidir (Seyrek, 2001, 28). Bu nedenle tart›m çal›flmalar›nda kulla-
n›lan Orf Çalg›lar› hem çocuklar›n zorlanmadan kullan›m› hem de bedensel yönden
geliflimleri aç›s›ndan okulöncesi müzik e¤itiminde önemli görülmektedir. 

Özellikle çocuk müzi¤inin vazgeçilmezleri olan tekerlemeler, saymacalar ya
da çeflitli sözcük gruplar›ndan oluflturulan kal›plar›n tart›ml› bir flekilde çocuklara ö¤-
retilmesi ve ö¤retilen bu kal›plar›n çocuklara sözlü olarak, bedensel organlar›n› kul-
lanarak (el, ayak) ya da orf çalg›lar› ile tekrar ettirilmesi okulöncesi dönemde bilinen
en önemli tart›m çal›flmalar›n› oluflturmaktad›r. 

Tart›m çal›flmalar›yla ilgili oyun örneklerine bak›ld›¤›nda, özellikle, demir
dövme oyunu, saat oyunu, trencilik oyunu gibi oyunlar okulöncesi müzik e¤itiminde
s›k kullan›lan oyunlard›r.

Örne¤in; demir dövme oyununda, çocuklar ikifler ikifler karfl›l›kl› dururlar, ço-
cuklardan biri “tin” derken, öteki “tan” der. ‹ki vurufllu bir ölçüde, birbirine eflit iki
tart›m çal›flmas› için bu oyun uygulat›labilmektedir. Saat oyununda, çocuklar kendi-
lerin saat, bafllar›n› saatin sarkac› olarak düflünürler ve “tik tak” sözlerini söyleyerek
bafllar›n› iki yana sallarlar. Trencilik oyununda ise, çocuklar kendilerini lokomotif ola-
rak düflünürler, “çuh puh puh puh” hecelerini söyleyerek dört vurufllu bir tart›m ka-
l›b›n› yinelerler. 

T›pk› kulak e¤itiminde oldu¤u gibi, tart›m e¤itiminde de süreç ilerledikçe ve
çocuklar›n alg›lama düzeyleri gelifltikçe, daha uzun ve daha kar›fl›k tart›m kal›plar›-
na yer verilmesi uygun görülmektedir. 

SSeess  EE¤¤iittiimmii::  “‹nsan sesinin, güzel flark› söyleme becerisi kazand›rma amac›y-
la e¤itilmesine Ses E¤itimi denilmektedir” (Sun vd., 2001, 79). 

Okul öncesi müzik e¤itiminde ses e¤itimine bafllamadan önce çocuklar› onla-
r›n alg›layabilece¤i örneklerle ses üreten organlar hakk›nda bilgilendirmek gerek-
mektedir. Örne¤in diyafram nefesi alma al›flkanl›¤›n› çocuklara kazand›rabilmek için
korkmufl gibi nefes almak, köpek solumas› fleklinde nefes almak, ar› v›z›lt›s› ya da y›-
lan t›slamas› fleklinde nefes vermek gibi çocuklar›n alg›layabilece¤i somut örnekler-
den yola ç›kmak uygun görülmektedir. 

Parça ö¤retiminden önce mutlaka çeflitli bedensel hareketlere ve ses açma ça-
l›flmalar›na yer verilmelidir. Bu bedensel hareketler ve ses açma çal›flmalar› ile çocuk-
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lar›n bedensel yönden gevflemeleri ve seslerinin ›s›nmas› sa¤lanm›fl olur.  Çocuklara
ö¤retilecek olan parçalar onlar›n ses s›n›r›na ve parçan›n sözlerini alg›lama düzeyle-
rine göre seçilmelidir. Okulöncesi e¤itim alan 4–6 yafl grubu çocuklar›n e¤itimlerine
de katk› sa¤layabilecek konulara dayal› parçalar›n seçilmesi gerekmektedir. 

Ses s›n›r› ve konusu 4–6 yafl çocuklar›na göre seçilmifl olan parçalar›n ö¤retil-
mesi kulaktan ö¤renme yöntemi ile sa¤lanmaktad›r. Parça müzik ö¤retmeni taraf›n-
dan önce birkaç kez çalg› ile çal›n›r, çocuklar ö¤retilen parçan›n ezgisini alg›lamaya
bafllad›ktan sonra sözlerin ö¤retimine geçilir. Sözler ilk önce müzik ö¤retmeni taraf›n-
dan bir kez sözlü olarak okunur ve çocuklardan tekrar etmeleri istenir. Daha sonra
müzik ö¤retmeni parçay› birkaç kez sözleri ile ezgisel olarak çocuklara söyler ve on-
lardan tekrar etmelerini ister. Parçan›n tüm çocuklara ö¤retilmesi sa¤land›ktan sonra
parçay› pekifltirmek amac› ile çocuklar› ikiflerli, üçerli, dörderli… gruplara ay›rarak
parça tekrar ettirilir ve kulaktan ö¤renme yoluyla parça ö¤retimi gerçeklefltirilmifl olur.

Okulöncesi müzik e¤itiminin ayr›ld›¤› tüm basamaklarda oldu¤u gibi ses e¤i-
timi basama¤›nda da kolaydan zora bir ö¤renme basama¤› çizmek ve çocuklar›n al-
g›lama düzeylerine ve bulunduklar› yafllara göre davranmak izlenilmesi gereken en
önemli yoldur. 

ZZeevvkk  EE¤¤iittiimmii::  Çocuklar›n alg›layabilece¤i türden seçilen Türk ve dünya mü-
zi¤i çeflitlerinin müzik ö¤retmeni taraf›ndan seslendirilmesi ya da elektronik araçlar
arac›l›¤›yla çocuklara dinlettirilmesi zevk e¤itimi çal›flmalar›n› oluflturmaktad›r. Zevk
e¤itiminde çocuklar›n yafl s›n›r›na, ilgi ve dikkatlerine yönelik olarak seçilen müzik-
ler tercih edilmelidir.  

llkköö¤¤rreettiimmddee  GGeenneell  MMüüzziikk  EE¤¤iittiimmii ((77––1144  YYaaflfl))

‹lkö¤retim ça¤› ö¤rencileri, bebeklik dönemi ile ilk ve erken çocukluk dönem-
lerini geride b›rakm›fl bireylerdir. ‹lkö¤retim ça¤› çocu¤u yap› olarak biliflsel, devinifl-
sel, duyuflsal ve seziniflsel davran›fllar›yla bir bütündür. Müzi¤in ilkö¤retim ça¤› ço-
cu¤unun yaflam›ndaki vazgeçilemez yeri ve önemi nedeniyledir ki müzik, ilkö¤re-
timde hem anlaml› bir e¤itim boyutu, hem kullan›fll› bir e¤itim arac›, hem etkili bir
e¤itim yöntemi hem de önemli bir e¤itim alan›d›r (Uçan vd., 1999, 4).

Etkili ve verimli bir müzik e¤itiminin gerçekleflebilmesi için müzik ö¤retimi-
nin belli hedeflere dönük müziksel ö¤renmeleri oluflturmak üzere planlanmas›, uygu-
lanmas› ve de¤erlendirilmesi gerekmektedir (Y›ld›z, 2002, 14). 

‹lkö¤retim süreci bilindi¤i gibi, birinci ve ikinci kademe olmak üzere iki e¤itim
düzeyine ayr›lm›flt›r. ‹lkö¤retim genel müzik e¤itimi program› ise, üç devrelik olarak
haz›rlanm›flt›r. 1. devre ilkö¤retim 1. kademedeki 1., 2. ve 3. s›n›flara; ikinci devre yi-
ne ilkö¤retim birinci kademedeki 4. ve 5. s›n›flara; üçüncü devre de ilkö¤retim ikinci
kademedeki 6., 7. ve 8. s›n›flara yönelik planlanm›flt›r.

Çocu¤un ilkö¤retim sürecinin Piaget’nin “Somut ‹fllemler Dönemi (7–12 yafl)”
ve “Soyut ‹fllemler Dönemi (13 yafl ve üzeri)” olarak belirtti¤i biliflsel geliflim evrele-
rinin içinde yer ald›¤› düflünülebilmektedir. Somut ifllemler döneminde bireyin, say›,
madde, uzunluk, alan, a¤›rl›k ve hacim kavramlar›n› alg›lamaya bafllad›¤›, soyut ifl-
lemler döneminde de genç bireyin, karfl›laflt›¤› ham bilgileri düzenlenmifl ifadelerde
veya önermelerde kulland›¤› ve sonra onlar aras›nda ba¤lar gelifltirdi¤i bilinmektedir
(http://kisi.deu.edu.tr/didem.siyez/jean%20piaget.html).

Piaget’nin “Somut ‹fllemler Dönemi (7–12 yafl)” olarak belirtti¤i biliflsel geliflim
evresi ‹lkö¤retim genel müzik e¤itiminin 13 yafla kadar olan sürecini kapsamaktad›r.
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Bu süreci ilkö¤retim 1. devre (1. 2. ve 3. s›n›flar), ilkö¤retim 2. devre (4. ve 5. s›n›flar)
ve ilkö¤retim 3. devre (yaln›zca 6. s›n›f) oluflturmaktad›r. Bireyin say›, madde, uzun-
luk, alan, a¤›rl›k ve hacim kavramlar›n› alg›lanmaya bafllad›¤› bu döneme müzik e¤i-
timi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, genel müzik e¤itiminde yer alan nota ve çeflitli tart›msal
de¤erlerin yani müzikteki matematiksel hesaplamalar›n kavran›lmaya bafllan›ld›¤›
düflünülebilmektedir. Piaget’in “Soyut ‹fllemler Dönemi (13 yafl ve üzeri)” olarak be-
lirtti¤i biliflsel geliflim evresi ise, ilkö¤retim 3. devredeki 7. ve 8. s›n›flarda gerçeklefl-
tirilen müzik e¤itimi sürecini içine almaktad›r. Bireyin karfl›laflt›¤› ham bilgileri dü-
zenlenmifl ifadelerde veya önermelerde kullanmaya bafllad›¤› bu dönemde de, bire-
yin müziksel bilgi ve birikimlerini müziksel yorum ve anlat›m gibi soyut kavramlar-
la alg›lay›p aktarmaya bafllayabildi¤i düflünülebilmektedir.

Müzik e¤itiminin ilkö¤retimdeki yerine bak›ld›¤›nda birinci kademenin 1. 2.
ve 3. s›n›flar›nda s›n›f ö¤retmenleri taraf›ndan sürdürüldü¤ü, 4. ve 5. s›n›flar›nda ise
genellikle branfl› müzik olan ö¤retmenler taraf›ndan sürdürüldü¤ü bilinmektedir.
‹kinci kademeyi oluflturan 6. 7. ve 8. s›n›flarda ise müzik e¤itimi tamamen müzik
branfl ö¤retmenleri taraf›ndan sürdürülmektedir. 

‹lkö¤retim birinci kademenin 1. 2. ve 3. s›n›flar›nda s›n›f ö¤retmenleri taraf›n-
dan verilen müzik e¤itiminin kapsam›na bak›ld›¤›nda, okulöncesi müzik e¤itiminin
devam› niteli¤inde görülmektedir. ‹lkö¤retim birinci kademenin 4. ve 5. s›n›flar›nda
müzik branfl ö¤retmenleri taraf›ndan verilen müzik e¤itiminde ise, 1. 2. ve 3. s›n›flar-
dan farkl› olarak çalg› e¤itimi kapsam›nda blok flüt ve org ö¤retiminin ve kulak e¤i-
timi kapsam›nda da nota ö¤retiminin k›smen de olsa bafllad›¤› göze çarpmaktad›r.
Çalg› e¤itimi kapsam›nda ilkö¤retim birinci kademe ö¤rencilerine ö¤retilen blok flüt
ve org gibi çalg›lar›n bu yafllardaki ö¤rencilerin kas geliflimlerini olumsuz yönde et-
kilemedi¤i gibi ö¤rencilere müzikal yönden katk›lar sa¤lad›¤› düflünülmektedir. Ö¤-
rencilerin hem 10 parma¤›n› kullanabildi¤i hem de kas geliflimlerine uygun oldu¤u
düflünülen bu çalg›lar ayn› zamanda nota ö¤retiminin paralel ö¤retilebilmesi aç›s›n-
dan da büyük önem tafl›maktad›r.

‹lkö¤retim birinci kademedeki çalg› e¤itimi sürecinde ö¤retilen org çalg›s›yla
nota ö¤retimini ayn› anda sürdürebilmenin bir boyutu da renklerle nota ö¤retimidir.
Örne¤in orgun klavyesi üzerindeki do tuflu turuncu (sa¤ el 1. parmak), re tuflu yeflil
(sa¤ el 2. parmak), mi tuflu mor (sa¤ el 3. parmak) , fa tuflu pembe (sa¤ el 4. parmak)
ve sol tuflu mavi (sa¤ el 5. parmak) olarak nitelendirilmektedir (Aydo¤an, 1997, 28).
Böylece orgun klavyesi üzerindeki sesler renklerle ba¤daflt›r›larak ö¤rencilere alg›lat-
t›r›lmaktad›r. 

fiekil 2. Renklerle org ö¤retimi
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Di¤er bir yandan 4. ve 5. s›n›flardaki nota ö¤retiminde öncelikle tek çizgili di-
zekteki notalar›n ö¤retildi¤i daha sonra iki çizgili dizekteki ve en son olarak ta befl
çizgili dizekteki notalar›n ö¤retildi¤i bilinmektedir (Morgül, 2001, 189). Tek çizgili di-
zekteki notalar›n ö¤retiminde la, sol ve fa seslerinin ö¤renciler taraf›ndan alg›lanma-
s› sa¤lan›r. Daha sonra iki çizgili dizekteki nota ö¤retimine geçildi¤inde ise, la, sol ve
fa seslerine mi ve re sesleri de eklenilmifl olur. Befl çizgili dize¤e geçildi¤inde ise bir
porte üzerindeki bütün sesler ö¤rencilere tan›t›l›r. 

fiekil 3. Tek çizgili dizekte nota ö¤retimi

fiekil 4. ‹ki çizgili dizekte nota ö¤retimi

‹lkö¤retimin ikinci kademesini oluflturan 6. 7. ve 8. s›n›flarda ise, yukar›da aç›k-
lanan müzik e¤itimlerini tamamlam›fl bir ö¤rencinin daha soyut düflünebilmesi ve ku-
lak e¤itimi, ses e¤itimi ve çalg› e¤itimi boyutlar›nda daha düzeyli ilerleme göstermesi
beklenmektedir. Özellikle ilkö¤retim ikinci kademede müzik e¤itimi, kulak (müziksel
iflitme) e¤itimi, ses e¤itimi ve çalg› e¤itimi gibi alanlarda gerçeklefltirilmektedir. 

Kulak e¤itiminde; ö¤rencinin kendi ses s›n›r› içinde ayr› ayr› verilen sesleri do¤-
ru olarak alg›lamas› ve tekrar etmesi, çeflitli kolay ve güç melodik aral›klar› do¤ru ola-
rak seslendirmesi, ayn› anda çal›nan iki veya üç sesten herhangi birini do¤ru vermesi
ve verilen k›sa bir ezgiyi do¤ru olarak tekrar etmesi beklenmektedir (Y›ld›z, 2002, 30).
Tabiî ki bir müzik alan ö¤retmeni olarak bütün ö¤rencilerden bu say›lanlar› gerçeklefl-
tirmelerini beklemek yanl›flt›r. Çünkü müzik özellikle yetene¤e dayanan bir aland›r.
Ancak özellikle müzik alan›nda yetenekli olan ö¤rencilerin bu say›lanlar› yerine geti-
rebilmesi ilkö¤retim ikinci kademede kaç›n›lmaz olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

‹lkö¤retim ikinci kademedeki ses e¤itimi sürecine bakt›¤›m›zda özellikle bu
alanda müzik e¤itimcilerinin ö¤rencilere karfl› çok dikkatli davranmalar› gerekmek-
tedir. Özellikle erkek ö¤rencilerin 13–14 yafl civar›nda beliren ve ilk gençlik dönemi
olarak adland›r›lan “mutasyon” döneminde olduklar› bilinmektedir (Say, 2001, 21).
Bu dönemde erkek ö¤rencilerin s›k s›k incelme ve kal›nlaflma gibi ses de¤iflimleri ya-
flad›klar› ve bu süreçte seslerini oldukça iyi korumalar› gerekti¤i büyük önem tafl›-
maktad›r. Bu nedenle müzik ö¤retmenlerinin ses e¤itimi sürecinde özellikle erkek ö¤-
rencilerde görülen mutasyon dönemini göz önünde bulundurmalar› ve olabildi¤ince
dikkatli davranmalar› gerekmektedir. 

‹lkö¤retim ikinci kademedeki ses e¤itiminde öncelikle s›n›f ortam›nda yap›l-
mas› gerekenler, bedensel ›s›nma hareketleri, diyafram nefesi çal›flmalar› ve ses açma
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egzersizleridir. Bu çal›flmalardan sonra ö¤rencilerin ses s›n›rlar›na göre seçilen parça-
lar ilk önce parçan›n notas›yla daha sonra da sözleriyle birlikte ö¤retilmesi fleklinde
gerçeklefltirilebilmektedir. Bu yafl grubuna giren ö¤rencilerin ses s›n›rlar› özellikle bir
oktav civar›ndad›r. Bu nedenle ö¤retilecek parçalarda bir oktav ses s›n›r›n›n olabildi-
¤ince afl›lmamas› ö¤rencilerin seslerinin korunmas›na ve mutasyon dönemindeki ö¤-
rencilerin problem yaflamamalar›n› sa¤lamaktad›r. 

‹lkö¤retim ikinci kademedeki çalg› e¤itiminde ise, e¤itim kurumlar›m›zda s›k-
ça karfl›laflt›¤›m›z çalg› blok flüttür. Ancak müzi¤e yetenekli ve ilgili olan ö¤rencilerin
bu yafl düzeyinde yayl›, üflemeli ve piyano gibi tufllu çalg›lar›n da e¤itimine bafllama-
lar› mümkündür. Müzi¤e yetenekli ve ilgili olan ö¤rencilerin çalg› e¤itimi konusun-
da müzik ö¤retmenleri taraf›ndan desteklenmesi ve bilgilendirilmesi ilkö¤retim ikin-
ci kademede gerçeklefltirilen müzik e¤itimi aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. 

Okulöncesi genel müzik e¤itiminin bir parças› olan zevk e¤itiminin ilkö¤retim
genel müzik e¤itiminde de sürdürülmesi gerekmektedir. Zevk e¤itimi, ö¤rencilerin
çeflitli müzik türlerini, bestecileri, çeflitli müzik eserlerini, Türk ve dünya müzikleri-
nin çeflitlerini tan›malar›n› ve müzik-psikoloji iliflkisinin kazand›r›lmas›n› amaç edin-
mektedir. 

SSoonnuuçç

‹nsan›n do¤umundan ölümüne kadar çok uzun bir süreci kapsayan e¤itimin
bir parças› olan müzik e¤itimi, bireylere müziksel davran›fl kazand›rma ve kazand›-
r›lan bu davran›fllar› uygulamas› için çeflitli f›rsatlar sunmaktad›r. 

Ülkemizde müzik e¤itimi 3 türe ayr›lmaktad›r ve bu türlerden genel müzik
e¤itimi tüm bireylerin ortak müzik e¤itimi alan›n› oluflturmaktad›r. Bilindi¤i gibi ge-
nel müzik e¤itimi, okulöncesi e¤itim basama¤›nda bafllar ve yüksekö¤retimin baz›
bölümlerinde de sürdürülerek devam eder. Genel müzik e¤itimi sürecinde özellikle
okulöncesi dönem ve ilkö¤retim dönemi büyük önem tafl›maktad›r. Bireylere temel
müzik e¤itimin kazand›r›ld›¤› ve müzik alan›nda yetenekli ve ilgili olan bireylerin de
müzi¤i bir meslek olarak seçme kararlar›na ad›m att›klar› bu sürecin sa¤lam temeller-
le gerçeklefltirilmesi müzik e¤itimi aç›s›ndan kaç›n›lmazd›r. Ortalama 4 yafl›nda bafl-
layan genel müzik e¤itiminin en büyük ve asgari amac› bireyleri müzik aç›s›ndan bil-
gilendirmek ve kültürlenme çerçevesinde, kültürlü birer amatör müzikçiler olarak ye-
tifltirmektir.

Okulöncesi dönemdeki çocuklar›n bedensel ve zihinsel geliflimlerinde müzik
büyük önem tafl›maktad›r. Okulöncesi müzik e¤itiminde çocuk, kulak e¤itimi, tart›m
e¤itimi, ses e¤itimi ve zevk e¤itimi gibi e¤itimlerle yetifltirilir. 4–6 yafl çocuklar›na ve-
rilen müzik e¤itiminin somut ve oyunsal bir yap› ile verilmesi bu yafl grubu çocuklar-
daki alg›lamay› kolaylaflt›r›r ve müzik e¤itimini zevkli hale getirir. Bu nedenle müzik
e¤itiminde çocu¤un çevresindeki somut örneklerden yararlanmak ya da renklerle no-
ta ö¤retiminin gerçeklefltirilmesi alg›lamay› kolaylaflt›r›c› çal›flmalar aras›ndad›r. Di-
¤er bir yandan tart›m çal›flmalar›nda orf çalg›lar›n›n çocuklara kulland›r›lmas›, ço-
cuklarda tart›msal yarat›c›¤›n geliflmesine de neden olmaktad›r. 

‹lkö¤retimde ise müzik e¤itiminin üç basamakta gerçeklefltirildi¤i görülmek-
tedir. Bu basamaklar›, ilkö¤retim birinci kademedeki 1. 2. ve 3. s›n›flarda s›n›f ö¤ret-
menleri taraf›ndan verilen müzik e¤itimi, 4. ve 5. s›n›flarda müzik branfl ö¤retmenle-
ri taraf›ndan verilen müzik e¤itimi ve ilkö¤retim ikinci kademedeki 6. 7. ve 8. s›n›flar-
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da yine müzik branfl ö¤retmenleri taraf›ndan verilen müzik e¤itimi oluflturmaktad›r.
‹lkö¤retim birinci kademedeki 1. 2. ve 3. s›n›flarda s›n›f ö¤retmenleri taraf›ndan veri-
len müzik e¤itimi genel olarak okulöncesi müzik e¤itiminin devam› fleklindedir. 4. ve
5. s›n›flardaki müzik e¤itiminde ise nota ö¤retimi ve çalg› e¤itimi gibi alanlara da yer
verilmektedir. Ayr›ca bu yafl grubunda nota ö¤retimi ile çalg› e¤itimini bir bütün ha-
linde düflünmek ve renklerle nota ö¤retiminden faydalan›l›p, bunu çalg›da uygulaya-
bilmek esas al›nmal›d›r. 

‹lkö¤retim ikinci kademedeki genel müzik e¤itimine bak›ld›¤›nda ise, ö¤ren-
cilerin kulak e¤itimi, ses e¤itimi ve çalg› e¤itimi boyutlar›nda daha düzeyli ilerleme
göstermesi beklenmektedir. Özellikle bu dönemdeki ses e¤itimi sürecinde erkek ö¤-
rencilerde karfl›lafl›lan mutasyon dönemi de müzik ö¤retmenleri taraf›ndan göz
önünde bulundurulmal›d›r. Parça ö¤retiminde çeflitli ses rahats›zl›klar›na neden ol-
mamak için ses s›n›rlar› iyi belirlenmeli ve ses zorlanmalar›ndan kaç›n›lmal›d›r. 

Ülkemizde 4–14 yafllar› aras›nda gerçeklefltirilen, okulöncesi ve ilkö¤retim ku-
rumlar›nda sürdürülen genel müzik e¤itimi bütün bireyleri kapsayan bir süreçtir. Bu
sürecin müzik e¤itimcileri taraf›ndan amaçlar› do¤rultusunda gerçeklefltirilmesi, mü-
zik alan›nda kültür ve bilgi birikimine sahip bireylerin oluflmas›na neden olacakt›r. 

Genel müzik e¤itiminde tüm bireylerin müzi¤e karfl› yetenekli olmalar› bekle-
nemez. Bu e¤itimdeki as›l amaç, müzik alan›ndaki güncel geliflmeleri ve yenilikleri
takip eden ve müzi¤e ilgili bireyler yetifltirmektir. 
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GENERAL MUSIC EDUCATION AT PRESCHOOL 
EDUCATION AND PRIMARY EDUCATION

Özge GENÇEL ATAMAN*

AAbbssttrraacctt

The aim of this article is to explain and evaluate the general music edu-
cation in place of music education which is realized in preschool education and
primary education. In this report, to touch on only to realized and to constitu-
ted of 4–14 age class in preschool education and primary education because of
the general music education includes very long process in humans lifes and the
general music education splits into the various education processes. In this
report, to explain general music education in preschool education and primary
education, to touch on various education in coverage of this education and to
mention the methods which are benefitted at this education. 
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