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Sevda yuklu bulutlor dun agladt arkandan.
Huzun vo roi seni tcruvcn vure kle rd e.
Anon gibi
Arko c o slonn agltlar voktuor orkcndcn .
Zagnas koprusu'nce koralosrnotonrmz olurdu yo
Can Dos!...
Bllirsin nep ocnoroon koc o nrn.
Se nin o cmcon nosu ko c o c o c im,
Nerelerde butomovocoqirn senl,
ipek g uller koka n kzmm socmdo rru?
Yoksa
Ano rnn vo ruk boqnndo rru?
Nerelerde ourornovocooun sen;' can dost
Baktlglmlz ve gorebildlgimiz her yerdesin
Yureglmdesi n can dost...
Zehra KARAAHMET

Derglmizin Ge ne l vovm Yonetrneru Mufit Semih scvtonm
sevgili ko rc esl. tiya tro ve totoqrot sevcoua

Ufuk Merih Baylam
24 9ub a t 1997 pazartesi gunu soo t 11.30'da kaybettik.
Acirruz b uvu k.
Ked e rli ailesine ve turn d ostlanna ba§sagllgl d lliyaruz.
MAVi NOTA MuziK VE SANAT DERGiSi

metronom
Zihnimd e yav as yavas canlandirmaya ~ah§lyoru m ...
Trabzon 'da btr pazar sabahr kahvaln ma sasmd a gaze teler a~ llm l§ . "Ac aba bugiln h angt konsere
gitsek " dlye so ru luyor. ..
Bu- pazar eaba hi konser e gldilmese de. ka hvalt r masasmda gaze telerden film secme ozgurlUgu yasamyar.
b rn egin muthi§ b ir "AmeTik an Ma cerasl" ya da bit "F ra n slZ duy arllg:l" be lki Ali Oegert urk'ten btr
"Mek t up· . Hayal lerim l zorluyo ru m , ancak 0 m u az zam cografyamn. 0 h ayr anh k venct uygarhk tarihinJn
ba sken tt Tra bzon'da boyle bIT Pazar s abalu bularmyorum .
Tra bzon 'u n , b utun Dogu Karade ntz Bclgesrmn en es kJ kentln in kahnWanm dusunu yor ve bugun btr
te k konse r salon u oImaya n 1997 Tra bzon'u nda boyle bir pazar sabahr bile hayal ed ememenin a guhglyla
eziliyorum.
Yal ru z Tr abzon'da rm?

Btths'ten Amasya'ya. Amasya'dan Ard ahan'a kadar btreok ilde btr tek salon b ile yo k.

Oyleyse bu sehfrtertn "hayaUeri " yok.
Oyleyse b u se h trle rtn sah ne pe rdelerinden in san duyar hk lann a d cg ru yol alan 0 muazzam de rin hgl
yok .
Dog:rusu kon ser salon u olmayan eaten eet urter ie;ln uzul uyorum .
Kuttur Ba kanhgl'dan b ir dostum onume btr IIste koyuyor .
Ltste TOrkJye'd ekl s mema ve konser salonlarm m mere gore dag:lhrm m ges tenvcr.
Felaket...
Hazrn ...
Urpernct ...

in san hgm kultu r cograrya s mda b tr vaha olm ak yertn e. dusle rt kopardrms t1lerlyle btr e;ol c lmayi b u
ulke nasu Ictn e st nd trtyor ?
Di.l ~ilnse ntze , bir pazar sabahr Amasyah b ir gen e; "gen~Uk k orosu" izleme Isteginl bile yasayarmyor .
Ya da btr ogretme n "Blr Kadmm Portresl"n e grdermycr.
Dah asr grtrneyt bil e dusunemtyo r .
Sinema afi~ lerl. konscr afi ~leri olmayan brr sehtr.
Ne a CI...
Dogru su bu haztn manzara kars rs mda irkJllyoru m .
Hayall ert. konser salo nlan. s tnemalar r, ttyatrolarr olmayan btr toplum . btr se h tr hal k r, b ir cemaat..
Lts te u zadrkca . ru h um d ar ahyor .
Dii ~u n senlze , bu rica sehrtn ku ttur cemaa tlert yo k .
St nemajarda. ttya tr olard a . kon serler de kadmh-erkekj r bir araya gelrp b ir eser uzertne, btr derinlik
e serine . btr duyarhk uzerme kcnusamiyor lar.
Gylt" ya. ny atrosua. orkestra s u. korosu z b tr sehrtn . kt ta pc rsiz b tr sokagm hayallert de olrnuyo r.
Grnegin Cemal S ureye'n m batao ~jjr1er l basihyor . 70 mllyonluk ulkede bu ~iir ler l yalmzc a ikib in
ktstntn okuyacagl hedefien lyor . Cem al Sureya "2 b in" baewor.
Ya Edip Cansever?
Ya Ece Ayha n?
Ya En ts Batur?
Promasyonlu ve pr omasyonsuz oku rlara aynlml~ btr netts tm cograrya smd a . Dergah Yaym lan'nda
Ahm et Ila~lm 't bulmak Ic;Jn kitapc; 1 krta pc r. raf raf d cla s mak zoru nd a kalan btrkae ki!j'ln ln tctoe dii ~tiigii
kaos...
Ded im ya Iiste u zad rkca Ic;lm darahyor .
Ve bu IIs te karsrsmda Michel Fouc ault'nu n s u so zlen ne slgmlyoru m : "Bilrn e arz usun un a~acag;1 ye n i
bir ~ag,m d ilij;linu kuruyo rum. Bunun ic;i n gere kJl te knlk ara~lara sah ib lz . An u var . biUnmes l ge ·
re ke n ~eyler sonsuz .Bu i~le u g;ra ~ m ak is teyen insanlar va r. 0 h alde ne de n Slk m l l c;ekJ Uyor.? "
Evet . bllm e arzus unu n ha kim olmadlgt b lr toplu m acaba n er eye gid eb ilir?
S inema salonlan kapanml!j' . orkes tralarl, korola n dagllml!j'. ~ l r ler l kalaballk ~e h ir lertn dar sokaklarmdaki kita~tlara c;e k il ml~. h ayall eri terk ed .il m i~ bir dOnyaya elbe tle.. .
Ke~ke dlyor um. romanlarda , kon ser ler de kahramanlanm blrer p rom as yo n olarak yerebilse ok llrJar ma .
ll at ta hayallerln l...
Ama h aYlr, bir pazar saba hl gaz et e sayfalan nda n gide ce gl konserl se~e rneyen b ir ~ehir bu h ayallcri
alam\yor .
Duyarhk ve derlnl ik yer inJ ofke \Ie u mutsuzlu g;a blraklyor .
Ve n e yaZlk kl gizlt kamer al ar , a~ l k kamer alann salon lar m l kapa tlyor .
Ve n e yaz lk k l b u yUzden dii nya ve insanhk es teUgiyle bulu ~mak ye rme. ger iCi radlkal giic;le rin bfke
dolu bakl~l anna te rk edillyoruz .
Evet. bir pazar sabah l "saJo n lan " k apanml~ ~e h ir ler l n lis tesin e baklyoru m.
Ve baktL k ~a kararlyor um, bu n allyor u m
Neredeyse ter baslyor .
Milflt Semlh Baylan
Gene l Ya ym Yon et meni

Birinci Ulusal Anadolu Guzel Sanatlar
Liseleri Muzik Bollimleri Sempozyumu
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tanhlen a rasmda , basma pe k vansnneyan. ancak sonuclanyla muzik
yesa mmda ve muzik egitimi alamnda etkili olabilecek bir sempozyurn qerceklestirlldf Binnci
Anadolu Guzel Sanatlar Liseleri
MUzik Bolumlen Sempozyumu.
Oncelfkle belirtmek gerekir ki
Anadolu Cuael Sanatlar Liseleri'n in (AGSL) kurulusu, Cumhuriyet Donemrntn, Musiki Mu-

konunun hemen hemen butun
yonler iyle irdelenmesi saglanm l~
hr . Ote yandan hocalann hocesr
Nurhan Cangal'm ve beskahocalenn kanlmalan, konusmalan. sempozyumu renklendtrmts, meslektas
toplannsr islennt de yerine getirrr ustir. AynC3 konu, partiler Osti.l,
ulusal bir konu olarak ele ahnarak,
bu okuJlann kururnlasmasma katkida bulunulmustur. (Avn i Akyol,
hangi konumda, nerede olursa 01sun AGSL']ere e;:ocugu gibi sahip
crkmaktadrr.) Asil onemltsl. 00kanhk ilgili sube mudurunun Sempozyuma kanlrnasr, somut sonuc
ahnmasrbakrmmden isabetliolmus
g6rGlmektedir. Narmk Kemal YlIdrz. konulan hakim ve egitimci ki~iligiyle , bi.itUn konusmelan dikkat
ve i1giyle izleyerek, dogru degerlendirmelerde bulunmes ve 50runlann cozurnu konusunda gerekIi ~a OOYI g6stereeegini beltrtrmsttr.
Milli Egitim Bakanbqi'mn ilgili binmtnde AGSl 'ye ceqdes bir egi·
timet gozUyle bakabilen bir bu-

allim Mektebi'nin kurulusundan
sonraki, muzik egitimi alammn en
bOyilk olayr. Sonuclan sempozyumda sunulan bir alan erasnrrnasmagore bu liseler, rni.izik yasarrum
etkilemenin
otesinde
toplumsal yasarmn biltOnlOgOnU
degi ~tirecek potansiyele sahip.
Sempozyum, Uludag Universitesi'nin, Bliyi.i ~ h i r Belediyesi'nin,
Bursa'daki baa i~
yerlerinin katktlanyla ve kentin
merkezindeki tarihi ve oldukca quzel bir salona ve olanaklara sahip
Teyyare KOltUr Merkezf'nde dozenlenerek. iyi bir ortam sa9lan- rokratm bulunusu sevindiricidir:
Sempozyum'a 50 m i1erdeki Bursa
ml~t lr .
Sempozyum'a, MUzik Egitimi il Milli Egitim MlidUrlOgU'nden kimBollimli 6gretim elemanlanndan senin kattlmayl$l dikkati ~ekmi~tir .
Sempozyum'un son gOnUnde
ba~ka AGSL'lerin kurucusu, kurulu~ d6neminin Milli Egitim Ba- panel dUzenlenerek, degerlendir·
kant ANAP MiJletvekili Avni Ak- me yaptlmasl yerinde ol mu~; konu
yol'un, kurucu Oyelerin, bakanhk biT bUilln olarak ele almarak,
(MEB) Mli~te~r Yardlmclsl Saim onemli sorunlara, bulgulara dikkat
Hekimoglu'nun, ilgili ~ube mOdlirU \ e kilmi~; i1gili yertere gerekli meNamlk Kemal Ylldlz'm, AGSL sajlar verilmi~tir.
Sempozyum'un
sonue;:lanm
6grencilerinin, cJgrenci velilerinin,
okul mezunlanmn, AGSL y6netici ~6yle slralayabiliriz:
ve 6gretmenlerinin, egilim biSempozyum'da 40'a yakm katllimcilerinin ve hatta konuyla dog- hmel, <;ogu 6nemli katkllar getiren
rudan hi<;: ili~kis i olmaya n bir sade 40 'a yakm bildiri su nmu~ ; b6ylece
vatanda~m katlhml saglanarak, bu alandaki en geni ~ katlhmh top 2

lannlardan birisi qerceklestinlrms,
tcplantida AGSUle ilgili konularla
birlikte. muzlk egitiminin hemen
hemen butun sorunlan ele ahnrmsbr. Bildmlenn bir bohimtlntln
gorgill erestemaya dayah olmasr.
rnGzik egitimcisi yet tstfren kurumlann bilimsel acrden qehsmekte
olduklanru qostermes l nedeniyle
sevindirici bulunmustur.
AGSL'ler, bugunkil durumuyla
cok basanhdirlar. Mezunlann
%84'U universlteye qirmektedir.
Bilimsel arastirma sonuclenna
gore AGSL mezunlen girdikleri
mi..izik egitimi bOlUmlerinde de 00sanbdnlar.
AGSL'lerin en bUyUk sorununun ogretmen sorunu olduqu
ortaya crkrmstrr. Hemen heme.i
hie birindeyeterlisayida ve nitelikl;
ogretmen yoktur. AGSL'lerin sorunlanrun onemli onemli bir bohlmuntin kokemnde cJgretmen sorunu yatmaktadrr. Buna bagh olarak
baa dal ve alanlarda yeterJi egitirn
yaprlamazken: yapilen yenhs egitim sonucunda, ogrenciler bazen
dilzeltilmesi <;ok gO~ , hatta olanakSIZ tutum ve al~kanhklarla mlizik
egitimi boli..imlerine girmektedirler.
Aynca geldikleri dUzey hazen 4 ytlda olmasl gerekenin ~ok altmda
kalabilmektedir. Bu okullarda genel mUzik egitimi degil. belirli dallarda uzmanhk egitimi verildigi
halde, ogretmen ahmlannda genel
olarak, okullann dallara gore gereksinimleri dikkate ah nmad~. I
atamalar yapllmaktadlr. Ozellik;'"
ses egitimi alammn ihmal edildigi
ortaya ~ lkm l~hr . Sonu~ta cJgreneilerin 6nemli bOlGmU , ses organlaTIna zarar vererek okulubitirmekte;

boylece omur boyu kullanebtleceklen en onemli calqilenru sakatlayebtlmektedkler. Okullara. dallar ecrsmdan gereksinimleri dtkkate ahnarak ogretmen ahnmasr gerekmektedir. Nitelikli ogretmen adaylanrun basvurrnasmm saglanmasl
lctn. krsa sureh ve pratik btr yol 0121rak, Egitim EnstitiisUdonemindeki
muztk bolumune asislan ahmmda
saglanan ayncebk omeginde 01dugu gibi, yeni mezunlar bu bolumlere atanabilmelidir. Iyi mezunlar
birikimlerini kaybedebilecekleri ticra bir yere gitmeyigoze alarr uyerak.
ya ytiksek ogrenim kurumlanna
kapagl ermenm ya da piyasada ders
vererek. calarek yasemlanru stirdtirmenin yolunu ereme ktec hrla r .
Yeni mezunlara olanak saglamrsa,
bu gibi mezunlann AGSL'ye i1gi
g6slermesi olanakh hale gelebilir.
Ote yandan, $U snaler bir bOltimti
j~iz kalan konservatuvar mezunlanmn pedaqojik formasyondan qecirilerek bu okullarda g6rev almalanrun yolu aclabilir. Aynca
AGSL'de cahsmak baska avantajlar
saglamahchr. Belkt de en onemhst.
isabetli ve dogru se~ im yapabileceklerine inancltklan bir Slnav komisyonunun ger~e k/e~tlre ceg i Slnav sonucunda atanabilmelidirler.
Bunun iifin de gene pratik bir ~6
zUm olarak, smav komisyonlanna
her dal i<;:in tiniversitelerin ilgili kurumlannca se<;: ilecek tiyelerin kattlmasl onerilebilir. Boyle bir uygulama ~o k ~eyi Ifozebilir. Bunlann
yamnda, Egitim FakUlteleri MUzik
Egitimi b610mleri de AGSL'ye 69retmen ye ti ~t i rme sorununa kurumlannda ~6zUm uretmelidirler.
AGSL'ler ba~langl<;: ta , bir sanat
okuluna en uygun dU ~e ce k bi<;:imde,
Ttirk egitim sisteminin merkeziyelc;i
katl yaplslmn d l~lOa C;: lkanlarak, esnek. ge li~meye aC;lk;yetkin ki~ ilerce
o lu~tu rulan dam ~ma ve program
ge l i~tirm e kurumlannca ybnlendirilecek, l;3gda~ bir ya plyla kurulmaIan 6ngori.il mti~ti.i. Ancak giderek
diger ogretim kurumlanna genzemeye ba~ad lla r . Bu kurumlann etkin ve yetkin hale getirilmeleri, her
~e n one mlisi l;31 ~t l nl mal a n ,
programla ilgili sorunlan giderebilir
ve bu kurumlan yurt d ~lnda bile ornek abnabilecek kurumlar haline
getirebilir. Programla i1gili lfoQU so-

Cgrencilerle ilgil i alan erasrun su anki merkezfyetd yapidan
keyneklenmaktadrr. Her AGSL'- trrmasmm bir bulgusuna g6re O~
den btr ogretmenin program qe- AGSL ogrencilerinin ljagunlugtJ
listirme alamnda uzrnanlasmasr muak 6§retmeni olecaklanru bilonensi sempozyumda genel kabul dikleri halde, hemen hemen hie
goren g6rti~lerden birjydi.
biri bu meslegi sayglO meslek
olarak g6nne mekteclirler. K1asik
Sempozyumda, okulun en lise ogrencileri ise miizik 6Qretonemli 6gesi olan - ve henuz okul menliginin yamnda, sanatohqda
yeni saytlabilecegi i<;in yeterince sayglO meslek olarak qormemekbilmmeyenogrencilerle ilgili tedirler. Saghkll bir toplum yaraonemh bulgular ortaya konmusrur: tacaksek. sanatljlhgl sayqm meslek
AGSL'ye orta sosyo-ekonomikdO- haline getirmenin yolunu buIzeydeki ailelerm cocuklen gir- mah)'ll. (Sanatchk insan olmamn
mektedir. OgrencilerinIjogunlugu, dorugudur.)
okulun bulurxlugu kent lcmde otuSem pozyumda AGSL1erin kuran ailelerin cocuk lanndan olusrumlasrnesma.
koklesrnesme vomaktedn. Kusel kesimden giren
nelik
otarek.
16
Ekim1erin kurulus
cok azdir. Yahhhk k rrsel kesimden
Ylld6nOmO
olarak
kutlanmasu megelenlerin ginne olanaqim arnrzunlannca
ya
da
velilerince dermaktadir. AGSL, doqmetizma yi.iz
neklesmeye
gidilmesi,
periycdtk
vermeyen. toplumsal kurallara
btr
yaylO
okanlrnasr
6ne
rileri seelesnrel gozlebakabilen, fark hdintirildi.
selineruslara hO$QorU gosterebtlen
!aik, demokrattk. bilimsel tutumlu
Sem pozyumun AGSL dismda
6§renci yenstmnektedlr. Bu ozel- ortaya okan baska sonudan da
Iikleriyle bu okullar, toplumumuz- vardrr . Bursa Muzik Egitimi B6de imam-hatip liselerinin yarattlgl lumu. uzun sureh bir cahsmeyla.
dengesizligi giderecek, Ijagda$ pekcc k etkinligi bir araya getirerek
2000'1i ytllann insaOlOl yet i ~ 6mek saytlabilecek bir sempoztirebilecek, niteliktedirler. ~imdili k yum dUzenledi. Muzik Egitimi & 16 lane olan ve 2075 ogrencisi IOmO ogretim elemanlanmn onbulunan AGSL1er nitelikten OdOn derligini yaphgl Bursa Filarmoni
vermeden, butiin yeteneklere ula· Demegi, gelirttigi Franslz Piyanist
$3cak biljimde iyi bir yatlhhk siste- Desire N'Kaoua'mn verdigi nitelikli
miyle btitOn ilIerde a~t1ma hdlrlar . konser; 6Qretim elemanlan , sanatHatta gelecekte 0 kadar c;:ok aC;: ll- t;t1ar, Azerbeycan'h sana t~ I -69 re 
mahdlrki, tlpkl imam-hatip 1iseleri t[rn elemanlanndan olu~a n Uludag
gibi bu okullann mezunlan bOwn Oniversitesi Oda Orkestrasl'mn
alanIan doldurmahdlr. Bu ozellik· verdigi profesyonel dOzeydelti
lerinden dolaYl , sivil toplum 6r- konser ~ o k etkiliydi. Bursa M UZik
gOtleri de AGSL'ye sahip Ijlk- Egitirni BaIOmO, Sovyetler Birligi'maltdlr. Ancak burada 6nemli bir nin dagllmaslyla ortaya ~l ka n flrsatl
sorun vardlr. Klrsal kesimdeki ya c;:ok iyi degerlendirerek, getirdigi
da alt sosyo-ekonomik kesimin <;0- Azerbeycanlt egitimci-sanatljllarla
cuk/an ilkokul sonraSI ya imam- hem nileligini ciddi b i~imde yi.ikhatip liselerine girmekte, ya da seltmi$, hem de bu sanatljllann
elenerek sistemindl$lna Ijlkmakta- kalklslyla orkestra kunnu~ ; BuyOkdlrlar. Bunlan AGSL'ye kadar }ehir Belediyesi'n i de silrOkleyerek
ula$tlracak 6nlemlerin ahnmasl, Bursa'da zengin ve nitehkli bir mOhem bu okullara daha fazla yetenek ziksel ortam yaratml$hr. Bursa
havuzundan daha yetenekli ogren- MUzik Egitimi bOlOmil bu 6zeHikleci sec;:me olanagl yaratacak, hem riyle, Gazi Egitim Enstiwsti Muzik
de daha ki..iIjOk ya$1a sanat egiti· boltimOdeneyimini, ~irikimini silrmine ba$ladlgl iljin ~nyt ar- dtiren bir 00I0m oldugu izlenimini
ttracakttr. Boylebir onlem Oc;:te iki- venn i$; MilZik Egitimi bOlumleri
si ktz olan bu okullarda kJ.z'"€rkek ic;:inde onlerde yer aldlglOl g65dengesini de saglayarak, korolar- termi~tir . Muzik egitimi camiasl ve
daki erkek slkJ.nhsl sorununu da Uludag Oniversitesi ybneticileri bu
Ijozer.
kuruma iyisahip Ijlkmahchrlar. •
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I. GiRi~

Turklye'de sosyo-ekonomik deg:i~mele r , alt kesimdekilerle list kesimdekilerin arasmt g ide re k ecmrs: egitirnde de bu durumu yansitan para tel bir
yapt olusmustur.tl} Anadolu Gnzel Sanatlar Liseleri yeni kurulrnus o kullerdrr. Anadolu Guzel Sana tlar Lisele rt og re ncilerinin bu paralel ye prrun
neresinde olduklan, diger to plum sal ozelhklert bilinm emekted ir. Oysa eg itim sisteml icinde en
o nernh age ogrencidir ve egitimdeki basan, d iger
ogelerin etkis i eninde sonunda ogrenc ilerin ozellikl eriyle suurhdu . (2) 0 nedenle Anadolu GUzel

Sanatlar Liseleri MUzik Bolumlet t ogrencileri 9orgUI arastnma konusu yaprlrmstrr.
Bu cehsmeda Anadolu GOze l Sanat lar Lisesi
MUzik BoIUmU AGSL biciminde ifade edtlmistir.

2 .VONTEM
Once qozlemlere ve benze r arasnrmala ra dayamlarak denenceler olusturulm us: bun lardan yola
cikila rak hanrlanan 74 soruluk so ru cetvelinin uygulandlgl anketle ver tler e lde edilmi~tir.(3) Orneklem olara k Bursa ve Bolu Anadolu Gueel SaMuzik Bolumlerinin ha nrhk
nat lar Lisele ri
simflanyla so n siruflan secilmistir. Bursa Cern Sulta n Lisesi (CSL) birinci srrnf ve so n suuf kont ro l
gr ubu olara k secilrnistir. Bursa Hazirhktan 2 3 , so n
suuftan 2 1, Bolu hazuhktan 2 1, so n srruftan 19
og re nci olmak uzere 84 ogre nci so ru ce tvellerini
cevaplandirrmstir. Ce rn Su ltan Lisesi Birinci SImftan 33, 3. stmften 3 5 ogrenci cevaplandumrsttr.
Bu omeklern, qecerti. gtivenilir genelleme ler
4

Uyesl

yapabilmek icin suu rhdrr. Anca k genel eg ilimi
gos terebilir .
Anket.Ekim-Kasim 19 9 6 tar ihlerinde uyqulanrrustrr.

3.VERiLERiN <;OZUMLENMESi VE BUL·
GUlAR
A.AGSL Ogrencisin in Ailes!

1 .Ailenin

Yerle ~tigi

YeT

Bursa AGSL ogrenci ailelerinin %6 6 'sl kent
merkezlnde o turmaktadir. Aynca haarhk simf
og re ncilerinin %26'51da ke ntin gunluk gid ilip ge linebilece k yakm bir yerlesim yerinde o turma ktadu. Bu ozelligiyle Bursa AGSL ogrencileri,
%75'i kent kinde otu ra n CSL og re nc ileriyle yaklank ayru o randa kent lcinde o turan ailelenn C;:Ocuklannda n olus maktadir. Bu durumuyla Bursa
AGSL, Bursa kent o kuluna do nnsmus tur. Bursa
ilcelen nde ki ya da AGS L bu lunm ayan ya kin kentlerde ki
yete ne kli
ogrenciler
deger lendirile me me kted ir.
Bolu AGSL'de durum biraz fa rkhdtr.Hazuhk'm
9 52'si so n suufm, %3 3 'u kent mer kezinde ot urmaktadrr. Bunda, Boiu'da daha iyi isleyen yahhhk
ve kentin kucuk olusu rol oynarrus o labilir. Ancak
egilim gide rek ke nt o kulu o lma yo nu nded tr .

2 . Ailenin Sosvo-Ekonomik Durumu
CSL ogrenc ilerine go re AGS L og rencilerinin
an ne ve babala n nm egitim-og re nim dilzeyi da ha

yuksektir.
AGSL ogrencilerinin c;:ogunlugunun babasr
memurdur. CSL'de Ise esnaf, zanaatkar ve i~
cilerde Yigllma vardrr.
AGSL ogrencilerinin annelerinin, CSL'ye gore
daha all ev kadrru , onemli bir bOlOmOmemurdur.
Bursa AGSL hanrhk ta tepe deqer, dO~ii k gelir
dOzeyi olan 15-30 milyonluk ayhk gelir diliminde ,
son simlta orta OstOnde(SQ- I OO milyon), Boluda
orta

(30-50 milyon) geHr dtizeyindedir. (CSL

ogrenci ailelennin cok az uzertndedir.)
3. Ailenin Sosyo-Eknomik Durumunun
Ogre nci AC;: lslndan Do gurgulan
Bolu1u OQrencilerin evieri c;:ogunlukla, (salon
dahil) 4 ve daha fazla odah. Bursa'da bu 4 ve S'e
iniyor. Bu durum Bursa'daki k ira fiatlanrun yiiksekliginden kaynaklamyor olabilir.
AyOi cahsma odalarr bulunmaktedrr. Bolu
AGSL 5grencilerinin bir-iki ogrenci dismda AGSL
5grencilerinin one mli bOlUmti yahhcbr. Oysa'. Bu ~.
sa AGSL ile yakm oranda oda say rsma sahip alleleri olmasma karsm. CSL ogrencilerinin % 3 0'a
yaknu ailenin oturdugu yerde ders cahsmektadir.
Bu durum, CSL t>grenci ailesinin cok cocuk lu olusuylave AGSL ogrenci ailesinin e;ocuga, onun ders
cahsmasma daha cok onem veriyor olmasiyla
acktanabfltr .

.

AGSL ogrenci aileleri, CSL1ere gore daha
yuksek oranda kalorfferli evlerde oturmaktadirlar.
Bolu haarhkta bu oran daha lazla dusmektedir.
AGSL 5grencilerinin c;:ogunlugunun evinde
haftada bir kilogramdan fazla et yenmektedir. Bolu
haa rhkta bu oran digerlerinin yaklasik yansidtr.
CSL'de daha da az yenmektedir.
Dzetle Bolu hazlrhkta daha c;:ok memur, az ge~
lirli aile, daha az katoriferli ve daha az et yenen ev
vardlr. Ama yahhhk da vardlr. Yatlhhk daha alt
sosyo-ekonomik kesimdeki, kent d l ~ lndaki kazalardaki, ba~ ka iIlerdeki yetenekliterin bu okullara
girmesini saglamaktadlf.
Yukandaki bulgularla uyumlu olarak, AGSL
ogrencilerinin aileleri 6zellikle hazlrhk slmflnda
e;ocuklan ie;in okulla i1i~ki kurmaktadlTlar. (Oysa
CSL'de ailelerin 6ne mli bOltimO okulla hie; i1i~ki
kurmamaktadlr.)
AGSL 5grenci ailelerinin hemen hemen ttimO
ogrenciyle dersler konusunda her ttirlO kolayhgl
saglamaktachrve i1gilenmektedir. (Oysa CSL'de bu
ora n % 65'e dti~ mektedi r. )
Aynca tOm lise 5grencilerinin aileleri, C;:Ogunlukla
c;ocuklanmn
sorunlanyla
ilgilenmektedirler.

4 .Ailenin Diger O ze tlikle ri ve Ogrenci
AGSL ogrencilerinin ailleri e;ogunlukla iki cocuklu, modern, cekirdek ailedir. (Bursa % 75 ,Bolu
% 50, CSL % 22). AGSL t>grencilerinin aileleri
<;ogunlukla 3-4 kisilik ailelerdir. (Bursa % 8 1, BoI"
% 62, CSL % 41).
AGSL 5grencilerinin babalan, ceza ve Odtile
<;ogunlukla birbirine yakm oranda besourrnektedu .
Ancak Bursa AGSL son suuf ogrencilerinin babalanrun onemli bOltimii (% 33) cccuk lany la ilgilenmemekledirler. (Cocuk lany la arnk ilgilenmeyi gerektinneyecek kadar olqunlastiklanru. baglmslz kisilik kazandrklanru dO~nOyor olabilirler.)
CSL ogrenci ailelerine qore cok boyOk oranla
(% 8S) AGSL ogrenci ailelerinde, demokratik bir
tutumla onemli kararlar, anne-baba tarafmdan
birlikte ya da tum aile tiyelerince birlikte ahnmaktedn . (CSL'de bu oran % 6S'tir; yalmzca babanm karar verme orarnda ytiksektir.) Buttm aile
Oyelerinin karar verme o raru. diger AGSL 5grencilerinde % 60 iken, bu oren Bolu haarhkta % 38'e
dusmekiedir. Bu verilere gore, Bolu hanrhkta .
g<>reli olarak geleneksel tutumlu ailelerin biraz
fazla oldugu soylenebiiir.
AGSL ogrencileri ile ilgili onemlt kararlar, hazirhk snu flannda c;:ogunlukla aile k inde birlikte
g6rii~Olere k , son srrufta ise onemli sayilabtlecek bir
oranda (ki ~ i l ig i geli~en) ogrencinin kendisi tarahndan ahnmaktadrr. (Daha geleneksel bir tutumla , CSL'de bu oranlar dO ~tik ve aile bOyOklerinin karen verme cram yOksektir).
Bursa Haarhk ailelerinin dtnsel qereklert yerine
gelirme c ram yOksek, digerlerininki dO ~O ktOr .
Bursa AGSL HaZlrhk 6grencilerinde 3, son slOifta
1 k i ~ i dl~mda dinsel gerekleri sOrekli yerine getiren
ogrenci yoktur. Ogrencilerin bOyGk c;:ogunlugu
dinsel gerekleri bazan yerine getirmektedirler.
Oysa, Bursa AGSL'ye laik tutumlu ogrenciter c;:ogunlukla, Bolu'ya d O~O k oranda girmekte, ancak
AGSL'de hemen hemen hepsi laik futum d~
rultusunda toplumsalla~maktadular. a te yandan
CSL'de az oranda 6grencinin tutumu laiklik dogrultusunda deg i~ me kted i r . Klsaca sOylemek gerekirse, dindarhkla laik tutum arasmda slkl bir ili~k i
yoktur ve bu okullar, mOziksel davram~ kazandlrma d l~lnda , demokrasinin gerektirdigi. farkh
inane;ta olanlara ho~g6riiyle bakabilen insan tipini
de yeti~tinne ktedirler .
Ailenin siyasal tutumu konusunda ipucu 001mak amaclyla sorulan "okunan gazete" sorusuna
verilen cevaplarda a<;lk bir ybnelim g6riile5

memisttr: ancak CSL'de rastlanmasma karsibk
AGSL'de Zaman, Aklt gibi seriatcr egilimli gazete
okuyan ailelere rastlanmenusnr.
AGSL ogrenci enelen, ozellikle Bolu Hanrhk
ogrenci eilelert. toplumsal olgu ve olaylara karst
duyarhdular. Sivil CirgGtlere ilye olma c ram da
buna kosut bir daglhm gCislermektedir ve CSL'den
daha yGksektir.
AGSL ogrencilerinin .;ogunlugu kadere lnanmaktadir. Bu egilim. son snufta azalmaktadir.
{CSL'de ise artmaktadtr).
CSL CiQrencilerinin toplumsal kurallara uyma
egilimi aglr basarken AGSL O9rencilerinin ozellikle son suuftenn ooyOk .;ogunlugu (Bursa % 67.
Bolu % 84) "Hep elesttrel suzgecten qeciririm,
rnantrkh bulmadrklanma uymam" diyerek. bu
okullann bilimin ve demokrasinin gerektirdigi insan tipini yeti~tirdigini bir kez daha ortaya koymuslardir.

kabul edemiyor olabilirler.
AGSL ogrencileri, genel olarak az lV izlemektedirler. Ozellikle Bolu'da c59rencilerin ya nsr
cok seyrek TV izlemektedir. (Bunda yatllhglO da
rolU olabilir.) Televizyonun etkisiyle i1gili soruya
ogrencilerin .;ogunlugu, "Bal l programlar etkiler"
derken, Bolu ve CSL'de bi.iyGk bir grup "Elestlrel
gOzle bakanm , cok az etkiler " seceneqini isaret-

lermsur.
CSL Ci§rencileri, kar~ 1 cinsle i1i~ ki leriyle ilgili 0larak, .;ogunlukla, "Egitimimi aksetaceqr i<;in ilgilenmiyorum" derken. onemll saydabilecek nee
likte bir kume de "Hos karsilarmyorum" seceneqini
isaretlemistir. AGSL Ci§rencileri ise .;ogunlukla
"Normal arkadashk iliskileri icinde arkadaslanm
var", "Sevqihm var (ya da oldu)" demektedir . Bu
bulgulara gCire de AGSL Ci§rencilerinin genel olarak toplumsal tabulann otestne qectikleri gCiriilmektedir.

6 . AGSl ve Og re nci ler

5. AGSL Og re nci le rinin Diger Bazr Ozellikleri
Ki ~i1igin

olusmasmda en cc k etkili olan ki~i sorusuna verilen cevaplarda en cok anne-babe se<;enegi isaretlenmlstir. Bu arada, kltaplar, kendirn,
hicbitt gibi cevap verenler de olmustur. Bu bulgunun, anne-baber un egitim dGzeyinin yGksek 01usundan kaynaklandtgl soylenebilir.
Ozdeslesmeyi belirlemeye y6nelik olarak. benzemeye cahalan kimse sorulmus: ancak CiQrenciler
belirli dUzeyde kisilik kazentrus, yetennce kendilerine gOven sagl a m l~ olmahlar ki, <;ogunluk
"ktmseye degil kendime" cevabrru vermtstir. On
dan sonraki bUyUk grup, CSL ogrendlerinde
"babama", "bir ogretmenime" derken. AGSL'de
"bUyi.ik bir sanat<;lya" cevabml i ~ retle m i~ ti r .
CSL'de "...gen.;l igin en onemli sorunlan nelerdi?" sorusuna, "Oniversiteye girememe" ve
"meslek edinememe " cevaplan aglrhkla verilirken,
AGSL'de bunlann yanmda "aile baSkISl", "toplumsal baskllar" da aglrhk ta~ lmaktadlr . Aile basklSI, yatllhgm iyi i ~ledig i Bolu Hazlrhk"ta yok iken,
Bursa HaZlrhk'ta birinci slradadlr. Toplumsal baskmln en .;ok hissedilebilecegi, toplumsaldenetimin
yogun olmasl beklenen kO<;Ok Bolu'da son simfla r
en bUyi..ik sorun olarak toplumsal baskllan i~
ret lem i ~lerdir . Bu verilerin genel bir yorumu oIa
rak, AGSL CiQ:rencileri. Universiteye girme ve
meslek edinme a';lsmdan kendilerini gCireli olarak
giivencede hissediyor oIabilirJer. Aynca, sanat alam olan dallanmn kazanc:hrdlgl CizgUrce ki~tlikleri
geregi, iyi ye ti~mele ri sonucu toplumsal baskdan
4
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Daha demokratfk tutumlu aileden gelmelerinin
dogal bir sonucu olerak. AGSL CiQ:rencileri bu
okulu gene l olarak kendilerl ya da ailesi, ogretmenlert ve diger cevreleriyle birlikte karar vererek
secmislerdir. Baska bir deyisle alarunm secirmnde
mutlaka kendlsi vardrr. Bu bulgularla uyumlu olarak, AGSL c59rencilerinden yalmzca ailesi istedi: :
icin AGSL'yi secen yoktur. "Beni sevdiqim meslege gotOrecegi icin" sece neginde ve bu seceneklerle birlikte, "Lise'nin gerektirdiqi duaevde yetenek ya da zekaya sahip olduqum icin" seceneklennde biraz Ylgllma vardrr. Tek benne "urnversiteye girebilmek i ~ i n " se<;enegini i ~a re tleye n
yoktur; ba ~ka se.;eneklerle birlikte i~aretlenmi ~tir .
(Oysa, CSL'de tepedeger bu maddede ve sevdiQi
meslege golOrecegi i<;in se<;enegini i~ retle yen
hemen hemen hi<; yok). a te yandan, AGSL'de
yabanci dil 6Qretildigi i(fin -ba~ ka se~e ne kte rle birlikte- bu liseyi tercih ettigini belirtenler de az degil.
(Bursa AGSL'ye bu ama<;la girip, hazlThk SlmflOdan soma kaychm sildirenlerin oldugunu 09rendim.) AGSL'ye gelir yetersizligi nedeniyle ya
da yalmzca lise mezunu olabilmek i<;in giren yoktur.

Yukardaki Cizelliklerle girmelerinin dogal 50nucu olarak, HazlThkta CiQ:rencilerin hemen hemen
tUmO okulunu sevmektedir. Son slmfta "klsmen
sevenler"in oram biraz artmaktadlr; ancak sevmeyen yalmzca 1-2 ki ~idiL ()ysa CSL'de tersi bir
durum ortaya ';Ikm l~b r .
AGSL HaZlThk CiQ:rencileri• .;ogunlukla bina so-

runu dismda okullanm beklentilerine uygun 001maktadirlar. Son snn ite lse bir 6grenci dismda
okullanru beklentilerine uygun bulan yoktur. Bolu
son srrufta hosnutsuzluk ifadesi degi~ik maddelere
dag l lm l ~ken , Bursa'da blrinci srrada bina, ikinci 51
rada ybnetim anl aYl~1 ve tutumu yer almaktadrr.
{Bir 6Qrenci. "MUdtir sanatla ilgili olmehdrr" demektedirl. Daha soma ders arac-qereclert ve
ogie tmen1er (6 kili) gelmektedir. (Oysa CSL'de
bektentilere uygun bulma oraru yilksektir.) Bu durum, 6grencilerin alam ogrenimleri suresince daha
iyitaruyarak daha sikr degerlendirir hale qelmelen.
beklentilerinin artmasi ve okulun 6gelerini daha
yakmdan tammalanyla aoklanabilir. Ore yandan.
sanatm. sanat egitiminin -doqasr geregi 6§renciye, elestirel g6zle bakma. daha gtizelini arama ,
olanla yetinmeme gihi tutumlar kazanchrdlgl; bu
yUzden zor begenir oIduklan da s6ytenebilir.
AGSL OQrencilerine okukia verilmek istenen
davramslarla evdekiler genel egilim oIarak tutarlt
bulunmustur. Bununla baglanhh olarak AGSl
6grencileri yeni geldikJerinde, okullannda derslerde ve ders drsmda bUyUk c;ogunlukla uyum sagIayabilmislerdir. Uyumsuzluk cram BoIu'da birez
fazladir (% 40). Bunda gene ev yasammdan cok
farkh olan yanhhk rol oynamis olabilir.
AGSl 'nin. t>grencilerin uzertndeki davrams.
tutum degi~i kliQ i etkisi CSL'den fazladrr. Etkilenenlerin cram Bolu son simfta cok yiiksektir (%
74 ). Bunda de insan yasammm heme n hemen tumUnU denetleyen yatlhhgm bOyilk olcude etkili 01dugu, yamnda okulun yaprsnu n da etkili oldugu
soylenebtlir.
AGSL ogrencileri, 6gretmenlerinin kendilerine
karst tutumlanm genel olarak demokretik. onlann
kendilerinin g6ri.i~ ve egilimlerini ahr bulmaktadrrlar. Ancak, son snulta bu g<>ri.i~ biraz genlemektedir. Bunda -genel olarak c59renimleri
boyunca c:>gretmenleri hep ayru olduqu na g5rekonudaki beklenlilerinin artmasr neden olrnus
olabilir.
Bolu Hazrrhk drsmdaki 6grencilerin bGyilk cogunlugu, ders ve c;ah~ma larda n bo~ zaman etkinligi
ic;in zamanlannm kalmadlglTll belirtmi~ le rd ir . (Bolu
HazlThk'ta, yahhhktan ya da mOzikdersi azhglndan
dolaY' oIsa gerek, zaman oldugu belirtilmi~tir . ) .
AGSL 6grencilerinin c;ogunlugu gtinlOk ders
saatinin 6 saatten fazlaslTllO verimsiz oldugu kamslndachr. $u andaki ders saati saYJSlm yeterli 00lanlar da az degildir. (Bursa AGSL'de gtinde 8 saat
ders yapllmaklachr). Ogrencilerin tamamlTla yaklOl
ders c;e~icJi saY'SIOI normal bulmakladlr. HaZlrltk
simflannda (HenOz alam ve ~ rog ram l yeterince
lammamalan nedeniyle) -dogal 0larak pek ge4
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reksiz ders belirtilmemfstir. Son simflarda da Olerinde Iazla yogunta~llml~, "gereksiz ders" 00lirttlmemtsttr. Bursa'da Fen Bilgisi. Beden Egitimi ,
Din KultOri.i ve Ahtak dersleri 3-4 frekans toplarr us: Bolu'da TUrk Halk MGzigi ve Korosunu 2
6grenci gereksiz bolmustur.
Konmasi istenen ders, hazrrhk siruflennda, ';0gunlukla yoktur: Bursa'da 4 6grenci Koro, Bolu'da
3 6grenci mat ematik konmasun istemtstir. Son
suuflarda c;ogunluk, daglmk oImakla birlikte baa
derslerin konmasuu istemektedir. Birden fazla
frekansr olanlar ~edi r ;

Bursa AGSl
Teori 3 ki~i
Matematik 3 ki~i
San 3 kil i
BoluAGSL
MOzik Tarihi 6 ki~i
Teori 2 klsi
(Genel olarakl MUzik der sleri 2 k isi
Psikoloji 2 ki~i
Haftahk saatinin ertmlmesr istenen birden fazla
frekansh dersler ise ~Oyledir :
BURSAAGSL
Hazrrhk Slnlh
Koro 9 ki~i
Piyano 6 ki~i
Ana <;algi 3 kili
Son Simf
Orkestra 3 klsl
Muziksel Yaratma 2 ki~i

BOLU AGSl
Ha ztrh k S lIllh
Beden Egitimi 8
MUzik 6 k i~i

ki~i

lsitme 2 ki~i
Son Sin If
Ana <;algi 7 kill
i~ itme 10 ki~i
Piyano 3 ki~i
Bolu AGSL son slOlfll"lclan gelen MUzik Tarh i
dersi koyma istegi; her iki okuldan da gelen TeoTi
dersi konmaSl istegi yerindedir ve ilgililerce g6z6nOne ahnmahchr. <;GnkO bu iki ders, genellikle
icra aglrhkll diger derslerde 6grenitenleri 00
ton l e ~lirecek , onlan anlamh duruma gelireceltemel derslerdir. Saati artmlmaSl istenen dersler·.
okullardaki 6gretmenlerin tutumlanna, yilksekogrenime girerken duyulahilecek gereksinime
4
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gore frekans toplarms olablirler.

yeni korolann yolunu acrrustn . Bursa Haztrhk dr-

7 _ AGSL ogrenci lerinin Miizikle ilgili
Oze llikleri
AGSL ogrencilerinin anne ve babalan daha cok
Turk Sanat Muzigi'nden hoslanmaktadirlar. K rrsal
kesime yakm olen Bolu'da annelerde ve ozellfkle
son suuftann annelerinde Y1gllmalar vard rr. Oysa
CSL ogrencilerinin arabesk rnuzlkten hoslanan
anne ve babala n vardir. (1988 y rh verileriyle Ak deniz

Uinver sitesl'nde

ya pilan

muzfksel

to-

piumsallasma ile ilgili arastirmarun bulgulan na

smda kalanlarda en cok muzik ogren imi gori.ilen
yer okuldur. OgrenCilerin onemlt bir bolumtl de
birkac yerde ozel der s alarak rnuzik ogrenimi qormi.i~tti r. Ogrencilerin hemen hemen hepsi asil dah

milzik olan ogretme nlerden ders alrruslardrr.
Bursa AGSL ve Bolu Hazirhk'ta en bGyOk grup ,
bos (ozgtir) zaman etkinliqi olarek rnuzikle dinleme
biciminde ilgilenirken Bolu son srruflar bos zamanlanm <;algl calarak qecirmektedtrler. Hazir hklarda sarkr sovleye rek qecirenler de az degildir. Bu ogrencilerin etken bicirnde bos zaman
doldurmalan beklenmest qerektiqine gore , Bolu
son suuf bu acdan en iyi dururndadtr.
AGSL ogrencilerinin <;ogunlugu, "Muz@n en
krsa zamanda coumlenmesi gere ken onemli sorunlannm oldugu" kamsmdadirlar. CSL ogrel.cilerinin <;oQunlugu gibi, Hazrrhk suuftanrun
onemli bir bolumu "Mtizigin belki onemli sorunlan vardrr, ancak diger sorunlar yamnda oncelik alacak onemde deqtldir" seceneqtni tseretlemtslerdir. Burada AGSL ogrencilerinin, okula
toplumsal cevrenln genel kamsma yakm btcimde
muzigi onernsemeyen bir gorO~le girdikleri; ogrenimleri suresmce mGz@ ve mGzigin sorunlanm
daha iyi anlar durama geldikleri yorumu <;1kanlabilir.

gore(4), yogun toplumsellasma icinde olduklan ve
toplumsal duyus cercevelerinin olu~tugu cocukluk
donemlennde arabe sk mOzik bulunmayan an ne ve
babalar arabesk mGzikten hoslenmamaktaydilar.
Demek ki arabesk muzikle toplumsal duyus cetcevelerl olusan anne ve babalan n cocuklen artik
yuksek ogrenime doqru gelmektedir.)
AGSLogrencileri hazirhksuuflarmda hafifTurk
muzigi nden daha cok hoslamrken son suuflarda
klasik Bah muzigi on plana gecmektedir. Hafif Bah
muzigi de en cok hoslamlan muzikler arasmdadrr.
Ote yandan CSL'de hefif Bah muziginden cok
hoslamlrnasma karsihk, arabesk mtizikten hoslanan da az deqtldir ancak son suufta bunlar cok
azalmaktedrrlar. Yukardaki bulgular, her iki okulda
8 . Ya lmzca AGSL Muzik Bclumlerlne ve
da snurh de olsa okulun toplumsallasma etkisini
ac kca gostermetedrr. Oysa AGSL ogrencilerine, . Ogr encilerine Iliskln Bu lgu lar
rnuzlk begenilerirun olusmasmda kimin etkili oldugu doqrudan sorulduqunda. verilen cevaplarda
Konuya evdeki muzik (ozelltkle <;algl) cebsma
dtkkat ceklci bir kumelenme gorOlmemektedir. olanaklan acrsmda n bakildiqmda , Burse'da 5 ogAile ve okul biraz on plana crkrrusnr.
rencinin evinde uygun ortam ve olana k bulur
Lise oncestnde CSL ogrenciJerinin bOyOk <;0- mamaktadrr. Bolu'da 7 ogrencinin ~a lg ls l yoktt..;;·.
Diger fum ogrencilerin ortam ve <;algilan vardlr.
gunlugu mozik ogrenimi go rme m i~ ke n , Bursa
AGSL ogrencilerinin <;o9unlugu ilkokulda (7 12
AGSL ogrencilerinin btiyi.ik <;ogunlu9u, gtinluk
ya~) , onemli bir bOltimti 12 ya~mda n soma ogders saati say\smm mOzik (ozellikle <;algl) <;a- .
renime ba~laml~ ; Bolu AGSL'nin bUyOk ~og unl ugu
hjmalanna olanak blTakmadlQl kamsmdadlT.
12 ya~ l nd a n soma muzik ogrenimine ba~laml~hr. (Onemli sorunlan ndan birisi olmah.)
(AGSL ogrencileri belki de gordtikleri bu muzik
AGSL ogrencilerinin % 80'i , alan derslerinin
ogreniminin etkisiyle ve yonlendirmesiyle AGSL'yi digelerine gore oranlOm d O~G k oldugu gori.i~ti nti
se<;tiler.
payla~maktadlT . Birka<; ogrenci de ingilizce derAGSL'ye girmeden onceki donemde mtizik 09- slerinin, diger alan dl ~ l derslerin ora mm az bulrenimi gbrrne sOresi, haZIThk slnJfla nnda ve Bursa
maktadlT.
AGSL'de daha fazladlr. Buna gore AGSL'ye gideAlan dersleri ogretmenleri, dallan ve egitimrek daha uwn sure mtizik ogrenimi gorenlerin cilik-ogreticilik davram~ laTl a<;lsmdan hamhk 51girmekte oldugu soylenebilir. Bursa AGSL HaZlrhk mflannda <;ogunlukla yeterli bulunurken , son 51ogrencilerinin en buyi.ik grubu koroda muzik egi- mflarda bu "klsmen yeterlili"ye don O~mektedir .
timi go r mu~ tG r. Ger<;ekten de gozledigimiz kadaAlan derslerinde verilenleri haZlThktakilerin %
nyla Bursa'da kumlan Ali Cengiz <;elenk <;ocuk 55 'i yeterli bulurken, bu oran son smlfta % 16'}·
Korosu, <;ok etkili olarak bir okul gibi <; a h~ m l~j <;0- du~mekted i r . Son slmfta yetersiz bulanlar 0/,;
cuklan hem yeti~ti rm i~, hem yon lend irm i~ hem de
33'fur. (AGSL ogrencilerinin okula ve derslere
4
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i1i ~k in deqerlend.rmelen de bu bulgulan destekler
go runumde ydi: Ye ni gelen , alam ve okulu yete rince tammaya n ve sanatm kazandlrdlgl elestinci
davra msr benuz ye lerince kaza na mayan og renci
iyimserdir.)

9. AGSL Og re ncilerinin Toplumsal GeIisme ve Use Sonra sma Yonellk Dus uncele r!
'Turkiye'nin ~i md iki sos yal, siyasal, e konomik
lsleyisinde n bir bOtun oIarak hosnut musunuz?"
sorusuna lise og renc ileri t;ogunJukia "heyrr" de mektedir. Cevapla nn bir krsrm han rhk suu flannda
"biraz" bicirmndedir. Dernek ki t>gre ncilerin bilgile ri arttrkca . toplu msal ko nularla ilgilenmeye
basledrkce . kara msarhklan da a rtmaktad ir. (Bir
og renci "igrent;" de mistirl
Dunyarun gene l gidi~i ne iliskin deqe rlendirmede og rencilerin co k bUytik t;ogunlugu '1<.0tUye gidiyor" de rken, AGS L'dekilerin bir bola mu .
biraz fazlasry la BoIu son suu ftaki ler "kottiye gidiyor
ama sonra iyi o lacak" secene qini isaretlemistirler .
En saygm me slek sorusuyla ilgili veriler co k ilgint;: AGSL t>grencileri arasmda e n yOksek frekan sa ulasan profesyone l sene tcihk. CSL og re ncile rinden ya lmzca binsi nce isaretlenmistir. AGSL
og renciteri ikinci, CS L t>grencileri ac ismdan birinci saygm rneslek og retme nliktir. (Birsen Gok_ce'm n yOne ttigi, 198 2'de ya pdan ara ~t1rmaya gore
de tiP dokto rlugunda n soma e n saygm meslek
ogretme nliktir.) (5) Ayn se~ene k ola rak verilen
mOzik b9retmenligi ne yazlk ki AGS L ogrencilerinde n yalmzca iki, CS L og renciJem ide n bir
taraftar butabil mi~tir. Ne aCldlr ki og rencile rimiz,
ge ne t a ntamd a ogetme nligin yamnda da saygm
o tmadlgma
inandlklan
bir
meslege
hazulanmaktadlla r. Ben ce e n bUyOk sorunlanmlzdan
biri muzik og retme nligine staW ve sayg mhk ka~
zandlrma ktlr.) Aym zamanda og retme nlik o tan
Oniversite og retim e lemanhgl, hem AGSL hem
CS L og renc ilerinden birer frekans alabi lmi~t i r .
Ayn set;ene k olara k verile n bilima da mhgl,
AGSL'd e ti~ncU , CS L'de dordtincO suadadlr, U~
AGS L ogrencisi boWn meslekler saygmdl de rken ,
iki CS L ogrenc isi ken dilerinin S€t;enek olarak ekledikle ri dolandlTlcthga sayg mhk payesi verm i~lerdir . Bu a rada piyasa mOZisyenligi AGSL
ogrenc ilerinde n o nay alamaz ken , iki CS L ogrencisince i~retlen mi~t lr . (Bu ~~U11CISI bulgular, ~ogu
top lumsal degerlerin alt-ost oldugu son YlllaTln
toplumsal o rtammm sonucu olarak ortaya (j1krm~

olsa gerek.)
AGSL og renc ilerinin % 1Ounun drsmda kalanlan lise egitiminde n sonra rnuztkle ilgili mesleklere yonelik eg itim go rmek Istemektedtrler. %
33'0 profesyon el sanatcrhqa, % 2 7'si muzik og re tmenllgine. % 20'si tiniversite og retim elernanhglna yonelik egitim go rme k lstemektedirler.
AGS L og renc ileri, TOrkiye'nin bugunkil kosullannda, yonek hklen meslege hazntayicr eg itim gOruyor olmalanndan dolayr cok sanshdirlar.
Bursa AGS L og renc ilerinin bOyOk bOltimO (%
39) Bursa MUzik Egitimi Bolamare, onemli 00lumtl (% 32) Bilkent'e: % 18 'i Marmara'ya, % l S'i
Bursa'ya ikiser og renci Bilke nt ve Bolu'ya, ac
og renci konse rvatuvara girmek Isteme ktedir . Bu
te rcihleri . ~in, Haarhk sirufmdakile r. c;ogunlukla
(% 52) "ogretim kad rosu da ha iyi oIudQu icin"
cevabim ven rken : son sirufta en bUyOk kesim (%
40), "BulumuQu ken tin mtiziksel, kulturei o lanakla n da ba iyi oIdugu icin" cevabuu vermekted' . .
Bursa'da 8, Bolu'da 3 og renci o turduq um kenttc
oldugu ki n de rken , bina . ara-qerec diyen yalruzca
bir og rencidir. Daha o nce ki venle rle uyumlu olarak , a ile baskrsmdan ya kman Bursa AGSL'den 5
ogrenc i de ..A ile mde n uzaklasmak icin" cevabmr

vermtsur.
AGS L og renc ilerinin te rcih egilimle rinin , buradaki gorunOmtiyte genel olarek 5aghklt olduqu
soylenebihr. Gerce kten de 6Qretim surecmde
ogrencinin cevresinde ki en o ne mli Oge og retmen dir ve qenel ola ra k yOksekog re nimde , ozelIikle de mtizik eg itiminde ze ngin bir t;evre, mUzibel, "kOlttire l" ola na klar ~ok one mlidir. (Zuckmayer, kendi ifadesiyle , bu olana klar yete rsiz 01 dugu i~ i n , An kara d l ~mda mUzik bo tomo a~ l l·
maslm dog ru bul ma ml ~ ve uzun Yll1ar Ankara dt~tnda mOzik bolumG a~ l l m am l ~ h r . ) Buna gorp
mOzik eg itimi bol0m leri a~l hrken ~evre n i n muziksel, "ktiturel" olana kla n da gozo nUne ahnmah
ya da muzik egitimi bOlumJeri t;evre le rinde bu olanaklan yaratrpa kon usllnda e tkin · bit;imde oncOIOk yapmahdlrla r. Bursa Muzik Egitimi BoIOmO'nun orkestra kurmasl fil armoni demegi kurmaSI, kon ser piyanosu ahnma slnt saglamast gibi
etkinlikleri bu at;tdan c;ok bOyOk dege r ta~lmak
tadlr,

10. AGSL
Bekl entileri _

Ogrencilerinin

AGSL'den

MO kulunuzdan be klentileriniz nele rdir?" biut;lu so ruya verilen cevaplar a~g 
Idaki bit;imde degerlendirilebilir:
Bursa HazlThk'lO cevaplan . slraslyla "iyi bir ?€~im i nde ki a~lk

9

kilde yetistirrnesi", "Muzik de rslerinin dah a cok 01mast. bu alanda iyi yetistirmesf", "Unwe rslteyi kazanmarm, o rada ve so nra smda basanh olmarm saglayaca k egitim vermesi" kon ulannda odaklanrnaktadu . Bunlann ya mnda yonettm , og retmen
Ihtiyacr, bina ve a rec-qe recle ilgili kon ulara dagllan
cevaplar bulunma ktadrr.
Bursa son suufta ise ogretmen ve bina kon usunda btlyuk bir ylgllma qcrulme kted ir. Bunlardan
so nra, hem a lanla i1gili hem de ge nel o la rak iyi bir
eg itim-og retim bek len tisi ve a rac-qerec sorunu
konu sunda ytgllma dikkati ce kme kted ir. Oniversitentn e~ iginde buluna n bu og rencilerin, univers ileye girmelerinin sag ianmasl bek lentisini geri
planda brrak mala n . alanlanru ve okullanru da ha iyi
temyen bu ogrencilerin , temel ve onemli sorunlan
gorebilir du ruma ge lmeleriyle acrklanabflir. Og retmen kon usuyla ilgili olara k, ken di ifade leriyle iyi,
da llan nda yeterli, og renci psikolojisinden a nlayan
ve o nlara duyarh o lan, calqdan sevdiren, tesvik
eden ogretme n bekle ntisi dile ge tirilmekte dir. Bunu n yanmda. kendi alan lannda derslere giren ve
dallar a go re ye:terli sayrda og retmen bek lentisi beltrtilmistir. BOyLik bir og renci grubu, en one mlt
beklentileri olarak, o kulun kendine ait bir binasmm
bulunmas r istegini o n plan a crkarrruslardir. Binasi
olmayan, okul oku l d olasarak eg itimini surdu rmeye cahsan goc rnen Bursa AGS L'nin ge lismesin l engelleyen e n onernh sorunlan ndan bina
konusunun ilk snalarda yer alrnas r dogaldu.
Yalmzca iki alan ogretmeninin bulunduqu Bolu
AGS L'de HaZIThk suuh ogrencilerinin buylik bir
bolumu "Yeterince iyi egitim-ogretim" derken ,
onemlt bolumu de "Da ha fazla ve he r <;algl icln dal
ogretmeni" istegni dlle getirm i~lerdi r. Henuz kend i
binala nnm olm amasi nedeniyle de bina sorunu da
onemli saytda bir grup tara fmdan dile ge tirilmi~tir .
Bolu HaZIThk'm ceva planmn one mli bOlilmG Bursa
Hazlrhk'taki gibi degi~i k ko nulara dagl l m l~ hr .
Bolu son slmfta da ogretmen ve bina sorunu
be lirtilen kon ulardlr. Anca k, bunlar dan sonra
a ra~-ge re~ sorunu nu da bGylik bir grup beli rtmi~ti r.
Buna oku lun yeterli ara~-gerecin i n ol mayt~ l ; ozelIikle piyano saytsmm ~Jetersizlig i yol a~m l~ o labilir.
Bu ko~ullarda Gniversiteye: ginne konusunda Bolu
AGS L ogrencilerinin kendilerine gGvenleri sa rs llm l~ olmah ki, onemli bir grup da "Oniversiteye
girebilmek i<;in iyi bir egitim verilmes i" be ktentisini
dile getirmi~tir. Bunlann yanmda , da ha antaYI~h,
g iyimde daha h o~o rGlil , ogrencilerin dil~
~Gnce le r ine sayglh yo ne tim be klentisini belirtenler
de dikkat i c;ekecek sayldadlT .
Bolu son siOlftaki bir ogrencinin aynen aktardlg lm ~u soz leri, bu okullann nasll yapJlanmasl
10

gerektigi kon usunda ipucla n vermektedir: "SanatJa , muzikledaha cok d oyurulm us (olarakl yetistirilebilirdik. kahplasrrus egitim , ogrencilik gibi
kavramlann drsmda yetistinlmeli: sanat dGny~
smda ki kimligimize ve yerimize ha znlanmahydik.
Herk esin yaptlgl ya da yapabileceql basit seyleri
yaparak zaman kaybet mem eli, sac ma tslerle
ugra~ma ma h , go ri.inu~e deg il tee (ruha) hitap eden
bir eg itim almabydrk."

IV . SONU<;
AGS L'ye qcreh bir nitelemeyle , sosyoekonomik dGzeyi orta (yanhlarda ortanm biraz altmda) , belli dGzeyde ogrenim qorrruls , <;ogunlugu
me mur. de mokra tik tutumlu ailelerin cocuklan
girme kted ir.
Bu ogrenciler, demokrasinin ge rekt irdigi ozellikler acrsmda n daha da qelise rek ctkmaktedrrler.
Onlann pek cok sorunlan ve beklentilert vardrr:
ancak sevdikleri bir okuldadular ve ilgi duyduklan,
sevdikleri bir alanm eg itimini yapmaktad trlar.
Muzik eqitlrni sorunlanrun o ne rnlt olcude <;0zumil; de mo kras inin, de mokrasi kulturunu n yerlesmesl , yasa mhr hale ge lmesi ictn AGS L'lerin artmlma sr ge rekmektedir .
Aynca, AGS L'leri n. bulund uklan kentin o kulu
biciminde lsleyere k, biryuk ~og un lukla og re nci
mevcutlannm 0 kentJilerden olusmalan sonucu,
diger iIIer deki , kucuk yerleslm yer lerindeki yeteneklerin degerlendirilmestni saglayamadlklan lcln
~oQal h l malaT1nda ve iyi Isleyen bir yatrhhk sistem inin kurulmasmda yarar vardrr .
Anca k, AGS L'ler, nitelikten ve teme l yapil;
nndan odun vermeden <;ogaltllmahdlrlar . Zatcn
&lun verilerek a<;llanlanna AGS L de me k gil<;tGr.
(1) Abdu llah Uz , "MGzik Egitimi BolGmlerinin
Ogrenci Yaplsl", Uludag Oniversitesi Egitim Fakultesi Dergisi. VII, 1 (19 9 2), s. 13.
(2) Aym, 5. 132
(3) Anketin ha mlan ma slOda ~u kaynak lardan
bUyLik o l<;iide ya ra rlant l ml~ h r :
Birse n Gokc;:e , O rtaogretim Gen~ligi ni n
Beklenti ve Sorunlan. Ankara : Milli Egitim Gen~
Iik ve Spor Bak . Yay., 1984.
Abdullah Uz. "imam-H atip lisesi Og rencileri
ve So runlan ", Yayt nlanmaml~ bilim uzmanl@
tezi, Ankara: Turkiye ve Ortadog u Am me idaresi

Ens., 1984.
(4) Abd ulla h 1,Jz, "Milziksel To plumsatla?ma"
raporu . Bursa : 19 9 4 .
.,.
(5) Gokc;:e , o n. ver ., s .88

basll maml~ ara~hrma

Anadolu Guzel Sanatlar Liseleri Muzik
BolUmleri Sanat Egitimi Darusma• ve
Program Geli~tirme Kurullan'nm lslevl
ism ail BOZKAYA
Doc., u.O. Egitim Fakultesi Muzik Egitimi SalOmO6gretim Oyesi

Anadolu GOzel SanaUar Lis elert 01kemiz insa mn m ya gd a~ ve ay omnk yOzOnDn orta ya CIkanlmasmda , yeteneklerinin egitilmesinde g6rev alan onernli sanat kurumlanrmzdrr. Onceki
y tllarda, za man za man kes intiye ugra yarak bile
olsa bugOn sa nat ve kultur yasarrurr uz! etkileye n
insanla nmtzm yeti:;;tigi "Muzik Semine ri" uygulamalannd an sonra 6rgO n egitim sistemi lclnd e
deva mh ve kahc r bir yap'ya ulastmlmalan e9itim dunyarruz icin cok on emti bir hizmet 01mustur.
Ana dol u GOzel Sanatlar Liseleri'nin czetlikle
Oniversitelere bagll GOzel SanaUar FakOlteleri'nin Egitim FakOlteleri Muzik Egitimi B6IUmleri'nin ve Devlet Konservatuarlan'n m bulundugu yerlerde acrlmala n ilke clarak benimsenmistir. Burada temel dU ~Once sanat
egitiminin felsefesi, amac ve ilkeleri ile genel
kapsa rru ve qelis tirilmesi konularmda Oniversite-AGSL i~ b irl ig i ni saglamak, ikisi arasmda
yaprsal bag lar kurmak, Iiseden universit eye kadar daha uzun bir sureyi kapsayan canh, din amik, birbirini etkileyen ve tamamlayan, kendi
icinde a k l~ ln sag landlgl sanat ortamlan yaratmakttr.
Bu ortamlann yaratrlmasm da: sanat egitimi
programla nnm hazrrla nmast, uyqulanrnast ve
degerlendirip qelistirilmesi konulannda qorev
yapmak uzere Sanat Egitimi Damsma ve Program Gelistirrne Kurulu'nun clusturulmasr, bu kurulda okulun bUlundu gu ildeki universitelere

bagll GOzel Sanatlar Fakulteleri, Egitim FakOlteleri ve Devlet Konservatuarla n'nm ilgili bohlmle rlnin ogretim elemanla n a rasmdan Oyer
Oyenin damsman olara k bulu nmast gerekli 90ru lmO ~tOr.

Uygulama NaSl1Oluyor?
Boyle pla ntanrms, gorevle ndirmeler yaprlrrus
olma sma karsm uygu lamanm tam bu dogrultuda oldugunu scylemek zordur. ilk yonetmelikte Sanat Egitimi Dams rna ve Program Gellstlrm e Ost Kurulu ile Sanat Egitimi Damsma ve
Program Gelitirm e U se Kurulu bicimind e iki ayn
organ olarak dOzenlenen bu yaorlanmanm
ashnda son derece demc kratik ve her tO rlO gelismeye acrk bir sistem oldugu hemen anlas thyor. Bakanhk bOnyesinde bir Ost kurul AGSL'nin
sanat politikalannm belirliyor , oneriler qelistiriyo r. U se kurulu da aym bicim de sanat egitiminin
amac ve ilkele ri dogrullusunda sanat proqramlan haztrlryor, derslerin her stmft a hangi
dOzeyde egitiminin yap uacajn m sapttycr. YOneticiler ve og retmenler, rnufredat belli degil d iy ~
baslanqrcta yakmdua r. Ancak ders icenkterini
kendilerinin hazulamalan ortaoqreum dOzeyinde
yak ender qcrulebilecek onemli bir uyoulamadrr.
1993 ythnda yaprla n degi~ i k li k ile Ost kurul
kaldtnlmt s, lise dOzeyinde okul mOd OrOnOn
baskanhqmda ilg ili bclumun alan de rslerl ogret11

muan scytedlr:
menlerinin katrhrm ile Oniversite ogretim elemanlanmn damsman olarak kattlrnal annm sag lanacagl blr kurul clu sturulmu stur. Oniversite
1. Sanat Egitimi Damsma ve Program Geogretim elemanlannm darusman olarak kaflstlrme Kurulu yonetmelik geregi dOzenli toptrlmalannm sagJanmasl ise dusunce olarak Ost
lamyo r mu?
dOzeyde bir anlaytsm OrO nOdO r.
T a blo'- I
Bu kurumu n cansrnatanna saglanan bu ozg Or, baqrmstz ortam
Evet
Hayrr
Gerekuk ce
Okul Adt
her te nu ya ratrcrhqm ve basanmn
Adana AGSL ·
da esin kaynagl olrnahdrr.
Ankara AGSL ••
Anca k Sanat Egitimi Darnsma
X
Antalya AGS L· · ·
ve Program Gelistirrne Kurulu caBolu AGSL ·
hsmalannm unive rsite ile bagX
Bursa AGS L
lantrsmd a aksa khkla r oldugu gorO ~ O

yayqmdtr.

Bunun bashca nedenleri ~oy le

acrklanabilir.:

Cenkm AGS L· "
Diyarbakir AGSL· "
Edirn e AGS L
Eski sehir AGS L
Isparta AGS L
Istanbul AGSL ·
lzrnir AGS L
Ka yseri AGSLKutahya AGSL ·
Sanlru rra AGS L·
Trabzon AGS L
To pla m

X
X
X

X

1. Kimi AGSL'nin bulundugu ilX
lerde adl gegen Oniversiter kurumlar yoktur. Pek dogal olarak bu
X
i ~ b i rl i gi
qercekle sememektedir .
Canktn AGSL, Antalya AGS L orneklerinde oldugu gibi .
X
2. Kimi Oniversit elerde yonet5
2
2
iciler
6gretim
elemanlanrun
AGSL'nde ders verme, sanat ku. ) Anke ti yanttlamadt.
rutu Oyeliginde bulunma gibi go••) Bos brraku .
revlerin e steak bakrnadi la r, bir za•••) Hinde ilgili universiter kurum yok .
man i~in gorev askrya ahndt.
3. Kimi AGS L'nde de pek onemsenrneyecek
Bes okul yonetmelik geregi kuru lun topnedenler yuzu nden i ~b i rJi gi saglanamadl . i1etilandlglnl , iki okul qerektikce topt andrq rm, iki
slm kcpuklugu , organize eksikligi gibi.
oku
l toplanmadtjnr u soyledi, bir okul bos br4. Aneak en onemlisi AGSL yonet mellqlnde
raktr.
"Sanat Egitimi Darusma ve Progra m G eli ~tirm e
2. Oniversiteden gelen og retim elemanlan bu
Kurulu'na universite og retim etemantannm datoplanntara dOzenli kanhyortar mt?
msman olarak katrlmala n s ag la nl r~ denmesine
karsm bu tek tarafll qorevlenolrme boslukta kaliki okuJ dOzenli katrknklanru , iki okuf bazedt, iyi niyetri yaklast mtarla islerlik kazandmlkattldiklanr u soyledi, iki okul katilrnadtqrm, O~
maya 9atl~ll dl .
oku
l da ilinde ifgili Oniversiter kurum olmadtqr r u
Bu konuda yapnan bir arastnma , konuya l ~ l k
soyledi.
tutaeak nitelikte benzer sonucla r ortaya keymuster. Anadclu GOzel Sanatlar liseleri yoneticilenne ycneuk bir mini anket uygl.!landl. 16 Iiseden 10 lise anketi yam tladt. Bir lise bu kurulun
zO mre ogretmenleri toplannsma d onO ~tQ gOnO
one sOrerek bos brraktt.
Ankette sorula n sorurarm bir bohlmu ve ya12

3. Katrlrrnyorlarsa size gore ned enleri nelerdir? Verilenleri onem strasma gore isaret leyiniz, varsa baska nedenler yaz truz.
Verilen secenekler onem s uasma gore "organize olarmyoruz. yoneticile r ilgi qostermlyor.

Ta blo'. 2
Okul Adr

Ada na AGSL ·
A nkara AGS L ..
Antalya AGSL" ·
Halu A GSLBursa AGS L
c;ankm AGSL· · ·
Divarbakir AGSL· · ·
Edirne AGS L
Eskisehir AGS L
Isparta AGS L
istanbul AGSL izmir AGS L
Kayse ri AGSLo
Kurehye AGSL·
Sa nliurfa AGSLo
Trabzon AGSL
Top lam

Eve!

lemanlanmn kurula katktlan m yeterf buluyor rnusunuz?
O~ okul yeterli buldugunu. bir okuJ krsmen
yeterJi bulduqunu. dart okul
da yelerli bufmadrqrrn so~"
ledi. iki okul bos btraktr .

Baza n

Bayu

X
X
X
X
X

"Baska dusunceleriniz
varsa yazuu z" ba ~llgl altmda su g6rO ~l e re yer venidi.
-Bina dah]l h i ~ b ir seylmlz
yok. Geee gOndOz caba
qostererek yararh olmaya

X
X
X

~a l l~I Yoruz .

- Sanat Egitimi Darusma
've Program Gelistirme Kurulu gerekli bir kurul olup
ozellikle programlann haztrlanmastnda ve uygular
masmda etkili qorev yaj:

X

2

5

2

0) A nketi ya rutlamadi .

..) Bos brrakn .
•••) iIinde ilgili universiter kurum yok.

kurul Oyeleri ilgi qcstennlycr" olarak stralandr. Diger
nedenler arasmda da °09retim elemanlarmm bu toplantrlar lcin ccret talepleri
var, ogretim elemanlannm
dersleri cok yogun, zaman
ayrr armyorlar" gib i anl attmlar ye r aldr, 01( okul bos br-

raktr.

4. Bu kurutun okulunuz
cahsmalanna katkrst olduguna Inaruyo r mu sunu z?

01( okul kurulun yarl ~mar arrnl
yararh
buldugunu s6yledi. Bes okul
krsmen yararh bulduqunu
scyledi. Yararh olrnad tqtm
hicbir okul d O~ O n m O yo r .

5. Oniversite ogretim e-

mahd ir.
Tablo'. 3
Ok ul Adl

Evet

Hayrr

Krsmen

Ada na AGSL ·
Ankara AGS L ••
Antalya AGSL· " (· · )
Bolu AGS L·
Bursa AGS L
Cankm AGSL· "
Diyarbakrr AGS L..•
& irne A( SL
Eskisehir AGSL
Isparta AGS L
istanbul AGSL·
Izmir AGSL
Kayseri AGSL·
Kiitahya AGSL·
Sanhurfa AGS LTrabzon AGSL
Toplam

X
X
X
X
X
X
X

3

.

X

5

. ) Anketi ya rutlamadt .
..) Bos biraku .
...) llind e ilgili iiniversiter kurum yok.
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Ta ble: ..

Evel

Okul Al,h

Hayrr

Krsmen

Ada na AGSL Anka ra AGSL -Antalya AGSL " -i,--)
Bolu AGS LBursa AGSL
('anklfl AGSL --·
Diyarbakn AGSL -"
imeA
Eskisehir AGSL
Isparta AGSL
Istanbul AGSL Izmir AGSL
Kayseri AGSL Kiitahya AGSL ~anhurfa AGSLTrabzon AGSL
To pla m
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-) Anketi ya nnlamadr.
--) B o~ brrakn .
_..) ilinde ilgili umversiter kurum yak .

I

ozeunde derslerin ogrel im program lan mn her Simi ve dOzeyde
haztdanmasmda cnernll gorevleri vardrr.
2-Bu kuruUara darusman 0larak katrlrnalanmn sagianmasl
ongorOlen universit e ogreti m elema ntarmm gorevlendi rilmeleri
tek tareff oldugu icin istenilen
dOzeyde islerftk kazanmarrustrr,
3-Bu kurullarda gor ev yapanl ann prog ram qelistirme
konus undaki den eyim eks ikligi
cansmalan olumsuz etkiliyor.
4-Kimi Anadolu Guzel SanaUar Liseleri'miz so runlanm
c;:ozmO~ler ve ust dOzeyde eg itim yapmaktadntar,
5-AG SL'nin baska soru nlan
da va rdrr ve kuru l Oyeleri dogruda n ya da dcle yh kend ilerini
bu sorunlan n i~inde bulmaktedutar.

ONERi LER
-llimizde universite bulu nmamasr ve kurul
Oyelerinin bu konudaki deneyimsizligi kurulun
cahs mala nm arnact na utastrrarmyo r.

-Bakanh k 6g renci sayrsr ve de rs saatlerin i
gozeterek yeterince ogrelme n ata mast yapmandtr.
-Yerel yoneticilerln mOzik bilqiler! yo k.
-Muzik kurumlan ne iliskiterimiz cok iyL C;a·
hsrnatanrma r Av rupa ncrmlannm Ozerinde yOrOtOyoruz.

1. Ana do lu GOzel Sa nallar Liseleri Sa nat E·
gitimi Dems rna ve Program Gelistirme Kurullan'na darusm an olarak kanlacak unlversite
ogretim etemania nnm go ravlendirilmelerine iIi ~
kin daha etkin bir dOzenle me getirilm elidi r.
2. An adolu GOzel Sanatlar Liseleri'nde blr
og rel me n "MOzik Egili minde Prog ram Gelistirme - konusun da egit ilm eli ve kurulun cahs ma tarma bu yonde katktda bulu nmahdrr.

icln cok zo r ko-

3. Anadolu Guzel Sanalla r Liseleri - Unive
site i lj~ ki l eri ni n ca nh ve etkili bir bicim de yO rli tOlmesine ezen g6sterilmeHdir. Sagllkh ve gOl(lO
iliskile r daha pek cc k so runu n l(ozOmOnO kolaylastrracakt tr.

Anadolu GOzel Sa natlar U seleri Egitimi Damsma ve Prog ram Gelistirme Kurullan'nm cahsmalan ile ilgili g6z Jem ve arasnrma son ucian
~oyle ozetlenebilir:
t -Bu kurullar gerekl i ve 6nemlidi r. Okulun sanal etkinlik ferini bel irlemede ve uygulamada,

4. An adolu G Ozel SanaUar Liseleri'nin derslik.
cahsma oda lan, yurt, ogretim kadrosu, og retim
program lan , utasu n gibi temel sorunlan htzta
Ifozulmelidir. Sanat eg itimi bunun Ozerine yaprIa ndmlmah ve olabi ldigince Ost dOzeyde OrOn
alabumek ilf tn eaba harcanmahdrr.

-Fiziki yapr uyg un olmadlgl
sullarda ogreli m yaptyc ruz.
SONU~
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Anadolu Guzel Sanatlar Liselerinde
Ses Egitimi
ismail M. G6GO~
Yrd. Doc. Uludag Oniversitesi Egitim FakOltesi Muzik Egitimi SalOmu Ogretim Oyesi
Degerli konuklar. egitimin ana boyuttanncan biri
de etbette ki sana! egilimi olmaktacrr. Hatta ben
sunu vurqutamak istiyorum. Baglj laymlz, belki cok
iddia h olacak ama egitim bile bir anlamda sanattrr.
Neden? COnkO eqitirn icin uygun crtamtar yaratmek.
hedener tesbit etmek, icerik belirlemek, bgretim
surectenntn mukemmelltqtn! saqtamak. egitim 50nucu elde edilen urOnu degerlendi rmek, heps! ama
hepst birer birgi, bece ri, aym zamanda da ustatrk
qerekttrmektedir. Egitim in bGtun oqelen. bir sanal
eserinin botumtenni olustu rur demek hie;: de yanllii
olmaz cunkO.
Sana! egilimi icerlsmoe muzik egilimi de onemli
bir yer almaktadrr. MOzik egitiminin ana bovutlanndan birini de "Ses Egilimi" olusturmaktadrr.
Ses egitimi, ban arastt rmacrtara gore, bazt upcners . bazt ses pedagoglanna gore erkeklerde 18,
ktzlarda 16 yaslannda baslar. AGSL'nde okuyan
qencter lam bu vasa girme cncesindeotrler. Yant
"ergenlik d6nemi"nin yogun oldugu bir oonemoedirler.
AGSL kUl;uk yastardan ttibaren og,encilerin yetenekleri dogru!tusunda egitim gormelerini sagIamek. yuksekogrenime kanalize edilmis, lise dengi
c kouardrr. B a~ la ng l yl a daha cok resim ve muzik
egilimi alamnda yOksek6gretim kun nuslan heoetlenerek, realm ve rnuzik subeleri biyiminde organize
edilmi ~ gib id(j~(jnOIOrse de, programlarda ogrencinin degi$ik yetenek veya dusuncelerirnn farkma
varmaslyla, degj~ik yuksekogreti m alanlanna y6nelmesine olanak saglayacak ~e ki l d e programlara yer
v e ri l mj ~ti r . Hazfrlik slnltll AGSL'nde yabanc i dil de
6nem la$lrnakladlr. 8ugun , yOksek 6grenimde dahi
her kuruma yerle~tirilememi~ alan yabanc f dil konusundaki hassasiyet de buyuk bir atilim olarak dO~unOlmekted i r.

ilk kez 1989-1990 6gretim yfllnda istanbul'da
egitim-ogrelime ba$rayan ASGL'nin saYlsl bugun on
altlya Ula$ml ~llr. Bunlar; 1990 1991 ogretim Ylllnda
Ankara, Bursa, Esk i ~ e h i r , izrnir, KOtah'ya'da, 19921993 6gretim ythnda Adana, Bolu, Kayseri, Oiyarbaklr'da, 1994·1995 6gretim ylhnda ~a nll urfa 'da ,
1995-1996 ogrelim Yllinda Canklrl , Edirne, Isparta
ve Trabzon'da, 1996- 1997 ogreli m Yllmda Antalya'da gen;: ekle~mi $l i r. (Bunlardan KOlahya
AGSL'nde mOzik bolOmO yoktur.)
4

1995-1996 ogretim ytlr ftibanyle AGSL'nde 253
ogrelmen g6rev yapmakta iken 1996-1997 ogretim
yrhnda 43 6gretmenin daha atamas r yap llml~ ourumdadrr. Bu okullarda 2350 ogrend, egitim·ogrelim

htzmenerlnoen yararlanmaktecrr.
Sanal egitiminin kOyuk yasla rda baslamas r bakrmmdan cnemn gbrulen AGSl 'de 20.06.1993 tarih ve
2163 sayrh Resmi Gazete'de yer alan ybnetmeliginde;
-GOzel sanatlar alanmda ilgi ve yetenekten clan
ogrendlerin egitirnini saglamak ,
-Ogrencileri arastmcr. ge li~ti ri ci causmatara yOneltmek,
-Onlan. yetenekleri doqrultusunda seceneklt. bagfmslz, dogru yorumtar yapabilecek ki~i!e r olarak
yettstirmek...
bicirninde amecter bulunmaktadrr.
AGSL'nde egitim, l;alglya ybnelik otarek pla;,lanrms. ses egitimi mealeset ere atmmamrstrr. Bu
okullarda ogre nci, sestni koro ve solfej oersferinoe
yogun bir seknde kullanmaktadtr . Ancak AGSL'nde
ses egitim alan I ogretmenle ri bulunmamaktadtr demek pek yanll~ olmez . Bir-iki okulda sneak bulunmaktadn . Koro dersteri. i~itm e veya yalgl grubuna
mensup ogretmenler tarahndan yOrOtOlmektedir. Ergenlik doneminoe ogrenciye soyleulecek sarkuar.
solfejler onem tasrmaktadrr. lste sorun buraoa vatmaktadrr. Ergenlik doneminde ses te krsrlmalar. pOruzlenmeler, klnlmalar olu r. Bunlarm nedenlerini bil·
mek, ogrenciye ona gore egitim vermek gerek·
mektedir. Bu kurumlara alanacak ogretmenlerin il;e- .
risinde mOzik egitimi bolOmlerinden "ses egitimi alanl " mezunu olan ogretmenlere yer verildiginde, bu tOr
Slkmtllan n kalmayacaglna inanllmakta dlr.
Ergenlik d6neminde ses kalitesini elkileyen birkal;
etkene de burada yer verilecektir. Ergenlik donemi ,
gencin hormonal denge lerinin d e g i ~tig i bir dOnemd:r.
VOcutta organla rda degi~i mler, geli~meler olmaktadlr. Bununla birlikle larenks de bOyumekte degi$imrer olmaktad lr. Vokal kordJardaki lifyikrerrn sayllafl nda artmalar olmaktadJr. Klkl rdaklar bOyOmektedir. Aritenoid klk trdaklarda geli~me le r , incelmeler olmaktadlr. Odem ler olu$maktadlr, fonasyon slrasmda ses lelleri araslOda ul;gen ~ekli n de
bir aylkll k kalmak ladl r. Bunrara bagll nedenlerle de
seste hl~ lrt l , klfllma meydana gelmektedir. Vokal
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kordla r arasmoa kalan actkhktan hava, duyulur bicimce gelmekledi r. Bu dogal bir durumdur.
Net ses elde ecnebumest iyin iki ses telinin birbirine lam olarak temas etmesi gerekmektedir. lste
bu teknik zorlugu bilmeyen bir 6gretme n, net seal
bulabilmek iyin ogreneiyi zor tayacaktrr. Bu durumda
ogrenci, sesl terse edeeek, ses le llerini birbtrterine
yeklas tumak icin zorlayacaknr . Bu durumd a kaslarda qevseme ya da zederenme olabltecektir. Oysa
i arkl soytemede yumusak fonasyon tercih editmektedir. Bu ise, aneak ses egitimcisinin gozeliminde qerceklesebutr.
Degi ~ ik tmlverslteterde AGSL yl k l~ h ogreneiler·
den muztk egilimi bolumlerin e girenler de qecmisteki
egilimlerinden kalan ses problemlen gozlenmektedir.
U.O. Egitim Fakultesi Muzik Egitimi BolUmu'nde
1994-1995 ogretim yrlmda AGSL yl kl~ 1I on iki
ogrencinin dokuzund a ses probtemten tesbtt eonmistir. 1995-1996 ogretim yrhnda vine AGSL y l k l~ 1I
6greneilerin seklzinde vine ayr udurum gozle nmi~tir.
1996-1997 ogretim yrlmda da vine benz er problernlerle kari l la ~llm l~tlr. Bu tip ogreneilerle U.O.
Tip Fakultes! K.M.M. Poliklinigi - Egitim FakOllesi
Muzik Egitimi BolOmO i~birli g i ~ e klj n d e ye ~jl li tedavi
eqzeraizfer yaptrrurms. ban ogrencilerde olumlu
sonucta r almrrnstrr.
Uludag Untversttestnceki ourumlann benzeri
Marmara Oniversitesi Ataturk Egitim Fak. MOzik Egilimi Bolumu'nde de tesbil edil mi~, benzeri yaklasrmlarta nodOI "j" aylkhgl , 6dem v.b. durumlar tedavi edilmeye yall~ l lm l~tl r.
Bu sempozyumda bir de yaygm olarak kullanllan
"diyafram nefesi"ne yer verileeeklir. "Diyalram nelesi " yan ll~ bir kullanl m ola rak ye rle~mii bir le rimdir.
Bazl egitimcilerin "diyalrama nefesi al" dedikleri
gOzlenmekledir. Aneak diyaframa nele s hiybir zaman allnmaz. Diyalram; akcigerlerin a~ag lya dogru
alyalmasma. yukafl ylkmasma, dolaYlslyla kaburgalarla birlikte hareketi yardl mlyla akcigerin hacim olarak bOyOyOp kOyOlmesine yol ayan, g690s
bo ~ lu g u ile kann bo~lu g u nu birbirinden aylran bir
kastl r. Nefes all rken akcig erin a~aglya dogru bOyOmesi, neles verirken akcigerin yukanya doQru yl kmaSIOi saglar. Kan n adareleri, bu aktivitede 6nemli
roller Ostlenirler. Akcige rin kendi ba~ ma geni~'e yi p,
daralma 6zelligi yoktur.
Akcigerler. vOeuda yaliama k tyin gerekli havanln
girip ylkmaSml saglarlar. inspirasyon Slrasmda g6gOs kalesinin gen i~ leme si ile akcigerJerle g6g0s kales i arasmda basm y, menfi oldugundan (yani arada
hava oJmadlgmdan) akcigerler dliarlya dogru gogOs
kafes iile birhkte aYlhrlar. Soyleee "intropulmoner
basmem" azalmaslyla d l ~ta k i atmosle r baslOCI arasmda lark ortaya ylkar ve dlliardan akcigerlere hava
dolmaya balilar. Expirasyonda ise vine diyalram yukarl dogru hareke1lenir, akeigerler de bunlara bagll
olarak haeimce kOyOlurler .
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Dolayrsryla netest aldtnp verdiren etkenlerden bin
diyaftamdtr. Diyalramla ses baglant lsl onemlidir.
Diyalram basmct vas ttasryla sest aCJzm 6n krsmma
dogru, yani rezonans b61gesinde tulmak Onemlidir.
Sesln a~ag l dusmemesl iyin ses-diyafram baglanllsl
saqlam kunnmahdrr. AGSL'ndeki ogrencilere ~ark l
soylemetert srrasmca vokel kcrdlann pozisyon undan
oolayr. net ses elde etmek iyin surekli "diyafrarmru
kultan", "lkm" dernlirse. yani puberte bosluqundan
kaynaklanan dogal duru mu zorlarursa, ogrencinin
sesine zarar verilebilir. c;OnkO bu durumda ' terse'
basfayacaknr . Bunun sonueu "f" sekhnde actkhk, "V"
~ekl i n de aylkll k, (arilenoid krkrrcaklara yakm) ponp
ya da nodal gibi organik bozukluklar bali g6stereceknr. Yani lonasyondan kaynaklanan organik
bozulmalar netlcesi, 6mOr boyu sakat sesli lnsanlar
Orelileeektir.
Aynea g6zlenen odur ki, AGSL'nde iddlalr eserlere yer verllmektedlr. Teknik gOylOkleri otan opera
aryalan, dOetleri, ya da ses sm m olduk ca gen i ~ koro
eserleri konser proqramlannda yer afrnaktadir. Oysa
cocuqun ses smm bellidir. Bu srrur artistik eserl erle
zortanmamancu. Diger yandan koro eserlerinin yorumlanm ast srrasmda kalabaltk gruplar la ya h~ l l
dlgmdan , her 6grenciyle eyn ayn ilgilenebilmek 01dukca gUytur. Ses qruplannda zorlana n ogrencireri
le sbit etmek de zor olacaknr.
Sonuc olarak; AG SL'nde gorev yapaeak 6gretmenlerin secimmoe. lsttme ve calgl atantannm qozelilmekte oldugu (bu programlan na uygun d O ~ 
mektedir), bu durumda ses egitimcisinin okutmaSI
gereken Koro derslerini de ba ~ka alandan bir ogretmenin (s6z gelimi piyano 6grelmeni) okutabildigi gorulmektedir. Oysa, geryekle bu okullarda okumakta
olan ogrencile rin ergenlik d6neminde olmalan da
g6z6nOne allnarak her AGSL'ne mutlaka bir "Sb
egitimi alanl " ogrelmeninin de atanmasl bazl problemlerin ortaya ylkm aSlOt 6nleyecektir. c;e~i tli
AGSL'nde gorev yapa n agrelmenlerle yapllan g6rO ~ m el e rd e de bu durum dile getirilm i ~lir.
Aynea yurt sal hmda AGS L, unive rsilel erle ilibirligi
yap.larak yogaltllmaltdl r. Bu nicelik a rtl ~ 101O yanlS1fa, nitelik de ihmal edilmemel i, bu kurumlara
b ran~lan nda yelerli ogretmenler atanmalJ, slOav jurileri, bilinmsel olyOtieri g e l i ~tirm e l i d i r.
Kaynaklar
Gog u ~ , ismail, "Muzik Ogrelmeni Yeli ~liren Kurumlarda Anadal Ses Egitimi Programla rmln Etkinligi". Yaymlanmaml~ Sanana Yele rlik Tezi. iTO
Sosyar SHimler Ens!. 1994
Gog us, is mail . "Anadolu Guzel Sanallar Liselerinde Ses Egitimi", M.D. Alaturk Egt. Fak. II.
Ulusar Sempozyumu'nda Sunulan Bildiri, 1996
Toprak, Murat. ' Hiperkinetik Disl onilerde Slro4oskopik ve Spiromel rik Parametreler" Yaylmlanm am l~ Uzmanhk Tezi. I.O. Cerrah palia Tip Fak. KBB
Anabilim Dah, 1991. .

Anadolu Guzel Sanatlar Liselerinde
Viyolonsel Egitimi, ••
Karsrlasr lan Sorunlar ve C;ozum Onerileri
R. Erol DEMiRBATIR
Uludag Universitesi Egitim FakOltesi Muzik Egitimi Bolumu Ogretim G6revlisi

De gi ~e n ve ge l i~ e n Olkemizin ihtiyaclan
dogrultusunda , her aland a pek yak yenilik yasar urken. sanat egitiminin onernli bir boyutunu
clus turan muzik egitimi alanmda da 6zel1ikle
son d6nemde bOyOk asarnala r kaydedilmis ,
mOzik egitimi sistemimize katkr saglayan ku-

rumlar geli!j> irken, blrcck yeni kurum da toplum
hayatirr uza kazandmlmt strr. 1989 ythndan itibaren kurulmaya baslayan Anadolu Guzel Sa-

natlar Liseleri de, 6rgOn mOzik egitimi kurumla nrmz icerisinde onemf bir konuma sahiplirl er.
GOzel sanatlara ilgili ve yetenekli penclertn
temel sanat egitimi alarak, yOksekogretim kurumlann a kaza ndtnlmast amacryla kuru Ian bu
liseler, egitim fakOlteleri mOzik egitimi bolumleri
uzun sOredir ihtiy ac duyulan dege rli bir
kaynag l olusturmaktadrrtar.

lcm

Muzik egiliml bchlmlerine giren A.G.S.L.
mezunu ogrenciler, belli muziksel birikiml ere ve
alt yaptya sahip olarak gelmekte, boylece mOzik
egitiminin terne l boyutlan alan mOzik kuramlan ,
ses ve .;:algl egitiml sOrecini dogrudan etkilemektedirler. Bu duru m, dolayr styla .;:algi egitiminin 6nemli blr kolunu clusturan viyolonsel
egitiminin de , gerek A.G .S.L.'de ve gerekse
mOzik egitimi bolumlennde birbirin in devarm bicirninde, bOtOnJeyicl bir yap r icerisinde ~o
zOmlenmesi, degerlendirilmesi ve ihtiyaca yonelik deg i~i kli k le ri n yaprlmas r zorunluluqunu
ortaya koymaktadtr.
Bu bildiride:

1. A.G.S.L. Muzik Bolurnlerinde Viyolonsel
Egitimi
2. A.G.S.L. MOzik Bolumlert Viyolonsel Egiti-

minde karsrla stlan Sorunlar ve Cozurn On enleri
2.1. ViyoJonse l Ogr encilerinin Seclml ve <;:alqtnm Tarutrrru Sorunu
2.2. Uzman Viyolonsel Egitimcisi BulmaYetistirm e Sorunu
2.3. y a gd a~ Program Gellstlrme Esaslan
Doqruttusunda Viyo lonsel Og retim Proqrarm
Gelistlrme Sorunu
2.4. Viyolonsel Egitiminde Dagarclk Sorunu
2.5. Viyolonsel Egitiminde Bina. Donar nm ve
Ders Ara c-Gerecle nne Hiskin Sorunlar
3.Sonu.;:
konulan na yer verilmektedir.

1. ANADOLU GUZEL SANATLAR usaLERi MuziK aOLU MLERiNDE ViVOLONSEL
EGhiMi
Cagda ~ toplumlarda cok yo nlObir yaklas tmla
uygu lanmaya cahsnan egitim sOrecinde "sanat
egitimi- egitimin, "rnOzik egitim i" sanat egitiminin ,
"calgl egitimi" mOzik egitiminin ve "viyolonsel
egitlmi" de ~a lg l egitiminin temel boyutla nndan
biri olarak kabul edilmektedir (1).

Muzik egitiminin bu 6nemli boyutunu olusturan viyolonsel egitimi ve ogretimi etkinlikJeri,
bireyi bilissel, duyussal ve devinis sel y6nleriyle
bir baton olarak ele almakt a, bu etkinlikler viyolonse lin ogrenilebilmes i icin bireyin mOziksel
davramstann a belli bir dOzen ve disiplin kazandnmayt amaclamaktadt r. Dogru ouru s. tutus, temiz ses Oretebilme. calqmm yap : ve ozelliklerini bilme, belli dOzeydek i etUd ve ese rleri
seslen direbilme vb. blrt akrm hedel ler viyolonseJ
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egit iminin
cerilerdir.

amayladlgl

temel

bilgi

ve

be-

Bu gorO!?ler dogrultusunda viyolonsel egitimi;
viyolonsel ogretimi yoluyla bire ylerin ve onlann
ofusturduklan toplulu kla rm devinissel, bili!?sel ve
du yussal da vramslannda kendi ya sanntan yo·
luyla ve kasrth olarak istendik deg i!?iklikler olusturma ya da onlara bu nitelikte ye ni davramslar
kazandttma sOreci olarak tarumtanabifir (2).
Viyolonsel gerek tekn ik kapasite. gerek literatOr ve gerekse mOziksel ifad ede (yorum) 01dukca geni!? imkanlara sahip, mesleki mOzik
egitimin de etkin bicim de kullar nlabilen bir
gldJr. Ayru zamanda orkes tra eg itiminin temel
oge lerinde n birini olus turmaktadrr.

car-

A.G.S. Lis ele rine giri~ yetene k smavmda ba!?anll olan 6grencilerin , flzik sel ozellikler bakrmmdan viyolonsel yalma ya yal km ve istekli
clanlan kontenjan dahilinde secnerek viyolonsel
6grencisi olarak be lirlenirler. 14-15 ya~ gibi vi yolo nsel Ogrenmeve baslamak icin cldukca uygun sayilabilecek bir d6nemde egilime basta yan
og renciler. hazuhk srmf dahil olmak Ozer e toplam 4 VI I sO reyle haflada 2 saat viyolonsel eg i ~
timi almakta , kazandrklan bi lgi, beeeri ve davrams tan og reni mlerinin 3. ve 4 . yrlla rmdaki orkestra dersi ile geli ~t irerek pekistirmekte-dirler.
Bu ogrenci lerin top lam egitim sOresi sonunda
uygu lanan proqrarm basan ile lamamlamalan ,
bell i teknik birikim ve dagarcl ga sahip otarak
mezun olmalan beklenmektedir.

2.vivOLONSEL EGiTiMiNDE KAR~ILA~I
LAN SORUNLAR VE COZOM ONERiLERi
2.1. Viyolonsel 6grenci lerinin Seyimi ve <;:algln m TanJtlm l So run u
A.G.S.L. mOzik bOlOmlerinde viyo lonsel egitimiyle ge ryekle!?tirilmek istenen hedefler belirli
dOzeylerd e kazandlnlmaklak birJikle, og renci
seyi minden kaynaklanan sorunlar zamanla kendini gosl ermekte ve problem haline gelebi lmektedir. Ogrenciler viVoronse l egitmi once·
sinde belli ozelliklere sa hip olan adaylar ar·
aSlndan titizlilde seyi lmeli dir1er. Fiziksel uV·
gunJuk. mOziks el bell ek. dikkat ve tasanm
ozellikleri bu egitim iyin gerekli olan temel nitaliklerdi r.
IJkogretim ku rumlannda n ve ortaokullardan
belki de hiy mOzik eg itimi alm adan bu riselere
giren ogrencilerin, ya lgl seyiminde acele edil18

memeli, bOlOm icertslnde ogre limi ya prlan he r
yalgl tamtrlmah, ogrenci nin denemesi saglanmalr ve mOmkOn oldugunca ogrencile rin de
istekleri doqrultusunda yalg l seci mi yaprlm ahdrr.
<;:alg l olarak viyclonseltn secllrnesfnde kar!?l la ~llan en bOyOk gOytOk viyolonse l calqrsuun
yeterince tamnmasmdan kaynaklanan cekingenlik ve isteksi zlikti r. Bu durumda egitimci
gere k kend i yalacagl ve ge rekse OnlO viyolonselcilerin yo rumladl gl eser1erden ornekler
dinletm eJi, anlayrs ve sebrrla ogrencinin calgls ma ola n ilgisi ni arttrrmaya ya h!?ma hdlr.
2.2. Uzman Viyolonsel Egitimeisi BulmaYetlsti rme Sorunu
Otkemizde A.G.S . Liselerinin say rsr 16'YI
bul makla birlikte. hen Oz bu kuru mrann aneak
yansmda viyolonsel eg itim i yaprlabilrnektedir.
Halen viyotonsel egitim i yaprlan liselerin bgretmen ihtiyacr birkay kadrolu 6gretmen drsmda.
dJ ~rdan Ocretri ogretmen gorevlendiriterek giden lmeye yah~llmaktadrr. Bu durum dogal clarak egilimin verirnlillqini etkilemekt e. viyo lonsel
egitimi verilmeyen hselerc e ise ya lgl ve orkestra
de rste dnd e 6ne mli bir eksiklik otarak goze ca rpmaktadrr.
Silindigi Ozere A.G.S . Lis esi'ne OQretmen sayimi mOlakatla yaprlmakta. aneak viyolonsel al·
~ Ol n da egitimci bulma 9 0~ I O gO ce kilmektedu.
Universitelerimizin m Ozik egitimi bOlOmlerin de n
yeni mez un adaylar Milli Egilim'de goreve baslamadan bgretmen secme smavlanna kattlamamakta, halen ilk ve ortaogr etimde gorev va·
pan ve ana r;:atglsl viyolonse l olan pek yok 6£1·
retmen dez or edin itebilen bu ya lgJya sahip
olamadlklarr iyin zamanla kbrelmekte ve yat·
gldan kopmaktadlr1ar. Betti birikim ve perlor·
manS1 gerekti ren A.G.S.L. ogrel men seyiminde
bazl degi !?iklik ve dOzenJemelerin yapllmasl ge·
rekliligi g6zle nmektedir.
Su gorD ~ler dogrultusunda;
2.2.1 . Ogretmenlik me slegine ye ni ba!?layan
mOzik egt. 001. mezunlanOln stajyer1ik ~a rtl
aranmakslzln, kapsamh bir slnavdan gey irilerek
ba~an l l olanlarrn atamalanOln yapr Jmasl .
2 .2.2. MOzik eg ilimi bOlOmle rinde yOkse k ri~a n ~ , ~okto ra ve sanatla yeter1ik yapan egi·
tlmellenn, kurum d l ~ lndan alana bilmeleri.

2.2.3. A.G .S.L.'de bgre tm entigin maddi bakJmdan daha cazip hale geti rirmesL

2.2.4. A.G.S.L. viyolonsel ogretmenlerinin Iisansustu egitim veren mOzik egitimi bolumferinde yOkseklisans (vd) yapmalannm tesvik edilmesi, kolayhk saqlanmas t ve kontenjan
aynlmasr ,
2.2.5. Halen gorev yapmakta olan viyolonsel
ogretmenlerinin bilgilerinin tazelenmes i ve kendilerini qelistirm e irnkenlanr un arttmlmasr bakrmmdan betlidonemlerde hizmet i~ i egitim programlan mn acrlmasr onerilebilir.
2.3. c;agda~ Program Gelistirme Esaslan
Dogrultusunda Viyolonsel Ogretim Proqrarru
Gefistirme Sorunu
Bireye kazandtnlmast lstene n davramstann
onceden pianla nmasr ve bu planm uygulamada
ge rcek le~e n g6rOnO m (3) seklinde yalm olarak
tar umlayabileceqimiz ogretim proqrarm, vivolonsel egitiminin cok daha duzenli, etkili ve verimIi bir btclrnde qerceklesmestnde anahtar roiu
Osllenmektedir. GOnOmOzde ca gda~ program
qelistirrne ilkeleri hem e kadar kabul g6rOyorsa
da, henuz pek cok alanda oldugu gibi viyolonsel
egitiminde de hayata qecirilememis. kisisel birkae cahsrna drsmda egitimin bu yonO ekstk kat-

rmsnr.
A.G.S.L.'de hazuh k srruf dahil olmak uzere,
dort ylllik viyolonsel egitiminde hedet-surecOrOn tamamen ogretme nin insiyatifine . brrakrlmakta, bu durum, liseler arasmda dOzey ve
nitelik bakrmmdan oldukca bOyOk farklrhklara
neden olmaktadrr. Ne kadar sOrede hangi davramstann kazandmlacaq t belli degildir.
Milli Egilim Bakanhqt'm n ilgili yonetmelikle
6ngordOgO, sanat (mOzik) egitimi programlanmn ve etkinliklerinin geli ~tiril mesiy le gorevli
Sanat Egitimi Damsma ve Program Gelistirme
Lise kurullan befirlenmis. ancak pek cok lisemizde faaliyete qecirilememistir.
A.G.S.L. viyolonsel ogretim programl, Cagprogram gel i ~tirm e esaslan dogrultusunda
Oniversitelerimizin mOzik egitimi b610mleri ile bir
bOIOn ol u ~ l u raca k bicimde dOzenlenmeli ve geni ~ bir kapsamda ele almmalldlr.
da~

Daha onceleri normal ~ i s e egitimi sonrasl
mOzik egitimi b610mlerine on sekiz ya ~ dolaYlnda giren 6grencilerin, 4 ylllik egitimle viyolonselde ve genel olarak yayh calgllarda ne
derece ba~a nll olabilecekleri uzun sOre tartl ~ m a
konusu o l m u~ l u r. Ancak genel bir bak l~ aC lsl yla

14-15 yaslannda viyolonsel ogrenmeye baslayan ve 4 yrl A.G.S.L.'de, 4 yll da mOzik egilimi
boromlerinde nitelikli bir egitimden geyecek
6grencilerinin toplam 8 yrlhk viyolonsel egitimiyle yrllardtr hedeflenen dOzeyin cld ukca uzerinde pertormans g6stere bilecekleri bir qercektir.
Bu g6 ro ~l er dcq rultusu nda:
2.3.1. A.G.S.L.'de viyolo nsel ve diger yayh
calq t ogretim procramlanru n olusturulma smda.
Muzik Egitimi Darusma ve Program Gellstir rne
Kurullan faaliyet eqecirilmehdir.

2.3.2 . Hazulanacak viyolonsel ogretim proqrammda yagda ~ program qetlsnrme modeli esas
ahnmah ve progra m her yr l degerlendirilerek

qelistirilmelidir.
2.3.3. A.G.S.L.'de qorev yapan viyolonsel
6gretmenleri ile, mOzik egitimi bolOmlerinde gorevli konuyla ilgili ogretim elemanlan, proqramlann olusturulmas r asarnasmda biraraya
gelerek 4 yllilk viyolonsel egitiminin hedefsurec-urun bakrmmd an planIanmas rm yapmahdrrlar.

2.3.4. Ogrenciler uygulanan program ve istenilen dOzey konusunda bilgilendirilmeli, g6rO~ ,
istek ve oneriler! uygulamada dikkat e ahn mah drr .
2.3.5. Hattahk ders proqrarmyta ilgili olarak;
6grenciler, diger ders lerin yogunJugu dolayrstyla
yalgl cahsrnaya yeterli zaman ayrramarnakta.
bu durum, istenilen basany i g6sterem emelerinde etkili clmaktadrr. Milli Egitim bakanhgl
yetkillilerince A.G.S.L haftahk ders programlarmm haztrlanm asmda daha esnek olunmalr,
ogrencilerin ala n derslerine ayrrmalan gereken
zaman goz6nO ne ahnmahdtr.

2.4. Viyolonsel Egitiminde Daqarcrk Sorunu
A.G .S.L. viyolonsel egitiminde karstlastlan
bOyO k eksikliklerden biri de dagarclktlr. Evrensel
viyolonsel literatOnJ yok g e n i ~ olmasma kar~ln ,
bu literatOrOn yok klslr bir b610mOyie yetinilme'yc
ya h~ llma ktad lf . Bu kurumlarda viyolonsel egitimc;si olan bir m es l e kt a~ l ml a yaptlglm go rO~
mede; elinde yalnlzca bir ba ~ la ngl ~ melodu ve
altl Vivaldi sonatln oldugunu, bunlafl arka arkaya yaldlrdlg ln l s6 yl emi ~tir. Bu kadar slmrlr bir
daga rJa sanlfl m pek b i r~ ey yapl lamamaktadlr.
Ne yazl k ki, bu ekslklik bOyO k ~e h i r l e r d l~ mdaki
mOzik egilimi b610mlerinde de g6zlenmektedir.
Viyolonsel egitimind e yok ye ~ i tl i egzersiz ve
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elOdlerle birtikte. mOzik tarihinin her donernine
ait eser dagarclg l clu stur ufrnah ve kulla mlmahdtr. Bu g orO ~ ler dogrultusunda;

2.4 .1. BOyuk sehirlerimizin muzik egitimi bo10mieri ve konservatuarlann kOtOphanelerinden
yararlanarak, hi y almazsa fotokopi yaluyla bir
dagar olusturulmahdtr.

2.4.2 . Dagar ecinebitrnek iryin akul idareslnce
odenek buhmarr nycsa , okul-aile birligi kurulunca
bu kaynak olusturulmah ve mOmkOnse kitaplarIO arijinali edinilmelidir.
2.4.3. Viyalonsel egitiminde ogrencinin dOzeyine uygun her donemden eser caldrrtlmah,
bu eser te r degerrendirilerek donerm . best ecisi
ve bicirni hakktnda cczc mleme ve acrklamalar
yaptlmahdtr.

bu da egitimin aksamasma yol acmaktadrr. Bu
dogruJtuda;

2.5.1. Her seyden once sanat egilimimizde
onemll bir konuma sahip alan A.G.S.L. amac ve
ihtiyaclanna uygun, kendilerine ait binalara kavusturulrnahdrrlar. Konuya, Milli Egitim Bakanhgl onceftk vermeli, yardrms ever vatandaslardan da kat kr saqlanmahdtr.
2.5.2. Mevcut binalar icerisinde ogrencilerin
bireysel caltsabilecekleri odalar duzenlenmefi,
imkanlar zorlanarak arac-ce rec. oonamm eksiklikleri gideritm eli ve mOmkOn alan alryOde ses
yahtmu saqfenmahdrr.
2.5.3. Maddi im kar u alan ogre ncilere kesinlikle ryalgl aldmlmahdtr.

2.5.4. Okulun calqtlan run bakrmmm yaptl-

2.4.4. EtOd ve eserlerin secimi ti grencinin bireysel qelism e cizqis i gozonOne almarak yaptlmall , bu materyalle kazandmlacak davraruslar
ti gretim programr ile tutarh olmahdtr.

masi ve eksiklerinln giderilebilmes i lcln, ogrenci
velilerinin de katkrlanyla bir fon olu stunnmau.
gelecek kosak tann da kullanacagl bu calqtlara
gerekli ozen gtis terilmelidir.

2.4.5. Olkemizde viyolonsel egiti mi yapilan
tern A.G.S.L. viyolanseJ ogrelmenlerinin ka-

2.5.5. Her sey devletten beklenmemeJi, ih-

ttlrnast onerlle n tcplantrda , orta k dagar olusturma ve yrllara gore baraj ti zelligi gti sterebllecek eser ve etOdlerin secimi yaprlarak tavsiye edilmelidir.

2.5. A.G.S.L. Viyolonsel Egitiminde Bina,
Dc narum ve Ders Arac-Gereclerine il i ~kin Sorunlar
Kurulueu 6-7 ynhk bir qecmtse dayanan ve
henOz cok yeni olarak nitelendirebileceqimiz bu
kurumlann sorunla nr un bOyOk bclumu, cesttll
olanaksrzhklardan kaynak lanmaktadr r. Olkemizdeki A.G.S. Liselerinin ancak birkacmm
kendine ait ve mOzik yapmaya elverisli binast
vardtr. Bu ti nemli sorun yalruzca viyolonse l
egitimini deqil, AG.S.L. mOzikegitiminin her
boyutunu alumsuz tiy nde etkilemektedir. Pek
ryogunda da 6grencilerin ryalgllarrnl ryah~abi
lecegi uygun ada ve donamm bulunmamaktad lr.
Burada veri ge l m i~ ke n Milli Egilim Bakanhgl'n ln A.G.S.L.'ye ardlgl viyolo nsellerin,
egitimde kullanrlabitecek ordukrya kaliteli ve uygun ryalgllar oldugu belirtilmelidir. BugOnkO
ekonomik ko~u lla r iryerisinde edinilmesi zor alan
bu ryalgllar, zimmetli olarak 6grencilere verilmekte, zaman iryind e Ylpranan ve baklml yapl lmayan viyolo nseller kullamm d l ~ r kalmakta,

20

tlyacrann
karsrlanmastnda gonOIlO sporsoriardan faydalamlmahdtr. Ortarru uygun air..!
AG.S .L.'de oener sermaye clu sturulm au. diger
lise ogrencilerine yonelik mOzik kurslan dOzenlenmeli, bu yolla gelir elde edilmefidir.
3. S0 NUC;:
Bu bildiride A G.S.L.'nin sorunlan viyolo nsel
egitimi bakrrmndan ryazOmlenmeye ryal l~ l l ml~ ,
ryalgl egitimine genellenebilecek c nerilere yer
verilmlstlr. Aynca henOz cok yeni alan bu kurumlann pek co k sorunJan clm asr da dogald lr.
BOtOn amacrrmz gelecekte bu egitimi almaya
aday ogrencilerin aym sorunlan yasarnamalan
ve daha nitelikli bir egitimden qecrnelerldlr . Konusrnarm bitirir ken AG.S .L.'nin kurulusundan
gOnOmOze kadar emegi geryen tOm egitimciler i
kutluyor ve onlar icin toplandtqmuz qencle rimfze
ba~a n lar diliyorum .
(1) Ali UC;A N, "Cevreden Evrene Kernan Egitimi Ozerine-, Cagda~ Egitim Dergis i, 5,1 980 .

(2) Aynl. (Kernan egitimi tan lmmda n, viyolonsel egitimine uyarlan ml ~tlr)
(3) Ali UC;:A N, "Turkiye'de Cumhuriyetin ilk
Ylllnda n Muzik Egitiminde Program Geli ~tirm e " G.O.G.E.F. Der., c:4, 1988.
Alt rnl~

r

Anadolu Guzel Sanatlar Liseleri Muzik
BolUmlerinde Ogretim Kadrosu
Sorunun un C;ozumlenmesi
Ferid un BUVUKAKSOV
DoC., G.O. Gazi Egt. Fak. Muzik Egt. B61. bgretim Oyesi

Anado lu

GGzel

Sanatlar

Li se-

terl'nin (AGSL) Milli Egitimdeki Yeri ve

Onemi:
Guzel sanatlar alamnd a ilgi ve yete-

geliitire n ve adtnt "gOzel"den ala n bu
okullammz. gOnOmOzOn korxunc tel<nolo] yansm daki "y6 I1e~en " ruhumuzun
bite r 'vahasr' olacaknr .

nekleri olan ogrencilerin qelismelerini
saglaylp, bu dogrulluda dogru yorum ve
uyguramalar yapa bilen, milli ve ev rense!
sanal eserlerini tar uytp tamtabilen, sa-

nat

etigimizin

yurt

capmda

yay-

qmlastmlmasmda ve estetik bir anlayrsta guzeli secmelerini kazandnacak
~""-""--'
Anad otu GOzel Sanatlar Lis ee! ayr uza- [.
manda, guzel sanatlarla i1 gili takulke .
yOksek c kul ve konserva luarlara kaynak olacak. nitetlkl! ogrenci yetisttren egi tim kur umtarmuzdir.
Buqun adrm anmadan qecemeyeceqimiz, vine
aym amacta. gOzel sanat dersterl agtrllkll proqramla
ogretmen yetistiren 1951'de lstenbul-Qapa Ogrelmen Okulu ve 1962'de Ankar a Og retmen Okulu
bunyesinde ayl lmt ~ mOzik ve resim semineri stmtla n
bugOnOn sanatcr ogretmenlerini yeli~li rm ekle onemu
hizmetler g6rm O ~Wr . 1975 yrtmda Ogrel men Okullannm kapatuma sryla bu sem iner smttlan da sona
ermistlr . Bunun sonucunda mOzik ogrelme ni yeti~ 
tiren yOksek ogretim kurumlan ogrenci kaynag. eksikligini buyuk 61yOde hissetmisnr. lste. ond6rt yr!
eradan sonra keman. muzik ve resim seminerlerinin
yenne - aceta yenioen- daha geliilirilmi9' program ve
boyutlarda acrlan bu liselertn utkemiz dekl sanattn ve
sanal sevenerin umudunu yese rtmtsttr. 1989-1991
6gretim Ylhnda Ankar a , Izmit, Bursa.Eskls et ur'ceve
giderek diger ytllarda bazl illerimizde hizmele bai layan AGSLL'nin saytst bugun on alltya uJaimli llr .
Kurului aiamastnda okul ybneticilerinin ve sanat
a ~k t yl a dolu ogrelme nlerinin uslOn gayretleri her tOrlO
6vgOye dege r nilelikl e olm uilur.
Ogrencilerin yagda9 dO~O nceyi , milli duyguyu ve
heyecanrOl estetik bir zevk iyinde sunma becerilerini

AGSL Muzik 8 6h1mlerindeki M
Og_
retmen " Fakt 6rO
Amaclan ve programlar tntn iyerigi
acrsmoan diger deng i okullardan farkh
bir egitimi ve ogretimi icind e bun mduran
AGSL Muzik Botumle ri'nin gerek ce vre.
gerek mekan ve gerekse arac-qerec
baktmtndan donammnun ustun clmast
gereklidi r. Sanat ku rumtannm bulundug u bir ortamda, cahsma kosulla nmn ranamkla sQrduru!ecegi
mekanlarda ve yeterli sayrda arac-qerecin saqtanmasr zorunlu olrnasr ong6rUlen Guzel Sanatlar U selerl'nm en one mti unsuru , nlc suphesiz ki ' sanatc r
ogrelmen"dir.
AGS L MOzik Bolumler i pahalt okulla rdul.. Cahsma yenerl ve duzenln den. ogrencinin kullandt" t
calqry a, bu calqmm bakrrmndan. metodunun yertei tirilecegi sehpasma ve elkinliklerin sergilendigi
sahneden y6neticilige kada r her i9, ogretmenin sorum'uluqundacrr. Bu kisiler. her ogretmende aranan
6zelliklerin drsmd a sanatc r ruhuyta , bilgi ve becensfyie repertuan ve lcrac tltg lyla ogrencisini etkiliyebilec ek, onun pelis mes lne katktda bulunacak ve
butundu qu ortamdaki Imka ntan prcqramlayrp. organize edebilece k elemantar olmand«.
Guz er Sanatlar Useterrmizdeki Muzik Bolumleri'nin ogrelim kadrosund aki idea l durum bu nile Jikleri i(fermelidir. Oysa bugun ktsa bir zam anda bu
kadar arta rak a(fllan okullarda, sozO edilen nitelikteki
etemanlann seyilmesinde Stktnt tya dOiOlmOi , eleman seyilmesi ve atanmas tnda gOy duruma gelinmiitir. Ornegin; Anka ra AGS L Muzik B61umO geliimesini tamamlay an okullar aras tnda varsay lJd tgt
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halde ogrelim elemanlannm bir ~ogu nu drsandan
GE F Muzik Egilimi BolUmu'nden saglamakladlr.
AGSL yonetme liginin 5. maddesine gore "AGSL gO·
zel sananara yonelik programlar uygulayan yuksek
ogrenim kurumla nnm bulunduklan yener tercih edilmek suretiyle, guzel sananar faaliyellerine elvertsli
y6relerde a~ l lI r ." lbaresme uyan Istanbu l. Ankara.
lzmtr, Bursa, Eskisehir. Trabzon. Botu, Adana.
Edirne, Kayseri AGS L deki ogretmenlik eksikflqine
karsm. henuz guzer sanatlarla ilgili egili m kurumunun
veya bir baska kurulu su bulunmayan Antalya. Isparte. Qankm, Diyarba ku, Uria gibi nlenmtzce AGSL
a~ llm l~ bulunmaktadtr.
Daha basmda, yo netme llk esastann a uygun 01mayan cev reterde sadece politik cike rlann gOzeliler ek hizmele a~ lIdlgl varsayrlan bazt okullanrtuzda ne yanktrr ki muzige ilgi duyan ogrencuenmiz eJlerinde ~a lg l l a n yla ogretmens iz kalarak
hayal klnkllglna ugramaktad lrtar. Kendisinden beklenen nil elikle egilimi aaqtayabllmede yeterli ogrelmeninin bulamadan, altyaprs t henu z ham olmadan.
birbiri ardma hfzmete sokula n bu sanat ltseterimiz i~ 
levini yerine qetiremeyecek . diger dengi ck unardan .
pek lark l kelmarms olacaktrr. Hatta buqune kadar
verilen bunca emeqtn ve maliyelin kayba ugrayabileceqi de unututmamahdir.
Goruluyor ki, niceliginden ~ok nileliginin dOsunulmesi zorunlu olan "Guzel" uselerim'ze yeterli
sayrda ve dogaldl r ki nitelikli senate ogrelmenin yeti~li ril mesi ve ozenle s~ile rek atanmasl hususu tar11~l lma zd l r.

AGSL Muzik BolUmleri 'nde Og retmen Gerek sin imi nin Kar'illanmasl I ~i n Oneri ler:
1- Bu okuUara atanacak ogrelmenlerde, yuksek
lisans mezunu olma ko~u lu aranmall ve tercih nedeni
olmafldl r;
Yukandaki sal lrlardada deginildigi gibi orta ogrenim kurumlan i ~inde egitim ve ogretim a~ ls lndan
farkh bir i~l evi bulunan AGS L MOzik Bolumleri'ndeki
bireysel olarak yap llan sanat aglrllkh "alan dersleri"
ozellikle ta'ilmaktadlr. Muzik BolOmleri'ndeki Alan
Dersi demek, mOzigin yapllarak ya~a n masl demekli r. Bu uygulama ~e kli de muzigin arac i olan ~algl
ve insan sesidir. Alan dersleri -olabildigince- bulunabilen ogretmenle re gore piyano, kema n. viyola. !fello
kontrobas, yanflOt, gitar, bagla ma vb. ogretimi ongorOlen !falgllann. ogrenciyle bireysel olarak yapllacak derslerdir. Ogretmenin bu dersi sagllkll yapabilmesi i!fin !falgls ml ve sesini ustall kla kullanabilmesi, gerekli literatOrO iyi tammas l ogretimindeki
ozel uygulamayl iyi bilme siyle mOmkOndOr. Bunun
i!fin de alanlannda uzman olan mOzik ogrelmenleri
gereklidir. BugOn bir lfok Egitim FakOltesi Muzik Egitim B6lumO'nde yuksek lisans programl, yani uz·
manllk program l alf ll m l~ bulunmaktadlr. YOksek lisans mezunu bu ogretmenrerimizin, AG SL'ne atanabilecek en iyi eleman olabilecegi ~uphesizdir.
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Oncelert ihtiyacr kars tlayamayacak kada r az olan
yuksek lisans ogrelmenlerimizin sayrs r giderek artmrs, bu say r egitim takutteterimizdeki erastmna gorevliligi kadrolanrutamamlamakla birlikte AGSL Muzik BolOmlerinde yetebifecek duruma g e l mi~ti r.
Yaprlacak i~ , vuksek nsans mezunu ogrelmenlerimizln AGS L atanmasrm saglam ak olac aktrr.
2- Bu okulJara ogrelmen sectmtndekl smav jOrO ferinin olusturulm asmda gereken onem ve titizlll(
gosleri lmelidir;
Yap uen sec me smevlartnda bra ns ogretmenlerir un secileceqt gozardl ecitmemeuotr. Ornegin; Piyano ogrelimi ictn ahnacak ogretmenin herseyden
once 0 lfalgldaki ustallgl ogretme yeteneqi ve bilgisi
arastuumahdrr. BugOne kadar zaman zaman bu oleu
ve krstaslara gore uygun smavter yapurmstrr. Ancak,
giderek bu smavlann belli bir statOye gore yapuamadl gl gozlenmekte ve olus turulan jOrilere gore aday
secilrn ektedir.
Smav jOrilerinin sadece bell i ifde kurulmasr da
oneml! degildir. Onem li cla n. yuksek ogretim kurumlanr un ilgili bolumtertnden, ilgili branslarda n
akacemisyen ogretim elemanla nmn hatta sanat kururnlanndan sanatc r elemanlenn katrhmla nmn saglanmasryta. juriler daha sagltkh duruma geliri lebilir.
Bu lunler AGSL'nin bulunduqu her floe kurulablllr ve
ayru zaman da olm ak uzere lfoQa1tllab ilir.
Bu alanda yaprlan secimle r daha objeklif ofacak
okula ve ogretme nlerine daha bir gOven ve onur
saglayacakt lr.
3- AGSL MOzik B6lumlerine, kuruldugundan bu
yana, selfilerek atanm l ~ Iisans mezunu ogrelmenlerin, bu gorevlerinden olOrO lisansOstO egitim
gormele rini ka zam l ml ~ bir "mOktesap hak" olarak
kabul etm ek ve bunlann kademeli olarak, isledikleri
ilgili Egillm FakOllelerin'nde yOksek Iisans egili mi
gormelerini saglayabifmek:
Bu okullara selfilerek atanan lisans mezunu
ogrelme nler. ilgili yuksek muzik kurumla rma ogrenci
kaynagl saglayan "agaci fidan ken~ egiten "kaynagtn
ba~ tnda ki" ogretmenlerdir. Bulunduklan yer onemlidir. Bu ogretmenlerin her tOrlO bilgi, aralf- gerelfle ,
repertuarla donatllmasl ve uygulanmasl alantnda
uslala~mas tn tn saglanmas l, onlara yapllacak en
onemli yardlm olacaktlr. Bir veya birkae donem ilfin
gelfici olarak boyle bir fl rsat m bu ogrelmenlere t· ·
nmmasl yarartl ol acaktlr. Bu konuda MEB ilgili birimlerinin ilgili fakullelerin mOzlk bOlUmleriyle yapacagl giri ~ imlerin olumlu sonue vere bilecegi beklenebilir.
4-AGSL'ne aday olan ogretmenlerin daha once
MEB'na bagll ilkogretim okullannda ve liselerde gOrev yapm l ~ olma k o~ u l u kaldl rrlmak, atamaya hak
kazanan ogretmenler ilk y,lmda stajyer bran9 ogretmeni saYllmalldlrlar;
$ uphesiz, deneyimli ogretmenlerin kazamlmasl
alflstndan daha once diger okullar da gorev y a pm l~
olmalan tercih nedeni olmakla birlikte ogretmenin

beceruennde henOz yok sey yilirmeden bu okullara
kabul edHmeleri, branetanndaders vermerer min daha
yarar!r ol aca ~1 dikkate ahnmalt, ogrelmenin deneyiminden cok. beceri ve bilgilerinin laze o'ma smdan yararlamlm audn. Kaldl ki c zet okunarda g6rev
yep rms. deneyim kazanrms 6grelmenlerde ad t geyen kosultar yOzOnden Genel Sanatlar Useierrmize
kazandmlamam aktadu.
5- Egilim FakOlteleri MOzik a 610mlerinde yaprlan
yOksek tisans programlanna "alan derslen'ne ili$kin
uygulamall "peda gojik- oer sler koomaudu;

yiiksek ltsans proqramlannda brans ogretmenleri iyin
sl ajerlik uygulamaslOln yapttmasr saglanmahdlr;
Yuksek usans program lannda, czel ogretimi venten uygulamah alan derslerinin yamnda stajertik
uygulamalarm lnda programla ra konm asr halinde "bir
testa iki kuf wrulacak nr. Yuksek lisans ogrencisi
bransmda deneyim kazamrke n. GOzel Sanallar Liseterrmiz ge9ci de otsa egretmen gereksinimini gidermi$ otacak, ole yandan bu kuru mla nrmz arasmdaki diyalog ve i$birligi de geli$ecektlr.
SO NU ~

au programlarda her ne kadar 6gretme n adayrrun. ~lg ls m da becertsinin geli$mesi saglamyorsa
oa. ~lgl YI OQretme ybnlemlerinin yeterince ir·
delenmedigi ve i$lenemedi ~i bilinmektedir. YOksek Iisans mezunu mOZik 6gretmeninin, AGSL'nin gelecekteki egitimcisi oIacagl dU$lmUlOyorsa, ~lg ISH1
daki bilglleri ektarma y6nteml erini de birmesi gerekir.
Iy; bir yalglcmm her zaman iyi bir egretmen oIamayacagl yads mamaz. Bu kon uda yakm cevredeki
AGS L iii i$birligine girilerek uygulamah alan dersleri

yapumahmr .
6-MES ilgili birimi, AGSL MOZik aorOmleri'nde ki
6grelmenler iyin yiiksek egitim kurumla nyla i$birli ~ ine girerek. hizmet iyi seminerler dOzenlemeli.
or uarm sanatcr ve egilimcili~ini artt mcr celts matar
yapmasmt sagla mal ldlr;
Ayllml$ bulunan biryok AG SL'n in mOzik ogretmenreriyle Egilim Fakufleleri MOzik SalOmO agretim
eleman lann m ortakla$arak yapaca~1 bireysel yalgl
dersleri seminerlerin ozO olmalidlr. Bu yapllan programlar sadece kendilerini degil, yevrelerini de etkileyecek onemli elk inlikler olaca ktlr.
7-AGSL MOzik BOIOmleri'nin bu l u ndu ~ u ilterdeki •
varsa- ilgili YOksek Ogrel im Kurumrarmdaki ogretim
elemanlarmdan yada i1gili sanal kurulu$lartnm sanaly llannd an yararlanllmatldJr.
AGSL y6n e l me li~i nj n 5. maddesi bu nedenle vardlr. Bu maddenin s a ~ lad l gl kolayhk, bu e~ iti m kurumlarmm ku rulu$ a$amasmda kayl nll maz alan ogretmen leminindeki gOyJOkleri yevredeki yOksek
ogrelim elemanlann dan layda saglayarak a$·
maklad lL
Ancak bugOn gOriilOyor ki ayll an bi((;:ok okul ne
yazlk ki bu imkan lan kuUanamamakta yada zorlayamamaktadJr. Bu yiizden ogrel men ihtiyacl bOyiik
boyuUara ula$maktadl r. Qrnegin ; Can kln , Kayseri ,
BoIu ve Trabzon itlerindeki AGSL Muzik B5IOmleri'nde birer kadrolu 6grelmenle egitim ve egrelim sOrdOrOlmektedi r. Botu ve Trabzon'daki okullanml ZIO
yev resindeki
muzik
kurum lanndan
yararlanama mas l ise dO$OndOrfJcOdOr.
8- Egitim FakOlteleri MOzik Egitimi B610mleri'ndeki

BugOn AGS L 1Ie beraber Egitim Fa k O lt e l eri 'nd € ~ .;
Muzik B61Cmleri'nin de giderek arnnasi. Olkemizdeki
egitim kurumlanmn bu gCrzel sanat dah ilgi ve gereksmlm duymasr biz sanat egilimcileri iyin klVany
veriyi durumdu r. au kurumtann yasa masr ve geli$mesi iyin birbil1erini de stek temeie n bashca ilkeleri
oImalldJr. Her ayllan AGSL muzik OOlOmO ilgili y(Jksek agretim kurumtanmn onemli kaynaglO l olusmrmaktadu, Bu kaynak desteklend ikye gOze! sanat
egitimi de serpilip, geli$ecektir. GCrzel Sanatlar U selertmize Dzenle secterek atanaca k sanatcr ogretmenlerim iz kazanacaklan deneyimleriyle Egitim FakOltesi MOZik Egitim B610mleri'nin aramtan ogretim
uyes i ada yr otacajdarcrr .
Unutulmamahdttki. sanatc r olabilmek ve yeti$nrmek yetin bir i$lir. MOzik e~ itimi nd e , ogrenme ve
kavrama yesmm Onemi ortada cnr. Sanatcmm yeti$lirilmesi lse bu yasm kaynaqmm bulundugu yere
inilmekle, egilmekle ba ~lar . Bu kurumlara ne kadar
anem ve ozen gos le rilirse, ulkemizde sanala olan 11 giyle birlikle sanat~l niteligi de artacakll r.
Bu okullanmlz bu g el i ~m elerin kokunde yalan
~ek i rde kle rdi r . Sanat egitimi ve ogreliminin yapllacagl en verimli yerlerdir. Ve bu l lrsa! bir daha ka~ I n l m a ma lld l r .
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Kernan Ogretirninde Ogretrnenin Sevilrnesi
Ba~anYI Olurnlu Vande Etkiler
Zeki C;:UBUK

u.o. Egitim FakOltesi Muzik Egitimi BQIOmO Ogretim G6revlisi

G iRi~
Hepimizin bildigi gibi. keman OQretimi uzun sere ~k
e;ah~maYI gerektiren bir ugra~ldlr. Vine yok ;yi bflindigi
gibi. keman ogrenmek ~ok e;ok sabu ister. Satnrsrz ve
e;all~maYI sevmeyen insanlann kemana basramac an
btrakmasr hem kendisi ve hem de keneslne ders vere n
ogretmen iyin ~k daha iyi OIUf kamsmdayrm. Normal bir

isimlerle sOzO ednen bu dOnem; bi reyierin "/tOCUkluk
dOneminden, genr;lik dOnemine gl$;; zamant ·dlr diye
jcsece a~lldayabiliriz . Bu devrede ge~rde psikolojik
ve fizyolojik deQi;;imler oIur. Bu deQi;;imlerden Qzellikle
psikolojik de{ri;;iklilder bizim konumuzu dogrudan ilgilendirmekledir.

urelim i9n dahi yok uzun bir ~Il~a sOresinden ~e

Ergenli k Oevresinde Psik olojik Oegi;;imler
Bu devrede aaeiere kallr asm (g* i de o(sa) bOyOk
bir reaksiyon ba;;lar. Onlan a;;aQllar ve halla hilt beQenmez.Kend isini cewesroe ve hatta dOnyaya kabul eturme I;abasl "tindedir ve kend isine saygl duyulmaslOI
lster. Buraan yaparl<en; frenleri panarms . a~Q lya dogru
inen, durmak itrin saga, sola ItSrpan, her yarpllgr Veri
parcale yen . knan bir olomobil gibidir. <;evresindeki arkada;;lanna. bOyUklerine, O{jrelmenle rine kalll tahammUlsOzdur. A;;1fl annqandn. Duygusal dlr. Kim·
senin sOzOne gOvenmez. Yine bu dOne mde aiJeden
koparak yava;; yava;; dl;;anya avllmaya bastar. Ka~1
einse kar;;1 esm i1gi basrar. [tenye dOnOk evlilik , yuva
kurma hayalleri kurmaya basrar. Ka ~l cinste n bir arkada;; edinip duygusal baQlar kurmak ilfin davra Ol~la rd a
bulunur.
Keman egiliminde eQililecek gencin psikolojik durumunu bOyleee ortaya koyduktan soma , "Kernan
ogrel meni sel;imi nasl l olmah" konusu Ozerinde d' · ·
rahm.

geregi varmr. Hele hele ba~angl~ asamasmde, kemam
tutu~. yay ~eki~ . temtz ses uretrre vb. ogrenci "rio, her
bin birer Ork(rtUcU prolemler onnamdu1ar. i~i n esas Iemast e;ah~makta yal makta dlr. C;: all~maya n ogrenc ilerin

kcoutan ureume g~i nnesi mOmkOn olmadlgl gibi. bOyle
bir ogrenciy1e ders yapmakta en bOyUk i~kencedir .
Hedeflene n her oavremsm 6grencide kahcl oIabilmesi
iyln yOzlerce, binleree saat . yuzlerce. binleree gOn ca·
hsrnesr gerekmektedir. Sabil perces t olmayan, teknik
gO~I O k l e ri cok fazla ctan bu u{jra~t ya bir de ogretmenin
asrk yOzOnO. sen dilini , a nlaYI~s lzltQ'lO l . e l e~li rile ri ni n
olumsuzluQ'unu , a~ai)ll aYle l ve alayel vb. yakla~l mla n nt
kalarsak Oi)rencinin i~i daha da zor tasacaktrr. Ogrel menlen teranrden sOrekli azarlanan, erestnnen. azarlanan ogrenei, bl rak m ke mana veda el meyi; aym za·
manda ~o k gu~ lu bir keman du~ma m olup ~I k ive reee kli r
kar~lmlz a . Kendisini olumsuz elkilediQimiz bu 6{jrenei
( h i~ arzu el medigi miz halde) ~evresin de ki insanlan da
aynt ~eki l de el kileyeeek tir. "Keman ~Oyle kOtO, bOyle
kOtO, ondan nefrel ediyorum vb.· Ne ya zlkt lr 10, keman
O{Jretimine ba;;lamaslyla bl raka n bi r~o k ki;;ilerinin bu l Or
Oykulerini zaman zaman duymakta ve uzurmekleyiz.
Ben burada i;;in psikolo jik yOnunO ele almak ve kon·
unun bu boyutunu irdeleme k iSl iyorum. Soz konusu olan
Anadolu GOzel Sanatlar Liseleri O{jrencileridir_ Bu
6grencilerin Va;; ortala malan da 14·18 ya;;lan arasl dlr.
Yani ergenlik devresi. Ergenlik devresi nedir? Once onu
a ~ l kl aya l lm .

Erg enl ik Devresl Ned ir?
"Psikologlar. anlropologlar, lizyologlar, anala r ve
babalar, halla ergenlerin kendileri ergenl igi la·
nlmlamaya ~ah;;ml;;lardlr" (J. Gander - W. Gardiner,
1995) lanlmlaml;;lar. Tabi biryok lanlm Maya I;,kml;;llr.
Fakat bu lanlmlann bi/yok onak yOno oldugu halla hemen hemen :llfll noktada bulu~uklan gOrOlOr. "Ergenlik
Devresi-Buh I ~ ~Ql veya yeni yel melik devres i" gibi
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Kernan Ogrelmeninin Se~lmi
Bu konuya bir brnekle bar;> lamak istiyorum. Muzik
ya;;amrna "~n" l a bar;>layan GnlO keman virtObzOYehudi
Menuhin OQrelme n s9ltimiyle i1gili OykOsOnO r;>byle an·
lahyor, "Beni daha pek kO~k yar;>lmdan beri konsere
gotGrOrierdi. 01; yar;>lmdayd lm ; sahneden VOk uzakta, en
lepedeki balkonda annem in, yahul babamrn kucagmda
olurmu;; konseri dinlerl<en kendime Konzen-Maisler
(birinci kem anclyl) ve onu n sazml beg enive rdim ve
5eIt1im. Bu benim hocam oIacak ve ben onun yal·
dlQlndan yalacaQlm dedim. BOytece iki yll sonra Louis
Persincer benim hocam oIdu. Enesco'yu da Oyle, San
Fronsiscoya gel~imde daha ilk kez gOrOr gOrmez s9Ittim, isledim. Kendime bu benim hocam olacaklJr dedim.
Onun konserlerinden birinden som a yorgundu. Dna
gidip sizinle yalJ;;mak isl iyorum dedim. Ozel ders ver·
medig ini bildirdi. tume ye vlkaeaQ'lnl , sabah atllblJltUkta

trene bineceqini soyledi. Israr ettim . Ben bir saat evvelinden gelirim ve slz valizlerinizi hazutarken cetanm
size dedim ve ben kazandlm .· (Koptagel, 1975 )
Yehudi Menutnn'ln kendi hocasrm kendis i secebumes! qe reekten buyiik bir sans. Bunun bOyle 01masmoa ~u p hesiz anenin Ij:ok bii yOk rolU var. y Ocuktanrun duygularlna ve d u ~ uncelerine saygl duyan.
deger veren. cccukrannm ki~ i l i kli olmasrm isteyen, cocuqun kendi verdigi karara da ha Ij:ok uyecaktanm blten
bir aile, bunun bOyle olmasr tabi kl en idea ll, en guz eli.
Keske her keman O9rencisi. kem an Ogretmenini kend isi
secebnse. Dem ek ki iki uygulama soz kcn usu. Ya
ogrenciler og retmenlerini kenolst seeebutr. ya da aneter
cocuktanna onren egilm ek uzere blr keman Ogretmenini
uygun gorebilirler. Ya da uyuncO bir secenek. aneoe
anne ve babadan binsi keman egitimcis i ise kendi cocukrenm egitebilirle r. Aneak ben anne ve babalann
kendi cocuklarma der s vermelerine karstyrm. Birinci
ned en, insan kendi yocuguna kar~1 sabuu ctarmyor.
lkincl neden tse, cocuk anne ve babasrm pek eiddiye
aup yapmasr gerekeni yaprmyor, cansme diaiplini iyine
girmiyor.
Muzik oeunennce ogrenciye keman og rel meni bulma i~i O9renci nin son mu degild ir. Fakat eueler cocuklarrna kem an og relme ni secmekte zorlanmaktadrrlar. lira piya sada bu i~i bilen 0 kadar yok lnsantar
var ki. y ok yabuk ogrele nler mi de rsiniz, keslirmeden
Ogretenl er mi de rsiniz, eWI, a h~ll rm a yapll rmadan Ogretenler mi , hiy nOla ya ge rek gOrmeden ogrelenler mi
dersi niz, her ya~la n virtuozler ylkartanlar ml dersiniz.
Nasll olsa eh liyel sorulmuyo r. Yalan soyleyenle rden de
kimse vergi alml yor.
Kernan Ogrelimi nde kesti rme vol olmaz. BeHrli teknikleri ogrenmeden, ge rekli evrelerden geymede n keman 6grenimi olmaz. Bu konuyla itgili kema n virtu6zlerinden Jseha Heifel z ~Oyle soy lOyor; "Muslk ide
kestirme yahul mueize diVe bir ~ey yoktur. Size kolay ve
Ij:abuk nel iceler vaad eden hoca tardan sak mlnlz.
Bach'ln Chaco nne'u veya Mendelssohn'un konyertosunu Ij:alm aya kalkan baz l lale beleri n, basil bir gam l
usulUyle yalma ktan aeiz olduklarmr defalarca mu~ahad e ellim. Zamammzdaki pedogogla nn Ij:ocuklan .
gamla r ve egzersizlerden kurtararak dogrudan dogruya
havalar yaldlrma temayulunun d u ~m a n I Y l m . Kemana
ba~lamam ln uzerinden 47 yll geymesin e ragm en ben
haJa egzers iz yap lyorum." (Koplagel,1976)

SONUC
Vine, yok iyi bilindigi gibi; oku l Oncesi yocukla r anne
ve baba larln l ome k allrlar . Onl ara benzemeye Ij:all ~ lrlar. Onlar gibi giyinip , onlar gibi harekel elmek isterler. yocuk okula ba~lay mca anne-baba ikinci pland a
kall r. Artlk Ij:ocuk bulun benligiyJe 6g relme ni kendine
o mek almaya ba~l a r . Onun 9ib i yall ~kan, onun gibi dOrOsl , onun gibi tar afsl z, onun gibi o mek bir insan olmak
isler. Biryok egili mci yocuklar Ozerinde kon u ~m al ann
~d a h a el kin oldugu nu ve konu ~m ala rla yocuklan isl edikleri yOne yevirebileceklerini san m l~la rd lr. Psjkologla r ise; sOzlerden yOk, og relme nin davram~la nnm
ogrenciler uzerinde daha el kin oldug unu soylemektedir.
yocugun yall~kan olmas ml iSleyen ogrel men; once .

kendi sini causkan oima da vrarustannda bulunmandrr .
Ogrenc inin c5gretm enini sevmes ini istiyorsa k, Once. 09relm en ogrencisini sevmeli ve sevdigini belli el melidi r.
Boylesine deger verdigi insan taratmdan gOleryOzve
sevgi goren ogrenci de og retmenini ve ona ogretmek
iSledigi kemam sevec eklir. Qgrenei taraunoan. kema n
og rel meninin sevnmest ve ona guven ccvmasr ogrenmeyi ya bu kla~ll raeak, zevkli hale getireeek ve ya h ~ rr..J
lemposunun t uztanrnasm a olumlu yen oe etkisi eta-

ca knr.
ONERi L ER
Ogre ncinin keman og rel menini sevmesini ve ona
guven cu yma snn lsnyc ruz. 0 halde, kem an 6grelme ni:
1- Bransmda yeterll olmau.
2- GUIer yOzlu ve tatn dilli otmau.
3- y Ok iyi bir psikoloji biJgisine sa hip olm ah,
4- Keman ogrel meni bask r ve siddeti yegle memeli,
5- Kmcr elestirt. atay. korkutma, olum suz ktyastarna,
harek et gibi zararr kesin olarak saptanmrs olan melodl an kunanmamahdrr. (Pars , 1958)
6- Ogrenc inin kotli veya yetersrz bir hareketmi ~ a hsi
bir nareket veya meyda n ok uma sekunde olmamah.
(Pars, 1958)
7- Og rencisiyle eresmda geyen prcble rnleri cnceude
kendi si yOzmeye
8- v urektendrnci olmah,
9- Ogrencisinin olumlu d avra nl~lan nl go rdugunu ve
OOgendigin i ifade edic i taw ve davra nl~la rda bulunma-

eansman.

I,.

1().. Ogrencisinin ruhsal degi~im ve gerginhklerin i
dogal ka~ l l aYl p sUylaylc l bir luI um iyinde olmamall.
Ozellikle Anadolu Guz el Sana ttar Liseleri ogreneilerinin iyinde bulund uklan ruhsal va bedensel d egi~im
doneminin ozellikle ri, keman ogretmeninin bu Ozellilderin i daha yok on plana Ij:lka nyo r.
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Puberte Donernl
Ses Ozellikleri ve Sorunlan
Ay han HELVACI
U.U. Egt. Fak. Muzik Egitimi SalOmO Okutma nr

2000'li Vlllara yakla~llglmlz 'Ie teknolojinin en us!
boyuttara U 'a~t lgl su gOnlerde 10m dOnyada oldugu gibi
ulkernizdede pekcrok yenilikvasanmaktaon. Konumuzla
jl9ili otan ve saner egiti mini n 6nemli bir boyulunu olus luran mOzik egilimj alanmda da son zamanda buyOk
asamalar kaydedilmistir. TOrk muztk egilimi sete mimlze
katkl saglayan kurumlar 10m olumsuzluklara ragmen geusme g6ste rmi~ljr. Bu dogruttuda bircok yeni kurumda
toplum nayanrmza kazan dmlnustr r. 1989 yumda kurulmaya baslayan ve saydan 16'ya ulasan A.G.S.l.'de
orgOn mOzik egilim i kurumtanrmz irrerisinde onemli bir
yer alrmstard.r.
Bu uselenn acumasmm en cnemll nedenlennden btrlst Ctlke kulturunun ve sanatm kayn agl m olusturm ada ve
ze ng inle ~li rmede onemn bir etken olan sanat egitiminin
ge rekliligidir. Sanat 6nem li bir etken oren sanat egiti minin
ge rekli ligidir . Sanat egit imi aglrllkilliselerin kurulmasr bu
nedenle c nemn bir ihl iyay treune ge lmi~ti r. A.G.S .l.'nin
20.06 .1993 ve 21613 say ll l Resmi Gazete'de yayrmtanan yonetmeliginde okultann amact:
-Guze l Sana tla r alarunda ilgi ve yetenek leri olan
agrencilerin egitimlerini saqtemak.
-Onlan yelenekleri dogrultusunda secenekli. baglmslz, dogru yorum ve uygulamalar yapabilecek kisiler
olarak yetlsnrmek.
-Ogrencilerin milli ve milletle rarasr tanhi ve yeni sanat
eserlerini tammalan ve anlamalarlna y ard imc i olmak,
~eklinde aYlklanma ktadlr.
1993 ylhndan itibaren muzik egitimi bolumlerine
girmeye ba~laya n A.G.S.L mezunu og rencile r belli muziksel birikim ve att yaplya sahip olma lanna ragmen biryok sorunu da be raberi nde getirmektedi rler. Hiy ku~ku
yok ki bu durum muzik egitim inin uy temel boyutundan
biri olan ses egitimi sO recini de dogrudan etkilemekt edir.
Ses egili mini "ses te knigi , ' ,l uzikalite ve ses bilgisini
kapsayan bir iyeri kle planlana rak, bireye kendi ya~ant l SI
yoluyla amayll olarak, sesini dogru , guzel, etkili kullanabilmesi iyin ge rekli muziksel davra m~lan kazandlrma sOreci" (1) ola rak tanlmla yabiliriz.
Puberte insan hayatlnm en ~a~lrtlcl ve ciddi bi r devresidir. "jnsan ya~amm l , dogumla alUm arasmda b a~
languf ve bit i ~ no ktalan b e !i rl en mi ~ bi r yizgi ola rak dO~OndOgOmo zde , da ha yo k ba~l angly olan klsmlnda ye r
all r. Oston veya olagan dl~1 durumlar hariy bu danem

26

uike mfzoe (12- 15) ya~ arasrnr kapsamaktao«.' (2)
Pube rte do nemrnln cocudar iyin bir oonem noktasr
oIdugu herkes teratmden biJinmektedir. Bu d6nemd e /fucuk lar vuc utla nn da ahskm olm adrklan liz iksel degi~ i kli kle rle karsuasmektaouta r. Cinsiyetin daha da belirgin hale ge ldigi bu d6nem yoc ugu ki ~i lik yonCtnden de
etkilen mektedir. Yan i cmse! orqante nmn geli~tig i , sesmm
degi~ligi, vOcut lonksiyonu olarak ka ~ l cinsten farkII la~llg l d6ne mdir . Bu ta rklmklardan en onemlisi ikindl
seks karakterini tasivan kadm ve erkeklerdeki ses tiplerinin degi~mesidir. ' Pubeneoe cmsiye t hormanlan
faaliyete geye r gey mez, en 6nemli elkilerini Larenks
(glrtlak) Ozerinde g6ste rirle r. Larenksln boyutren buyOdOkye ses Irekanst duser. Bu organ kadrnlard a 22, erkeklerde 25 yasmoa tam ~e kli ni ahr. Ses de g i ~jm i n de n
Once krz ve erkek cccuklarda aym g OrOn O ~t ed ir. " (3)
Ses ureliminde akitf rol oynaya n larenks'in de gj~im e
ugrad lgl , ses kmlmala nr un, tnsrmn tan asyon 01u~umun u n, g090s rejistiri ile kala rejistiri eraemoa ani
i ni~ -y l k l~la rm oldug u d6nem mutasyon oonemknr. Mustasyo n d6nemine kadar coc uk sesi smrtmoa d ~ ·
gerle ndirilen birey bu d6nem den soma yeti~kin bireylerin
ses rengi grupla nna dahil edifmektedir.
Hormonlann bu d6nemdeki asm faahyetleri , solunum
tonkslycnrenm da etkilemektedir. Ooqustan diyafram
netest alan ve belli bir sure bu net es! kullan an coc uk, asm
heyac ansal durumlannd an oto ru (toplu luk kar~ l s m d a )
yan ll~ neles kullamm ma ybne lmek ledir. Oysa diyaframa
alman neles le konu ~ m ada dah a konl rollu, da ha enerjik
bir anlahm ya kalayabi lecek ve ses klrll mas lm , sesteki
ani i ni~ -y l k l~ l a n da bir oly ude enge llemi~ olaca ktl r.
Fonasyonun olu~t ugu Jarenks'teki kas , klklrdak laaliyetleri bu d6nemden dolaYl degi~i m g6slermekl edir.
Daha 6nceden yoc uk ses i Orelen Jarenks, artl k b Oy O m O~ ,
ge l i ~m i~ ve erkeklerde "adem elmasl" de nilan bQlOm ortaya Y l kml~ l lr. Buna pa rale l olara k kas faaliyeUe ri de aym
dOzeyde degi~i m ve gel i ~ m g6sterme ktedi r. Mutasyon
d6neminde degi~ en ve uzaya n voca l cord'lar (bu uzama
er1o;eklerde 1 em, kadmlarda 3-4 mm) diger d6nemle" 1
g6 re daha t;ok kan ihliva etme ktedi r. A~ln zorla malarses
tetlerinde kanamalara neden olma ktad lr. Bu durum ileride ye rle~ ik bir ses haSlall £J1 na sebep olabilme ktedi r.
Fazla kan ihlivasl sOrekli bogazl kazl ma hiss i yaratmaktad lr .
.
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' Puberte sonrast ses efkek ccc ukraroa 1 okla v kaktzlarda bu kaunlasrna 1/ 3 oklav clvenndedrr"
(3) Sestekl bu kalmlasma srrasmda vocal co -oter tonasyon Iein ta m karsr ka ~ l ya gelem emekle ve mutasyon
uygeni denilen (ses in krrumasmde . ani ini ~ crkua rm
oiusmasmda aklif role olan) Oygeni ortaya crkarmaktacrr. Mu stasyondan once ince trekansta konus an
bir erkek cccuk. sesl 1 c ktav kalmla smca eski ses ren gini, Oretme k iyin se s telle rini gerip asm netes verdiginde
mutasyon Oygenindeki bosluk eski sesin Oretimine tan
ve rmeyecek , ses kmlacak ve tatset ses Oretilecekl ir. ArIlk vocal coro'ra r eski boyulunda degildir. Bu Oretilen
oto msOz, renksiz, karersrz ses cccukta gerilim ya ratmakta, arkades ve cevresl teratmoan alay kon usu 01mektadrr.
ve cat Yuce'nin Puberte donemi nde coculderm ses
soruntan ne ilgili yOksek lisans tezinde betlrtenen ankel
sonuctanna gore; "yapnan ankel ve gozlem lerde mutasyon oenemlnoekt cccukle rm liziksel degi:;;iminden
kaynaklanan sorun lara cid di cozumler bulunm adlgr ortaya y:rkml:;;tlr. Ge rek fiziksel, ge rek psikolojik yonoen
degi:;;ime ugrayan cccoua r kednennl erkaoas cevresinden, toplu mden soy utlamakl a veya soyu uamak zorunda t nraknrn aktaomer . Ailesinin, arkadasla nrun ve
ogre tmenlerinin desteqlne ihtiya y: duydugu anda kendisi
ile alay edilmekte bunun son ucunda yoc ukla psikolojik
rahatsl zhklar ortaya ylk maktad lr' (4) . Herhangi bir sOzlU
anlatl mda sesi ndeki ani ini:;;-y:rkl:;;lar ogrenc ileri zo r durum da blrakma kla drr. Bu donemin yoc uklar Ozerinde
meydana get irdigi olumsuzluk lan yenmede en bOyOk
gorev aileye ve sOrekli birlikte oldugu ogretmenlerine
dO:;;mektedir .
i:;;le insan hayatmda bir donOm noklasr alan puberde
d6nem i konumuz olan A .G.S.L.'lerine abkrldrgmda (1415 ya~ arasl na) rastla makl adlf. Bunun iy:in belirtilen donemde yaprlacak ses egi timi buyu k onem ta ~ r m a kla , bilinysizce yap rlacak uygulamalar ogrencile r Ozerinde yOzOmO ya k zor alan halta ormayan du ruml ara vol
ayabilmektedir .
Yukarrda anlatrlanlara baglr olarak bu donemdeki
6grenciler ile yapllaca k ses ya h~ma la r rnda a~ag lda ki
oneriler yararlr olabilir;
-Mutasyon don eminde oldugu a nla~rl an 6g rencil er
belirtenmeli tek te k ya da 3'lu S'li gru plar halinde ses egiliminin temelini olu:;;l uran nefes (diyafram nefesi) yaIr ~m a l an oze nle yap rlma lid rr. Bu y:a h:;;ma yap llir ken
ogrencilerin psikolojik durumrarr da gozonOnde bulundurularak ({alr:;;malar ne ~ el i hale geli rilmeli , onlann ilgisi ni yekecek omekler bulunmalrdlr. Bu ornekler ko:;;an
bir atm diyafram hare ketle rini gbslerme , yorgun b ir kopegi taklil ettirme, mum sondOrme ({ah:;;masl, yiye k koklama, bir ogre nciyi Slranrn uzerine SlrtUStO yat lrl p diyafram nefesin i kulia nrrken dig er ogrencilere gosterme
(bu mutlaka diya fram nefesi c lacakll r) ve ayakta aynr
nefesi almalannt saglama , vucudu beld en a~ agr ya dogru egere k nele s alma (bu da mutlaka diya fram nefesi
hn l a~ lr,

cla caknr) ayakla iken de ayru ye re netes almalarrnr sagrama gib i crr eklet te ogrencilere diyafram nefesi tam al llam r ile O{jretilmelidir. QOnkO iyi ogrenilen bir netes cocuqun sesi nde bu donemd e clu san ses k rnlmalannr en
aza indirecek ve voc al coro'rara cla n asm yuklen mayi
azaltacaktrr.
-Diyafram nefesinin iyice ogre nildiginden emin
nunca eg itime kon usme cahemala nyla baslanabilfr. Bu
yapll rrken Ozeliikle erkek ogrenciler i((in yeni ses rengi
tonunda konusma egzersizleri uygulanmall. Bunlar ce~ itli tekenemeler. kuyuk makal eler vb. om ekle r otabulr.
Eger ogretmen erkek lse ken di sesiyle c mekter ve rmeli,
bayan 6g retmenler ise dige r branstardaer iyi omek orabilecek erkek og retmenrerden ya rdrm lstemef ve og ren cilere yeni olusacak sesten ile ilgiri tikir verilrnehdir.
-Ogrencilere ve vehle re bu donemdek i cocuetann
ozellikleri anranlmah. og renci lere seslerirn he r Verde kullanmamalan, bag rrarak degil kuyuk ses ile kcn usmaian
ogQtl enmelidir.
- Rehberlik uzmanr, edebi yal , beden egili mi ve ce.s
ogretmeni c rtak bir yalr~ma ieensine girebilir. Edebiyal
og retmeni; diksiyon , artiecrosyon, kc nesma lekn ikleri
azerine. beden egitimi ogretme ni viicudu qevsenne hareketle ri Ozerine , rehbe rlik uzrnaru psikotojik duru mlarr
uzerine ve alan ogretmeni de muzika!yonden sest dog ru
ve gOzelkutlanmaya yonel ik yatl:;;marar yap trrabilir.
-Ders ogretmeni ogrencilere slra seslerle 5-10 dakikayr geymeyecek ~e kilde iyi 6rnekleyerek ve ses smlflnr
yok fazla g e n i~letm eye rek inici egz ersizler yaphrabilir.
(inici egzersizle r daha rahal to n bulmaYI saglayaca ktrr.)
Bu egzersizle rde ·u· vokali daha ({ok lercih edilebil ir.
-Oze llikle koro de rslerinde eser seyimi ((ok iyi yaprlmall ogrencilerin ses durumlarr mutlaka goz6nOnde bulundurulmahdl r.
-Og rencilerin s6yl eme gOy:IOgu yektigi koro par((alan
orkestra ile desl eklenebilir. B6ylece koro hem daha rahat
sayleyecek hem de gorDntO daha ilgi ({ekici olacaktl r.
-Ses egiti mind e geryekten u z manl a~m l :;; 6gft.. ,menlere alanty la ilgili seminerler verdirilebilir. Boylece
hem ogrel menlerin hem de ogrencilerin da ha bihny:li hale
gelmesi saglanabitir.
-Ders Ogretmenle ri bu d6nem de yocu klara belli Slnrrlar i({erisinde :;;a rkr sCiyletme kten yekinmemelidir.
QOnkO bu donemde hiy egilim yapmamak degi~i k y:evrelerde bulunan ({ocuklar iyin kolU bir egitim yap mak kadar sak lncalr olabilir.

oru-
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Anadolu Guzel Sanatlar Liseleri Muzik
Bolumlerinde Yapilan CalglEgitimi ve
Gazi Uni. Gazi Egt. Fak. Muzik Egt. Bol.
Siirdurtnen Calgl Egitimine Etkileri
~eyda c;:iLDEN • Gul c;:iMEN

Doc. GOGEF Muzik Egitimi BOltJmu <;:a191Egitimi Anasanat Dah Ogretim
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19701i yrllara de!iin orta . .- -

Cum huriye tirniz in

kurucusu Ulu Ond er
Atattlrk ''TGrkiye Cum-

-

huriyeti'nin temeli kGIturdur" ilkesini esas ahp,
kulturun ac ana
esinden "bilirn" ile "teknik"j yasamda en ger-

os-

cek yol qosterici

ve

L _---''-_ --''------' "sanat". "bir ulusun bashea yasam damarlanndan biri" olarak nttelendmp
'T urk Ulusu'nun tarihi bir niteligi de gGzel sanatlan
sevrnek ve onda ytikselmektir." derken.

c;agda~

TUrk egitiminin kultur temelinin "bilim-teknik-

sanat" alanlanndan olusen bir "GC;IOeksen''e oturtulmasi gerektiqine isaret ediyor, bu temel uzenne
kurulu 0<;10 eksene oturtulu yapt icinde "sanat egit im i"nin ne denli o oem u olduqun u vurguluyordu.
"Gtlzel sanatlar lclnde en cabuk ve en o nde gorulmesl qe reken Turk mOzigidir."derken de sanat
egitimi icinde "muzfk egitimi"nin onceltk lt ve
ivedilikli bir yeri ve konumu olduqunu eokca betirtrnts oluyordu. (Ucan A. s.2 1994)
Ataturkun yukanda belirtilen gOrii$leri dogrultusunda vermis oldugu dfrektiflerle 19 24 Yllinda Ankara'da Musiki MuaUim Mektebt Imuzik
ogretmen okulu) kuruldu. TOrkiye Cumhuriyeti'nin ilk murik egitimi kurumu oIan Musiki
Muallim Mektebi 193 7'de Gazi Egitim Ensmu,u'"" baglanmlj. 198 2 yihnda da bugiinkii

Gazi Universitesi Gazi Egitim Fakultesi (GUGEF)
MUzik Egitimi BoIUmO'ne donti$ti.irGlmO$tGr.
Bilindigi gibi Turkiye'dekl muzlk kurumlan
i<;: inde en kOklO ve geli$kin bir konuma sahip oIan
GDGEF Muzik Egitimi BoliimU.1924 ydmdan
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Oyeleri

dereceJi okullara "milzik
OQretmeni"
yeti stiren
tek kurum olma ozelligini sardurmas. daha
sonraki y illarda acrlan
diger mUzik egitimi boltimlerinin de ana kayO3glOi olusturmu stur .
192 4-1952

J

Y1l1an

arasmda, Musiki Muallim Mektebi ve Gazi L
---'
Egitim Enstittlsu Muzik
BoIUmO O§renci kaynaqmm btiyOk bir krsrruru ,
Koy Enstutilennde yeteneg i fark edilerek mtizik
egitimciligine yonlendirllmts qencler olusturmustur. 195 3'te K6y Enstitulertntn kapatilmasiyla bu kurumlann yerini alan ilkogretmen
okullan ayru islevi scrdurmustur.
1951'de Istanbul ilk6gretmen Okulu bunyesinde, 1963'te de Ankara ilkOgretmen Okulu
btinyesinde acilrms olen "muztk seminerleri"nde
ozel smavla secilen ustun yetenekli ogrencilere
Gazi Egitim EnstitosO MOzik Bolumu'ne "hanrhk
"amac h ,0<;: Yil sOreli, mOzik aglfhkh bir program
uygulanml$tlr.Bugi.in egitim fakulteleri muzik er ·
timi bolumlerinde gOrev yapan O§retim elemanlannm k~msenemiyecek bir belumenu muztk
semineri mezunlan oiusturmaktadrr.
19 75'te mOzik seminerlerinin kapatdma sr ve
ilkogretmen okullanmn da OQretmen liselenne
donusttnulme smden soma muzik bolumleri. rnuziksel birikime sahip nitelikli ogrenci kaynagml yit irmis. yalmzca llselerden mezun ogrencileri almak
zorunda kalrmstir.
OrtaO§retimde bir<;:ok okulda "mUzik ogretmeni"nin buJunmamasl. mUzik O§retmeni oIan

c kullarda ise yeterli arac-qerec olmemasr, programda mUzik dersine aynlan sGrenin yetersiz 01masi , kredili sisternden dolayt mUZik dersinin liselerde secmeltders haline getirilmesi vb. nedenlerle
ortaoq retimde TGrkiye genelinde saghkh bir "mezik egitimr yapllamadlgl bir qercektir.
Bunlann sonucu olarak, mUZik egitimi belumlen ne yapdan baswrulann bUyUk bir cogunlugunu OYS'de tercih ettiklen fakUlteleri kazanamayip. sansuu bir de yetenek smaoiannda
denemek isteyen, "mesleki mOzik egitimr ic;:in
yeterli altyaprya salup oImayan ogrenciler olusturmustur. Bu donerrde mOzik egitimi beIUmlerinin egitim duzeyi 1974 oncesi yillara
oranla onemli oI~e dG~G~ qostermis ve bu dururn genel olarak mGzik egitimimizi de olumsuz
y6nde etkilernistir.
1989-1 990 yihnda Anadolu GUzel Sanatlar
Ltslenmn kurulmaswia Onemli bir eksiklik gidentmrs ve orta ogretimde "sanat egitimi"ne ~
bir boyut getiril mi~tir . 1975'ten bu yana nitelikli
ogrenci kaynaglnl kaybetm~ olan egitim fakGlteleri mUzik egitimi bclamlen, Anadolu GUzel
Sanatlar Lisesi (AGSU mGzik boltimlerinin kurulmaswla yeniden saglam bir altyapiya kavusma
sansim elde etmlstir.
AGSL1erin errec ve gOrevieri sunlardm
(a) Guzel sanatJar alanmda i1gi ve yetenek1eri
olan ogrencilerin egitimlerini saglamak,
(b) Ogrencileri arastmcr ve qelistiricl cahsmalara yoneltmek, yetenekleri dogrultusunda
sec;enekli, baglmslz. dogrtl yorum ve uygulamalar
yapabileeek ki~iler olarak yeti~t i rme k ,
(el Ogrencilerin milli ve milletlerarasl, ta rihi ve
yeni sanat ese rlerini tammalan ve anlamalanna
yardlmel olmakbr.
(1993 AGSL Y6nelmeligi Madde,6)
AGSL MUzik bOlUmleri mesleksel mGzik egitiminin yamSlra Anadolu lisesi statiisUncle aglrhkh .
olarak Ingilizce egitimi veren orta ogretim kurumlandlr. Bu okullarda yapllan mUzik egitimi
akademik dogrultuda Oniversite mUzik egitimi bOltimlerine hazlrlaYlCI bir nitelik ta ~lmaktadlr . Bu
durum 1739 sayth Milli Egitim Temel Kanunu'nun
28 . maddesi b flkraslIlda ~ ~kilde ifade edilmi~ti r:

"Ogrencileri, c;e~i tJ i program ve okullarla ilgi,
istidat ve kabiliyetleri ol~sOnde ve dogrultusurx:la
yUksek cg renime ve hem meslege hem de ytiksek
ogrenime ve hem de hayata ve i~ alanlanna hazlliamakbr."
1994-1 995 6!jretim Y1lindan ilibaren AGSL

mezunlanmn almmasryla GOGEF MUzik Egitimi
BbIUmO ogrenei yapisl onemh olcude deg i~ iklige
ugra ml~ ve bu degi~ i m bolumde sUrdtirtilen egitimi
cesit li yOnlerden etkile mistir.
AGSL mezunu og ren cile r in GUGEF mil zik eg iti m i bolilmiindeki f;alg l egit imi s orunlan

GOGEF Milzik Egilimi B610mO'ne AGSL ~,Iolh
ogrencilerin geli~ini n bolumdekt c;algi egitimine
degi~ik etkileri olmustur.Calqr egitiminde bu
ogrenciler farkh seviyeler gOstermi~er, baalan
buJunduklan dUZeyden devam eder ken onernli yapjdaki ogrencilerin altyapr eksiklikleri nedeniyle
bulunduklan dilzeyin oldukca gerisinden baslamak
zorunluluqu dogmu~tur. Hatta baa ogrencilerde
c;algl calmak ic;:in gerekli temel davraruslann bile
kazandmad1QI durumlarla karsdasilrms, bu durum
hem ogrenciyi hem de ogretim elemantnt sikmtiya

sokmustur.
Omegin. piyanoda temel davrarusler, temel

teknikler. Fa anahtan okuma , elleri baglmslZ kulIanma, desifre. tuse hakimiyeti, motif-cumle kavrami, ifade baglan m tamma, bagh notalan calma,
parma k numaras: okuma gibi konularda sorunlar
gortilebilmektedir. Piyano egitiminde cok c;agda~
~langlC; metotlanmn yamsira, en son akla gelebilecek Beyer gibi metotJan n da kuIlamkhgl anlasilmaktadu. Sag ve sol elm ayn ayn cahstmlarak
piyano egitiminin yUrUttil mti~ oldugu omekle re de
rast lanrmstn. Oysa bu durum c;a9da~ piyano egitiminde, gerektiginde era sire basvurulsa bile surekli yer verilmemesi gereken bir ybntemdir.
Kemanda ise kendisine konc;erto c;ah~hnl ml~
bir ogrencinin gerekli temel davram~lan (dogru
duru~ , dogru keman ve yay tu tu ~u , dogru yay kullamml ve bal l temel yay teknikleri) kazan madlgl,
yan h ~ davram ~lar ge li~t i rd igi gozle n mi ~ ve eksikliklerin giderilmesi onemli zaman kaybma n ed ~
en ol rnu~tur ,
Genel olarak c;algl egitimine ba~la ngl<; ya ~1 01arak gec; saYllan Oniversite eg!timine ba~lama ya<"1
olan 17-18 ya~ civarmda GUGEF MUzik Egitimi
BbIOrnO'nde c;algl egitimine ba~la yan ogrencilerimezin bu konudaki zorluklan hep dile getirilmi~ti r . AGSL ogrencileri ise c;algl egitimine dort
Yll erken ba~lama kia bu konuyla ilgili onemli bir
hrsat yakalaml~ olmaktachrlar.
Ancak, bu okullarda c;algl egitiminde temel
davram~lan yerle~ti rmede sabJrh ve ciddi .;aI ~ma lar yapllmadan, teknik kazammlan geli~tirici ,
peki~t irici ah~tlrma , ettit ve kOC;tik olc;ekli eserler.;ah~t1nlmadan bUyUk olc;ekli eserlere ybnelinirse, mUzik egitimi bOItimtindeki ilk Yllda teknik
bozukJukian dUzeltme ve eksiklikleri giderme zo-
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runlugunun ortaya c km asr kacirulmaz olecektrr.
Bu durum dogal olarak daha i ~in basmda ogre n ~
cinin umudunu, sevkini krrmakta, cahsrna luzuu

zorunda kaldrklan icin kesintisiz blr calqt egitimi
alamadiklanm belirtmislerdir.
AGSL mUzik bolumunde ogrencilerin genel 01azaltmaktac hr.
arak piyano ve diQer c;algl derslerini haftada birer
GUGEF Muzik Egitimi bolumunde egitimini saat g~rdO kleri , bu derslere hazn hk kin okul idsurdurmekte olan AGSL <; lkl~h ogrencilerin bu rur ares! tarafmdan konulan zorunlu bireysel cahsma
sorunlanna rsrk tutabilrnek. cozumler aramak a·
saa tlerinin de piyano icin haftada 1~3 seat. yayh
maoyla 1994 ve 1995 gri~l i AGSL mezunu 44
c;algl ve diger ~Iglla r ~ i n haftada 1-2 saat doogrenciden 36'sma uygulanan anket sonucunda IaYJnda oldugu saptanrrusnr.
AGSL MUZik Bolamler rnde yapilan ~gl egitimi
AGSL'deki eQ;itimJen srrasmda bu ogrencilerin
ve GUCEF MUzik ~itimi Bolumu'nde vapdan % 33'0 okul drsmda c;aJgllanna cahsma oIana~1
c;a191 egitimi ve GUGEF MUZik Egitimi B6- buJurken, gen kalan bolOmO bu oIanaQl buIOmO'nde surdtlrulen c;aIgl egitimine etkileri kenlamediklanru belirtmislerdir. Okul disrda calusunda 6nemli fpuclan elde edilmis ve a~g Klaki
gilanna cahsma oIanagl bulanlann bUyOk bir cosonodara vanlrmsnr.
gunhJgunun kernan, gitar, baglama, yan flOt
6Qrencileri oktugu saptanrmsnr.
Anket So nuclarr ve Bulg ular
Piyano egitimine ba~angJc;ta ogrenciJerin %
58'inin "Learning to Play Piano" (D . Agay), %
19'unun Burkard, % 14'O nUn Beyer, % 25'inin
Ankete kanlan ogrencilerin 24'OnOn Ankara,
diQer
cesitli ba?langlC; metotlanndan yarar1'sinin Eskisehir. 3'Ontin izmir, Zsinin istanbul
anlesihmsnr. Bu durumdan AGSL piylandtklan
AGSL kokenli oIduQu saptanrmsnr.Ankete kanlan
ano
egitirnine
ba~lan~la "Learning to Play Piano"
ogrencilerin tumu AGSL'de piyano egitimi ahrken
yogun olarak izlendigi
ve
Burkard
metotlannm
ikinci bir c;algl olarak % 41'sinin kernan, % 25'inin
gOzlenmektedir.
Piyano
ahsnrma
kitabr olarak %
diger yayh c;algllar (viyola, cello. kontrbas), %
6
1
orerunda
"Hanon'dan
,
etOt
olarak
da % 92
19'nun da baqlama, gitar, yan fIut egitimi aldrklan
anoranmda
"Czerny"den
yararlaOlldlQI
saptanrrusur. % 91uk bir bolum ogrencinin de
lasilmektadu
.
ikinci bir c;aJgl egitimi almadlgl anlasilrmsur.
AGSLlerdeki yayh e;algl egitimlerinde kulOgrencilerin % 83'0 AGSl'de c;algl secimmi
larulan
ba~langlC; metotlan ve etOtlerJe ilqili daglh. 1l
kendi lsteklen dogrultusunda yapnklanm, % 17'si
su
sekilde
ortaya okmakradm Keman egitiminde;
Ise kendi istekleri drsmda yap tik lanm beCrickboom
(% 22 ), Orner Can (% 17), Hans Sitt
lirtrmslerdir. Bu ogrencilerin % 251ik bir bolOmO
(%27), Sevcik (%19), Seybold (%17), adh kaysectfklert calqdanru sevdiklerini, geri kalan bblOmO
naklarda yogu nla~ lld lgl qczlenmtstlr. Viyola egitise c;algllanm sevrnediklerini belirtmi~le rdir . Cal~
iminde.
keman egitiminde kullaOilan kaynaklann
gllanm sevmeyen ogrenciler neden olarak c;ok slk
d l~ lOda bir kaynak belirtilmemi$tir. Viyolensel
ogretmen deg i~tird ikle rini , bu yUzden c;algllanyla
egitiminde "Violoncello Schule" (J. Werner), Seil eti ~im kurrnakta zorlandlklanm beli rtm i~ lerdi r.
bastian Lee. Dotzauer metotlan ndan kaynak 0AGSl MOzik Bolumlerindeki c;algl ogret- larak yararlaOlldlgl sapta n ml~t l r .
menlerinin % 33'OnOn AGSL bran~ ogret~
AGSL'lerde yapllan c;algl egitiminde teknik gilmenlerinden , %6 l'i nin bulunduklan i1deki Onic;lerin
a ~J1ma s lna c;ah~lh rke n <;ogunlukla etOt ve
versile mOzik egitimi bOlOmlerinden, % 19'unun
yararlaOlldlgl anla~i1 ma ktad lr "
ah$hrrnalardar
konservetuarlardan , % 17'sinin opera ve senfoni
AGSL'de ogrencilerin % 75'i e;algl ogret~
orkestralanndan sagla nm l~ oldugu sap la n ml~hr "
Bu durumdan AGSL'lerdeki kadrolu c;algl egitimi menlerini bra n~la n nda yeterli bulurken, % 19'u
ogretmenlerinin saYJca yetersiz oldugu a<;lkca go- yelersiz bulduklanOl , digerleri de 'be lli dOz€)(fe
yeterli" bulduklanOi beli rt mi~lerd ir "
rOlmektedir.
Halen GUGEF MUzik Egitimi BblilmO 'oo~
AGSL mezunu OQrencilerin % 58'i dort YJlhk
egitirnini
sOrdOrrnekte olan ankete kahlan AGSL
egilimleri sOresince kesintisiz olarak c;algl egitimi
C;l
kl~h
ogrencilerin
% 64'U nUn <;algl Egitimi AnasgordOklerini be lirtm i~le rd ir . Geri kalan ogrencilerin % 171ik bir bOlOmO okullannm yeni aC;ll- anat Dah'm, %25'inin MOzik Kurarnlan Anasanat
masmdan dolaYJ hazlrhk slmhnda cralgl egitimi Dah'm ve %11'inin Ses Egitimi Anasanat Dah"OI
alamadlklaTlm, boylece Oe; ydhk bir sOreyi de- see;tikleri bel i rlen mi~ ; <;a191 Egitimi Anasanat
gerlendirebildiklerini, % l1 1ik bir klsml 8 . yany- Dah'na aynlan 6grencilerin bOyOk bir c;:ogunlugunun alan c;alglslOin "keman" oldugu sapIida c;algl egitimi almachklanOl , % 1410k bir bOtanml~hr "
IOrnO ise hazlThk slmfulda ogretmen eksikligi ve
buna bagh oIarak c;ok slk ogretmen degi~tirrne k
Bu a~mada . GUGEF MOzik Egitimi BbJO

lumu'ndeki c;algl egit imin in i ~leyi ~ i He ilgili kisa bir
acrklama yara rh olacaktrr.
GOG EF MUzik Egitimi bclu mu nde <;algl eg Itirntnin i~leyi~i su sekllde gercekles me ktedir . Ses
Egitimi lie Muzfk Kuramlan Anasanat dahnda da rt
yll boyunca ha ftada bir saa t piyan o egitimi venlme ktedir.Calqr eg itimi a nasa na t dahnda uc yrl
boyu nca haftada biter saat piya no ve alan c;alg!SI
eg itimi (yayh celqtler , ya n tim, baqlama , g itar, ud ,
kanu n ve yayh ta mbur) almaktedirlar. Do rduncu
yilda <;algl egitimi anasanat dahnda ok uyan
ag renci, uc yil sure stnce egitimin a ldlgl iki calqidan birini secerek, haftada ikl saat olmak uzere .
se<;:tigi calgrda 6§renimini yog un olara k scr-

durmektedir.
Anke te kanlan og renc ilerin GOGEF Muzik
Egitimi Bolumu'nde piya noda %56 'SI, alan c;alqismda % 64'U AGS L'de ulasnklan duzeyde n
egitimine devam ettiklerini be lirtirken , piyanoda
% 44'ii, alan calqrsmda % 36'sl ulastrklann duzeyin birez gerisinde n veya co k gerisinden devam
ettiklerini be hrtmtslerdtr.
Bu durum gostermekted ir ki, ogre nmi~ 01duklan her lki calqida da , bu 6§ renc ilerin yanya
yakm blr bolumu <;: algl eg itimi surectnde , GUGEF
Miizik Egitimi Bolumu'ndeki <;: algl egit imini ra hathkla kaldrklan noktadan surdurebilecek teknik
donamma sahip olamarruslardu.
AGS L mezunu ogrencilerin bUytik bir 00 IUmtintin GOGEF Mtizik Egitimi BbIUmii'ndeki
<;ah~ma ko~ullanna ve <;: a lgl egitimi programma
uyum sagla mada gU<;: IUk <;:ekmedikleri sapt anm l~hr.

GOG EF MUzik Egitimi BijlUmU'nde AGSL kijkenli ogrenciler genel ola rak, <;:algi eg itimi ogretmenlerinin kend ile riyle da ha fazla ilgilenmelerini,
ders dl~mda da zaman aYJrmalanm, <;algl ders
saa tlerinin ar tmlmas lnl, <;algllannda dah a <;ok
ilerlemek istediklerini, de rslerde teknik c;ah ~ m ala ra fazla yer verildiginde n yakma rak eserlere daha <;:ok aglThk verilmesini ve daha bUyUk
ol<;ekli eserler c;ah~ hnlmasm l , sa hne de neyimlerinin artlnlmasl i<;in ogre nci kon ser lerinin
slkhkla yapl lmaSlnl, AGS L k6kenli og rencilerden
<;:e~i tli ada mUzigi gruplan ol u ~tura ra k da ha <;ok
mtizik yapma olanag mln saglanmasl, AGS L ile
egitim faktilteleri mUzik eg itimi bblOmleri a rasmda
da ha iyi bir program baglanhsi kurulmaSlTl1 ve
oo:ylece eg itimlerinin kesintisiz de vam etmesini
GUG EF'te ki <;: algl egitiminden bek lentileri olara k
Hade etmi ~terdir .

Anke t sonuclannda n ve GOGEF MOzik Egitimi
Bolumtl (algi Egitimi Anasanat Dah og retim elemanlanyla yapila n g6rti~melerde n AGS L mezunlan nm G UGEF Muzik Egitimi Bolum u <;algl
egitimi derslerinde bir ta krm sorunlarla karsilasnklan anlasilmaktadir. Dort yrlhk btr <;algl egittmi alnus oldugu varsayrlan, mUzik egitimciligini
tercih ede rek ge len bu ogrencilerin bir <;:o9u ne
yaak kl <;algl egit imine Hsede brraktrklan yerden
basla rnamak tad tr. Cunku , <;:algl eq tttmmde en
onemli ko nularda n brisi a lan te me l davramslann
ve temel te kniklerin og re nciye tam ve doq ru olarak kazandmlam adrqr, daha co k repe rtue r cahsma sma yer verildigi go riilmektedir. Calgi icin
gerekl i yumusa khga , doqru ve rahat bir <;algi pozisyonuna, yeterl i tek nik birikime sahtp olmachgl
ha lde og re ncilere suuflan ilerledtkce 0 srmfta calma st ge rektigi dusune le n yaprtlar cahstmlrms, dolayrsi i1e gU<;:IO ~leri artmlrrustrr. <;ogu ogrencinin
AGS L egitimi don emind e sisternlt ve bilinclt olarek
kendini denetlemeye yoneli k bir cahsma ah~kanhgl
edlnememis olmasr one mlt baska bir sorun olarak
karsuruza cikma ktadrr. Dcq aldrr ki yukanda de ginilen sorunlan tas iyan bir ogrenci mesleki <;: algl
egit imi programma hemen uyum saglayamamakta ve bu durum zaman kaybma nede n 01ma ktadtr.
Ogre ncilerin yukanda ba hsedilen olumsuzluklan yasamasma neden clan btrco k etkenden
sOz edilebilir. Ogrenci al1ml, ogretme n al1ml, fiziki
ko~ullar,do na mmlar , <;algl egitimiyle ilgili me tot ve
yontemler vb. etke nler bun lar arasmda saYllabilir.
S u etkenlerin nicelik ve nitelik a<;:lslOdan yetersizlikleri olumsuzluklan dogal o lara k c:;:algl egitimilli
de etkileme ktedir .

Ogrenci Ahml
AGS L'ye ogrenci ahnmasl ic:;: in ongorOlen kobiri, o rta ikinci slmf itihariyle ba?3n notu
ortalamasmm "3", alan dersi notunun "4" 01masldlT . Su ba~n diizeyi, AGS L o labilmek i<;:in
yete rli bir ko?ul o larak gerulme kted ir. "3" ba~an
notu orta diizeyi ifade et mektedir. Oysa ba~T1
notu ortalamasl 4 ile 5 dtizeyinde o lan, yani gene!
ba?an dUzeyi "iyi" ve "pe kiyi" olan og re ncile rin bu
okullara ahnmaslOm mtizik alanmda da ge nel ba~an gra f@ni ytikseltecegi a<;:lktlr. Ogrenci ahmmda bu durumu n goz entine a hnmasl ge·
rekmektedir.
~ulla rda n

Ogretmen Ahml
AGS l <:Ikl$h Ogrencileri n GUGEF Muzik
Egitimi Boliimiindek i <:a191 Egitimine Uyu·
rou

Galgl egitimi dersleri bire ysel de rsler olara k
AGSL'ye daha fazla sa YJda <;:algl ogretme ni ihtiyacmm ortaya <;I karm l~ h r. Bu okullann <;: algl

3'

qgretmenleri, merkezi bir smavla almmaktadn .
Oniversile milzik egitimi boltlmleri orta dereceli
okullara milzik ogret meni yetistirmekte. ~Igi
o g re t me nligi ~in aynca bir formasyon vermemektedtr. Bu nedenle. aldlgl milzik egitimi
formasyonundan baska, ~I gi egitimi konusunda
da belli bir i1gi ve yeterlilige sahip oIan, calqismda
iyi bir cahcihk dUzeyini yakalayabilmis ogretmenlerin bu okuJlarda gOreviendirilmesi gerekmektedir.
Milli Egitim Bakanhg,'mn OQretmen a hrm ile ilgili olarak yapdan merkezi smavlann kurullanm
olustururken "alanla ilgili en az ikiser 6grelim 0yesinden olusan" (199 3 AGSL Yone tmeliQi
Madde: 20) ifedestnde, insiyatifi egilim fakGlteleri
mGzik egitimi bohlmleri akademik kurumlanna
brrekmasr ve kurulun sececeqi iki ogretim Gyesi
arasmda ~I alamnda bir Gyenin mudaka bulunmasr saglanmahchr. Bu konuda Milli Egitim
Bakanhgl- Oniversite i~birligine gere k duyul-

maktadir.
Bin;:ogunun kendi binasr bile bulunmayan
AGSL'lenn cahsma ortarm, arac-qreclert eosindan bUyGk olanaksiz hklar i<;inde oldugu bilinmektedir. Bunun yarusrra her AGSL'de diQeralanlarda
oldugu gibi ~Igi egitiminde de farkh yaklasimlar
icinde oIduQu gorulmektedir. <;algi egitiminde or·
tak bir l)Qretim programmm izlenmesi bolurnler
arasr fark hhklan ortada n kak hracaktrr. Bu nedenIe, TGrkiye genelinde .;:algl egitimi 6gretmenleri
i.;:in dGzenlenecek seminerler ile ~Igi egitimi sorunlanmn ta rtl~i1masl , yeni ogretim y6ntemleri ve
materyaJlerinin tamlJlmasl, bilgi ah~ veri ~i bOjAik
yarar saglayaca ktlr. Bu gorev Oniversile mOzik
egitimi bOlOmlerine dO ~m e k ted i r .
Temel Ca lgl Egitimi
AGSL'de verilecek ~a l gl egitiminin daha sonraki yGksek ogretime bir lemel o lu~t uracagl gozard, edilmemeli, ba ~tan itibaren .;:algl egitiminde
bo~lu k kalmamah, bir a!i3ma tamamlan madan diger a!i3maya gec;ilmemelidir. Sonu.;:ta ogrenci
hangi yontemle .;:ah~t ml ml~ olursa olsun, .;:alglslyla
bGtGnle~ m i~ olmah ve bulundugu dGzeyin ge·
reklerini etkili bir bic;imde yerine gelirebilmelidir.
Sonu~

Burada sazil e9ilen bUrnn eksikliklere ragmen
AGSL ';:Ikl~h GUGEF MGzik Egitimi B610mG
ogrencilerinin ~Igi egitimindeki teknik eksiklikleri
bilin.;:li bir .;:al~ma)oi a klsa zamanda ve daha kolay
giderebildikleri gozlenmekle, bblOmdeki .;:algi
egitimine uyum saglamada (azla slkmtlya dO~·
medikleri anket sonu.;:lanndan da anl~ i1
maktachr.
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AGSL C; l kl~h ogrencilerin G.E.F. Milzih Egitimi
Bolumu'ne gelmesi bolumdeki .;:algi egitimini bir
cok yonden olumlu et kilemistir:
(1) Boltime daha once mGzik egitimi ve c;algl
egitimi almadan hanrhksiz oiarak qelmis olan
ogrencilerin AGSL'1i arkadeslanmn dGzeyine yetisme cabasiyla calqilanna daha gayretli cahstiklan
gbrtilmektedir.
(2) Bona bagh olarak ogrenciler arasmda 01usen yansma orta rr u bolumdeki .;:algi egitiminin
dOzeyini yGkseltmi~lir . Bu durum daha ileride
yGksek lisans ve doktora dozeyindeki .;:algi egitimini de etkileyecektir.
(3) AGSL c;J kl~h ogrencilerin kanluruyla orkestra derslerinde daha dGzeyli ve nitelikli OrGnl....f
sergileme olanagl dogmaktad,r.
(4) <;algi Egitimi Anasanat dahnm duzen lemis
oIdugu ogrenci konserlerine talep artrrus. bu konserlerin kalitesi ve dilzeyi eski yillara oranla oldukca yijkselmillir.
.t5) 1994'ten bu yana AGSL c;JkJ~h ogrencilerin
MOlYES'e basvurrnalanyla birlikte, giri$ Slnavlannda eskl yillarda oldugu gibi rast lann sonucu ya da sensnu denemek amaciyla basvuran
ogrenci saY'SI oldukca artrr ust rr. MUzik egitimi
bolGmOne ginnek isteyen adaylar arnk gti<;10 rakiplert oldugunu bilerek. smavlara haarhkh olarak
ve blr .;:algi calarak gelmek geregini duymaktadirlar.
InamYofUZ ki AGSL'nin varhgl surdukce ve bu
liselerdeki .;:algi egitimiyle ilgili eksiklik ve aksakhklar giderildikc;e, mGzik egitimi bolUmlerindeki
.;:algl egilimi c;ok onemli boyutlara etki1enme!>,~
devam edecektir. Bu durum c;alglslOda daha yetkin, "sanatC;1 ki~ iligi aglr basan mGzik 6Qretmenleri"nin yeti~mesi sonucunu doguracakhr.
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Anadolu Guzel Sanatlar Lisesi Muzik
Boliimlerinde Okutulmakta Olan Muziksel
i~itme·Okuma·Yazma Dersinin ic;erigi,
•
Sorunlan ve Cozumune Illskln Ders
Ogretmenlerinin Goru~leri
Ul kO OZGUR
Dory. G.O. Gazi Egit im Fak. Muz ik Egl. B61. Muzik Kuramlan Anasan at Oalt Ba ska r u

1. GiRi~
Bilindigi gibi egilim biraylerin davramstannda istenilen olumlu degi~ i klikl eri yapmayr hedefJeyen bir
surecttr. au surec top lumlarm bilimsel, ekonomik, kOll ure! ve sanatsal qefisimlennin temelini o lu~
turur. Sanal
8giti.rni kapsanu
icerisinde yer alan -genel, ozengen
(amatc r), mesleki olmak Gzere Ot;:
ana boyutta qerceklestiriten mOzik

egitimi(1) de bu
kalanndan biridir.

zincirin

hal-

Olkemizde uzun ytllardan ben ozelflkle ilk ve
orta dereceli okullarda mOzik egitimi 'Ye~ it li nedenlere baglt olarak hedeflenen dOzeyd e ve ri-

lememektedir. Oysa Ulu Onder AtalOrk yeni kurulrnus Cumhuriyelin hemen arkasmdan 1924
yrlmda mOzik egilimini ele alnus ve ~agda~ rnazik egitimi verebltecek bir kurumun gerekliligini
vurqulayarak Musiki-Muallim Mektebi'nin kurulmasmda on ayak ojmustur. GOnOmOze kadar
olen surecte de ilk ve orta ogretim dOzeyinde
mOzik egilimini qelistirmeye ve onernlnl vurgulamaya yoneftk cabalar olmussa da ne yaztk
k! bunlarm kallclhgl ve qelisirni istenilen dOzeyde sagla na m am l ~ll r. ilk ve orta ogretimdeki
mOzik dersleri 6nemsiz bir ders kimligine berO nmo ~tOr. 8 u yaklastmda toplumun sosyolojik,
ekonomik, kOltGrel yaptsmrn da etkili oldugu bir
qercektlr.
Ancak 1989-1990 ogrelim yrlmdan itibaren
kurulmaya baslanan ve bu cahsmenm yaplldlgl
strada saytlan 12'yi bulan Anadolu Guzel Sa-

=.-~.., natlar

Lisesi
MOzik
Bclumleri
(A.G.S.LM.8.) mOzik egitimi aranmdaki eksikliklerin giderilmesi yolunda atrlmrs onemli adtmlardan biridir. Mesleki Muzik Egitimini a)
ycnlendirrne haztrlama, b) izleme/
blclmtendlrme, c) denruesfirrnezuztasn rma. d) qelistirrne/yetkinlestirme"
olmak Dzere dert esamada toplandJg mda(2) 1. asamayr olusturan

yo nle ndi rme/haztrlama lslevi actst n-

dan da bu okullann onemli bir boslugu doldurduqu g6rOlmektedir. Krsa bir g ery m j ~ i
clan bu okullarm egitim programlan ve teknik
acrlardan sorunlarmtn olmasr son derece dogaldlr. Bu bildiride bu ckularda okutulmakta 01"1
MOziksel lsltme Okuma (M.LO.) dersi ile ilgili
sorunlar ve bu sorunlann r;:ozumlerine iliskin
oneriler yer almaktadrr.

2. MOz iKSEL i~iTME.OKUM A DERSi VE
ONEMI
Meslekl mDzik egitimi veren okullann tomunde bu dersin varligl ve ders saatlerinin diger
derslere gore fazlahgl egitimdeki yerini ilk bakrsta bize hissettirmektedir. MJO. dersi muziksel okuma-yazma ve isitmeye yonellk olup,
programda yer alan diger derslerin temelini
otusturmaktar hr. Temel mazrk bilgilerini vermesi,
muziksel yaratma. mflztksel belleme, mOziksel
r;:ozOmleme... gibi cok g en i ~ alana yayrlan kenulan desteklemesi de bu dersin islevleri arastndadtr.
MOziksel isitrne, isitrne yoluyla aiqrlanabinr
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mOziksel oge ve iliskileri tar nma, ~ozOmleme ve
ayrrt etme yeteneqidir. MOziksel 6ge ve Hiskiler
deninee ilk akla gelenl er sunla rdtr: MOziksel ses
yOksekligi ve ses niteligi, ses gOriOgO, ses rengi,
ses tOrO, ton tarO, ritimsel ve ezgisel iliskiler arallklar, iki veya daha cok sesli tmlaYI~lard l r(3 ) .
Bunlan taruma , aynt etme ~ozO m l e m e , adtanduma. yazma vb. konula r mOziksel isitmenin
basamaktanru olustunr r.
MOzikseJ okuma egilimi, mOzigin atfabes i
olan uluslararas r mOzik yazt srm ogretmeye yoneliktir. "Sesleri aota n. tarumten . ses yOkseklikleri, htzt nOans ve karakteri ile okuyabilmeyi saglamaya yonetik bir egitimdir."(4)
MOziksel yazma egitimi ise, duyulan ya da
okunabi len ses ya da ses kOmelerini, isimle nni.
yOkseklikleri, tartrmlan, ol~ sO ile muzik yazrsma d6nO ~IO rm eyi ama~lar. (5)
Bu dersten edinilen bilgi, bece ri, tutum ve
ahskanhklann meslek yasa mmdaki rolO cok
bOyOktOr. Ogreneinin bu dersteki ba~anslzhg l
veya eksikligi diger derslerin basansuu otumsuz
yonde etkilemekle ve engellemektedir.

3. ANADOLU GUZEL SANATLAR LiSESi
Muz iK SOLUMLERiNDE OKUTULMAKTA
OLAN MUZiKSEL-i$ iTME OKUMA DERSi VE
SORUNLARI
A.G.S.L.M.B. kuru tuslan ve i~ teyi~ le ri itibariyJe yeni ve kendine ozg Okururnla rdtr.
Okul oncesl lie ilk ve orta ogretimdeki mOzik
egitiminin ~e~i lli nedenterle istenilen , dOzey ve
dogruttuda yap rlamadrjnru
goz6nOne atdlglmlzda, bu oku ttarda okututmakta otan
M.l.O. dersin in i~erig i ve kapsarr umn ne den ti
cne mli otdugu ortaya crkmaktadu, Bu nedenle
gOnOmOze degin gelen uygu lamatard a srkca
karsrlastlan aksakhk ve eksikliklerin belirlenme si, yeni ve ~agda~ yaklasrmlann aranmasI bir zorunlu luktur. Dersin sorunla nnm belirlenmesi ve yozOmOnde ogretmenlerin gorO~
ve onerilerini de almanm dogru olaeagl dO~O neesiyle bir anket hazlrl anm l ~tlr. TOrkiye
gen elinde tOm A.G.S.L.M.M.B.'inde bu derse
giren 17 ogretme nin katl hmlyta g e n;:ekle~ti ri l e n
bu ara~t lrman m , sorunla n objekt if olarak orta ya
koyaeagl ve ~o zO m onerilerin e yardlmel olaeagl
d O ~ On O lm O ~ tOr.

Anketten edinilen veriter dogrultusunda bu
dersin soruntan ~ u ana ba~ h kla r atl mda 10planabilmektedir.
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-Ogrelim programm dan kaynakta nan sorunlar,
-Ders ogretmeninden kaynaklanan sorunlar,
-Fizild kc sullardan kaynaklanan sorunlar,

3. a, OGRETiM PROGRAMINDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR
"MOzik egitim proqramtnm adagIO.. genet1ikle
mOzik ogretim prcc renu olusturu r." (6) yagda-i
egitimde ogretim prog rammm rolD daha da artrr ustrr. Program ne den li acrk anlasrlabilir ve
uygulanabilir nitetikte tse ogretim de 0 denli koIayla~caktlr. Programd a yer alan hed efter , hedef davramslar, icerik, OQretme duru mla n, smema-eicme durumlan ve degerl endirme i ~ 
lemleri ogretim sOreci nin vaz qec nmez unsurtan crr. (7)
A.G.S.L.M.B.'nde M.l.O. dersi ogretim programma ili~ki n ilgili agretmenlerin ha zlrladrgl
taslak programlar olmas ma karsm. Milli Egitim
Bakanhqr'nm kabul edip, ilgili okutlara gon derdigi bir ogretim prcq rerm henOz yoktur. 8 u
nedenle ders programlan, bu dersi veren egretmenlerin insiyatifi, bilgi ve deneyimleri 01~ O s O n de olmakt adrr. Anket sonucla nna gore
ders ogretmenlerinin % 59'u zOmre 6gretmenlerinin bir araya gelerek hazlrl adlgl % 29'u
bizzat kenditeri nin hazrrl ad rgl % 12'si ise cevredeki muz ik okullanndan yararlanarak dO•zenlediqi programlara g6 re ders yapmaktadrr.
MOzik egit iminde c nemf bir yer tutan bu dersin kapsa mmda yer almasi gereken konula r
mOzikset lsltme. oku ma, yazma, ternel rnuzik
bitgilerini edinme, soyledigi. dine tdigi, ~a t d r g l
mOzik yapttla nr u veya okuma parcatanm bictmsel ve armon ik yc nde n ta ruyabil me, to nat ve
model sistemi alqtlama ve bu sistemle re ait
ese rlen taruma, deslt re edeb ilme ve okuyabitme, dOzeyine uygun yaratma cansrnatan ana
bashkla n aftmda toplanabi lir. GOnO mOzde
A.G.S.L.M .B.'ndeki uygulamalarda bu konula rm
~oQun un birbirlerinden farlo i~e ri kle i~ l endi 9 i
g6ze ~arpmaktad lr. Om : Ders ogretmenlerinin
% 59'u sadeee tonal sisteme gore ders yapmaktadlr. DolaYlslyla binyok okullarda sadeee
tonal sistem ile egitim yaplldlgmdan TOrk mOzigi
diziterine
h i~
yer
verilmemektedir.
Uygulam adaki bu farkllhk genel bir ogretim programmln olmamaSlnm dogal sonueudur. EIbette ki tek tip bir ogretim dO ~ O n ormez . Ancak
ana ~i zgi leri ~gda ~ bir ogretim programl ire be-

lirtenmemis bir egitimde yeter li clmayacaktrr.

3.b. OGRETMENLERDEN KAYNAKLANAN
SORUNLAR
Bir dersin islenisinden ogrelim proqranu ne
denli etkili ise, bu dersl okutan ogretim elemanlanrun form asyonlan da 0 denli one mltdir.
A.G.S.L.M.B.'ndeki qorev yapacak ogretmen ler prensip otarak, merkezi bir smav sonucu
belirlenmektedir. yejitli neden lerle smavm ya nrst ra valilik onayi ile gorev alan ogretme nler de
bufunrnaktadtr. Bu okullarda M.LO. derstni veten ogretmen lerin % 47'si atama ile % 35'i bu
oersr okutmak amacryta girdikleri smav sonucunda , % 18'i ise baska ders lerin ogretmenleri
olduklanm ve brans og retmen; yok lugu nede niyle gorev aldrkla n belirtrnislerdir.
Yapuan smavda MJO. dersi ogretmen ligine
yonelmts adaylann bu branstn kosulla nm yerine
getireb ilecek ozelliklere sahip olup olmadildan
yeterinee test edilmemektedir. Bunun yarunda
baz: okullarda bu derste branslasrms eleman
olmamas mdan kaynaklanan a~ lg m diger ders
'ogretmen leri ile kapatumasr yo luna gidilmektedir. Anket son uctan ders ogrelmenlerinin ~ogunu n bu de rsi ilk kez bu okullarda
vermeye basla drklanru ve % 95'(inin gorev
suresinin 1~6 yll arasm da d e g i ~t i g i ni gos termektedir.
"Bu dersi vermeye basla madan once herhangi bir hazl rhgml z veya cahsmamz oldu
mu?" sorusuna ogretme nterin % 59'u evet, %
30'u hayrr cevabr ru verirken % 11'i lse daha
once Egitirn Fakultelerinin Muzik Egitimi Beturnlerinde bu dersi verdiklerini belirtmisle rdir.
Ders ogretmenleri uyqulayrcr, y6nlen dirici konumda olduklan ndan yeterli biriki me ve deneyime sahip ogretmenler bu dersin i j le n i ~j n d e
onemli rol oynayacaklard lr.
Ders ogretmenlerinin se~imi kadar bu se~ me
Slnavml yapan ogretmenleri n belirlenmes i de
son derece onemlidi r. Smavlann ~e~itli bran ~
6gretmenlerinden olujan genij bir komisyon
tarafmdan yap llmas l ve aday olduklarr branjJn
10m y6nlerini 61yebilir bir nitelik tajlmaSI gereklidir.
3.e.
FiziKi
KO~ULLARDAN
KAYNAKLANAN SORUNLAR
Muzik egitimin de ogre tim progra ml ve ogretmenin yamslra fiziki kOjullann uygunlugu da

cnemli bir faktordur. Diqer sorunlarm yanmda
O~O ncO planda kahycr gibi gorOnen fiziki kosullar, kimi zaman on plana ctkmaktadtr. Om .
E~ t i k yapacak bir piyanonuz yoksa elinizdeki
nitelikli ogretmen ve 6gretim proqranu sag lll ':.
bir ders yapmak Icin yetersiz kalacaktrr.
Ozellikle bu kosullann yete rsizligi kO~uk ~e
hirlerdeki okullarda daha cok ortaya crkmaktadrr. Fiziki kosullar st rut ve cahsma odalan
(mekan) ile ders arac ve qerectert olarak iki ana
bajllk alttnda top lanabili r.
a) Srmt ve eahsma odalan
Baz r okullan n kendilerine an binasmrn 01rnarnasr, baska bir okulun dersliklerini kullanmalan , cev reden gelen qurultule r dersin ijlenisln i olumsuz yonde etkile mektedir. Ders
dtsmd a cahsabilecekleri yete rli say tda uygun
mekanm clmamast ogrenci lerin ogrendikleri
konulan pekistirmestni ve dOzenli cahsma a h~
kanll gl edinmesini engellemekted ir.
b) Oers ar ae ve ge re~l eri
Kulla mm kolayllgl , cok ses li otmesr srmf
hakimiyetinin saglanmaslnda ki roIO... gibi ozellikleri nden dclayt M.l.O. derslerinde ahsrla geldigi gibi ders arac t olarak piyano kullarulmaktadt r. Bu calprtann akordu , bakrm ve
onanrm da ayn blr sorun yaratrnaktadt r. Halen
de rste kullamlmak uze re bile piyanosu bulunmayan bir okulumuz meveuttur. Bu okulda
piyano nun yoklugu org ile giderilmeye yal ~
ts tfmak tadrr.

Ders kitaplan ve okuma parca tarmm secirni
yaprnrxen ogrencinin icind e bulundug u ya~ donemi gozonune almm ahdrr. Oze llikle erkek
ogrencilerin
ses
degijim
evresini
tamamlamarms olmalan nedenlyle okuma pargocalanru
ses lendirmekte
zcrlandrklan
rO lmektedir.
Og renci ba~anslzllgm m nedenleri soruldugunda ve slralama yap malan istendiginde
ders ogre tmenlerinin % 41 okuma paryalanmn
ses slmrlarma uygun olmadlgl nl ilk slfa larda
be lirt mi~ lerd ir. Bunun sonuc u olarak dOzen Ii ve
sistemli bir ~a ll~ ma gerektiren bu derse karjr bir
isteksizlik olujmaktad lr. Bu isteksizlik bajans lzllg ln nede nler i a rasmdadl r.
Ozellikle Turk mOzigi dize lerinde yazilmlj
okuma-yazma a ma~1 1 kaynakalnn olmamas l,
ogreti mi onemli olyude etkilemektedir.
Og renei ve ogretmenleri n yararianabileeegi
bir kOtOphane nin olmayljl da goze ryarpan ek35

siklikler aras mda du ,
Ankette ders 6gretmenlerinden gelen talepler
arasmda totokopl makin asr da yer atmektedrr,
TOm fiziki alums uzluklara karsm ders ogretmenlerinln bayOk bir ozven ile egitimi aksatmadan serdurme cabatan takd ire degerdir.
Oers ogretmenlerinin ¢ zum oner nerlntn ilgili
kurumlarca degenen dirilmesi ve bu dogrunud a
birtakrm gi ri ~im l e rde bulunulmast bu okutlarda
istenilen M.LO . dersi nin dah a sag hkh ve etkili
clmasmda Onemli rot oynayaca knr.
4. COZOM ONERll ERi
-Mi ni Egitim Bakanllgl'nln ogretim prog ramuu
hemen
hazlnaYlp.
~ga na rak
tOm
A.G.S.L.M.B.'ne gond erm esi ve ~azlrlanan bu
proqrarmn her YII denendikte n sonra gozden
g~ri le rek eksik y6nlerinin giderilip yeniden uygulamaya konmasr ,
-Hazrr lanan 6gretim prog ram ma uygun ders
kitaplanmn yayimtanmasr,
-Bu dersi akutacak 6gretmen/erin seciminde
dersln niteligi gozonOne almm ah. Oers ogretme nlerinin iyi bir M.I.O. beceri sine, arm oni ve
maztk biclm feri gib ilaa nlarda yeterli bilgiye, piyanoyu e~l ik erec t olarak kullanabilme gibi ezelliklere sahip alup olma drkla n gozonOnde bu lundurulmah,
-Ders ogretmenlet1nin yarartanabifecejji hizmet i~i programlar dOzenlenmeli,
-Ogretmenlerin yararlanabileceqi bir ki lavuz

kitap hazrrta nmah.
-Ders 6gretmenleri belirti zamanl arda biraraya gelerek sc runtanrn tartrsmah ve bilg i
ahsverisi sag lanma ll ,
-Dersler og rencinin verimli olduqu saall ere
konulmah.
-O dOI, yans ma gibi ~e~it1i etkinliklerle M.Lo.
dersinde okutulaca k T Ork mOzigi dizilerinde yaztlrrus okuma parcalanrun otusturulmasr tesvik
edilmeli. Bu l(a l l~ m a la n n ilk OrOnleri ortaya ~ I 
klOca ya kadar halen var olao ve TOrk MOzigi dizilerini tamt lcr nitelikteki eserler sad e l e~t i ri li p
d Ozenlenerek ogrencil ere okutul mah,
-Fiziki ko~u tla n n iy; l e~ t i ri l m e s i ~ in gerekli imka nalrlO sagla nmasl bu konuda kurumlara ived ilikli ba~vuruda bulunul masl,
-SlOava ba ~vura o ogrenci saylsr yOkseldigin de yetenekh ogrenci se~me ~anSI lfOgalacagl ndan A.G .S.L.M.B.'nin tamt lml daha iyi
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yapnmahdu.
SONUC
A.G.S.l.M.B. kuru ldugun dan ben hrzla
gal makta ve TOrk MOzik Egitiminde Onemli bir
gorev Ostlenm ektedir.

,0-

Bu okullann egitirn sOreci icinde l(e!iitli soruntan vardrr ve olmaya da devam edecektir.
BOtOn bu sorunlar ve eksikliktere ragmen bu
okurtar TOrk mOzik egitimi, mOzik kDltOrO ve sanat alamndaki i~levi e ri n de n dola yr her zaman
sahiplenilm esi gerek en ve varllglOl daha verimli
sOrdOrebilmesi il(in he r tOrlO ca banm go steri lmesini zarunlu krlan kurumlardrr. B usarunlann zaman yitirilmede n ortaya konulm asr
¢ zOmlerinin bulunmasr onem tesrmaktadrr.
Bu sempozumda ortaya konulan tOm gObir kitap ha line get irilme si ilgili kurum ve
kurulusla ra gonderil mesi yararf oracaktrr.
rU ~leri n

Konu ile ilgili olarak Uludag Oniversitesi Egitim FakOltesi BQlumO qecen yll seminer bu yll
ise -I. Ulusal Anadolu GOzel Sanatlar Liseleri
MOzik B610mleri Sempozyumu" duzenle rrustir.
A.G.S.L.M .B'nin soruntanna ve l(ozOmlerine
tutan ve T Ork MOzik Egitimine anlern h bir
katkr saglayan OncO giri!iimcilerine ve bu vesile
dU~O nce le rimi ifad e etme Irrsatr vermelerinden dolayr basta say m Deka n Prof. Dr.
Ali Ozcelebi ile sempoz yum dOzenleme kuru lu,
baskan ve Oyeleri olmak vzere Uludag Oniversitesi Muz ik FakOltesi ve MOzik Egitimi B6IOmO'ne tesekkur eder, gonOlden kutlanm.
I ~ tk
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Grup Piyano Egitimi
Selmln TUFAN
Doc, G.O.G.E.F. Muzik Egitimi SolOma 9algl Egitimi Anasa nat Dah Ogretim Uyesi

Saym baskan ve degerli kon uklar, bepirnzi
sayglyla setamtarken oncelikle bizleri bu sem-

Krsa adr EPTA olan Europan Piyano
Teachers Association yanl Avrupa Piyano
pozyum ~tlSI altmoa bir araya getiren Uludag
Ogrelm enleri
Orgut(i'nun
yilli k
seminerlerinden 1994 yrlm da Hann Munden de
Unive rsitesi Rektorlugu, Egitim FakUlte si Dekanhgrve Muzik Egitirni BolumO Ba~kanr l g l ue
yeciten semine rin kc nus u "grup ue yaprten
piyano derslen" idi. Piyanc egitiminde grup
organizasyonda emegi g e~ e n 10m 6g relim elderslerinde gereken degerin vernmes! ve gruernam arkadaslanma tesekku r efme kisten m.
plara aynma ir;in baglm SIZ bir orgOt olarak
-Bu sempo zyumd a, kuruld ugu 19 90- 1991
egili m-ogreli m yrlmdan buqune kadar Ankara
cens en EPTA bir uteretur olu~turulmasl ve
Anadolu Gcze! Sanatla r lisesi'nde piyano
gerekenlerin yaprlmas r iyin ceca harcayip
ogretmenligi yapan bir 6grelim elemam 01oneri getirmektedir. Deg;~ik ya~ gruplanna
grup piyano dersi ve ren ogretmenlerin konuya
arak, sunacaqtm bildiri ile piyano egitimine
ili$kin acrklamalannm yer aldlgl bu semiyen; bir boyut kazandumayt hedefleyen bir
""~..L_~~,",~~"'" ne rde ba zr ogretmenler de ogrencileriyle uyanlaYI~1 acrklamaya rrall~ acaglm.
Calgl egilimi, bireyin egilimi uzerinde
gulamah cansmarar yaprmsla rdir. EPTA'nln
bu seminerine Macarisl an, levicre ve lsvec'ten katrlan egolumlu de gi~ i kl ikle re neden olan, yesannsmoa muzik egitimcile r kendi iilkele rindeki uygulamalan zaman zaman -.
itiminin geti rdigi disiplin ile pa rale l bir disiplin anla YI ~ 1 kazandrran mesjeki muzik egili minin cck cnemli bir beydeo ka setler yardum He c m ekler ve rere k an latrnrsra rdrr .
levlcreu bir egil imci. Bern Muzik Okullan Feduludur.
erasycnu'nun gundeminde bulunan "Grup Dersi' konPiyano egilimi ise, bu anlay t~1 caha larldl alanlara tausunda ve 9 ya~l ndaki iki yocuk
yaprlan piyano grup oerer
~ Iyan bir disiplindir, yani derslir. au ders agrencinin aldlgl
genel muzik egili mi iyerisinde, yoksesliligi yas ayabilmesini,
hakkmda bilgi vermi~li r. Bu egil imcinin iladesine gore . "Grup
dersi caha lazla zaman gerektiren bir ders olup 6grencinin
duyabilmesini ve uygulayabilmesini saglayan gerekli cavramere nn kazanlldl gl ve muzigi kendisinin yaparak yasa dmcnv eey onunu zamana bagll otarak amrabitir. Daha Iazta
pedagojik formasyon gerektirir ve Iek k i ~ i l ik ders kadar mas19l bir surecnr.
ralli clmaktadir. Bu dersler ekoncmik kaygllardan dolaYI
Piyano dersleri, Anadolu Guzel Sanatl ar Liseleri ve Egi.
de§il de, bireysel nedenlerden ve ihtiyay olgusuna g6re uytim Fakullelerine bagll muzik egitimi bOlUmlerinde bireysel
olarak yapl lmaktadH. Piyana egitimine ba~langly a~ama
gulanmalid"" grup piyano egitimi.
Ekonomik gerekyelerin. pedagojik gerekr;elerin uzerini
smda bireysel derslerin pedagojik yakla~lmla r aylsmdan
ortmemesi gerektig i likri de bu sem inerin /Y<IrplCI soeksik kaldlg lnl du~unen bir egitimci olarak , bu bo~lugu dol·
durmada etkili olacaglnl dO~iindugOm "Grup Piyano Egitimi"
nuylarlOdandlr. Ge rek Ankara Anadolu GOzel Sanalla r Li·
sesi ve gerekse Gazi Egitim FakOllesi MOzik Egitimi B6yah~matan na 1995- 1996 egilim -ogretim ylhnda ba~ladlm .
$imdi sizleri, grup piyano derslerinin tarihsel ger;mi~i,
lumu'nde uyguladlgl m yalimalarlma para!el bir du~unce
Amerika ve Avrupa'daki uygulamalan konusunda bilolarak gordOgOm grup ve lek ki ~jli k dersler araslOda anlamh
ili~ki ler kurarak esnek bir uygulama yapmak likri de yine bu
gilendirmeye r;ah ~acag lm.
seminerde olgu nla~an bir sonuylu r.
Grup piyano dersleri son yillarda Amerika ve Avrupa'da
d egi~ ik ya~ gruplarmda sOratie artan bir ~ekilde uy·
~imdi de grup piyano egitimi yah~malan iyerisinde olan
gulanmaktadlr. Amerika'da ilk grup piy ano dersleri, 1860'11
biryok egitimc inin ve ki~ is el bulgl,llarlmln sentezinden \".'
u~an bir yakla~ l ml belirli bir slra iyerisinde sunmaya ve sizYillardan itibaren denenmey e ba~lanm l ~, 1882'de prole s6r
Calvin Bernard CADY ile kOyuk gruplara uygu l an ml ~l l r.
leri grup piyano egitiminin uygulamadaki gor0nOmQ kon·
usunda aydlOlalmaya trall~acaglm.
1913'de Boslon'da lise programlarlna ah nm l~, 1930'da ise
8·30 ki$ilik smlflarda 880 okuld a uygulanarak zirveye ula~ 
Grup Piyano Derslerinde;
m l~t lr. Bugun Amerika'd a grup dersleri veren ogretmenler
Ogretme n-Ogrenci i li ~ k isi 'Ie Ort ak C;:ah;;ma Prensipleri
konunun gerek pedagojik gereks e metodolojik sorunlartnl
en aza indirgeyebilmek iyin adeta maleryal hamlama ve
Grup dersi IileratUrunde motivasyon kavraml yak onemh
piyano okullan olu$turma ya n~ma girmi~lerdi r .
biryertutmaktadlL Molivasyonun ba~an ile i li~k isi en onemli
Almanya'daki grup piyano egitiminin ba ~l a ng lC I ise, 14·
ogrenci ozelliklerinden biridir. Motivasyon saglayacak og15 Ylloncesine dayanmaktadlL Mainz Muzik Egitimi Akadrelmen, alanlOda uzman o/mali. grup psikolojisi nden anlamall ve kendisini grup dersini vermeye ham hisemisi "Ogretimin Genj~letilmesi " projesini Alman muzik
selmelidi r.
okullan fedarasyonu ile hayala geyir irken, 1993 Yllmda
Malte Hygsler ve Wolfgang Schmidt "4 6grenci , 2 piyano, bir
Grup derslerinde ogretmen otoril esi, bu alandak i bitgi,
deneyim ve gozlemlerin nilel igi ile ogretmenin elkin ki ~.
ogretmen" slogan l ve "piyonadaYlz" ba~Jrg l altmda grup
iliginin derse yanslmasl ~eklinde olmalidlr. lster grup isterse
piyano derslerine b a ~tadilar.

ue
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bire ysel clsun Ogretmen, 6g reOO i\';in bir modeldir. Eger
OgreOO, 6gretmenin itllevindeki ve tlahslOda ki ilgiyi kaybederse 0 anda n iliba ren d ersi n degeri ve eraerm zarergOnk
Og retmen, bire ysel oersieroe ogreneinin davrar nslanruet kileyecek tek kitlidlr, oy sa bir gruptaki 6grencilenn c avramslan, hem grup i\';inde ki a rka dastan tarahndan hem de
6gretmen tarahndan etki lenmektedir.
G rup dersi OQrelmeninin ilk gOrevi ileti ~i m saglamakt lr.
Bireysel derslerde ileli Jim sadece ogretmen ve 6gr end a raslnda okfug ~ndan daha kola y ve ~uk kuru lur. Grup caIi,malannda tse daha uzun sereoe ve zor OImakta dlr.
retmen ve og renci ara smdaki i1e\iJim, sorunsuz bir grtJP ~
h ~aSI sag layabilen va grubu bir arada M abile n en Onemli
lakiOrdUr.
Gruplama U etodlan
Piya no eQil imine ba(llang~a hornojenligi yakalamak 01dU~ w
ur. Bul On og renci lem ba(llang l~ ayru piy ano
egilimin i alma lanna ragme n ki,isel fa rklll lklar i k cersten iiiba ren kendlsini gOste receki lr.
Kalabalik gruplan krsa bir su re ~1i~llkian sonr a. 6grenciler arasll1daki lark belirgin ol arak ortay a ~l lunadan. daha
homojen alt gruplar olu~lu rma k. grup ~ hvnalann ln daha
ba~ an h yilrClmesini saglayacakllr.
Orlak C;:ah, m a Pre n slp leri ve Ogrencllerin Kendi
AralarlOdaklln,kller
G rup ~Ii~mas lnda ortak ~Ii,ma prensibi grubu bir ara da M an ve sorun suz ~ah ,m aYI sag layan bir prensiplir. Bireysel der ste oldugu gibi 6grencilerin da vraOl~an sadece
kendlleri ile ilgili b ir olgu ol may .p ~a h,ma arkada,lan nl da
ilgi lendlrm ekledlr.
OQrencile r araslOda ger~ek ortakhk. ancak Ogrelmen
b ireylerd en sagh kh bir OQrenme grubu olu, lu rabilirse ortaya
~Ikar. Gru p derslerin de og reneiler genellikle ~ekingen ve
kotkak harekel ederler. Ogretmenin bu anlamda zor bir gOrevi vardl r. Cun ku 6g relmen hem bu davraOl,lan gidermek
hem de denge li bir ilgi gOstermek zorundadrr.
Grup la ki OQrencilerden birinin aklil olmasl grubu ra·
hallalabilir anea k, bu Ogrenciyi gereg inden fazla l e,vik el·
mek digerlerinin heveslerinin klfllmasll1a ve geri I;:ekilmelerine neden olabil ir.
Ortak I;:ali ,ma I;:erl;:evesinde . 'rSlma , Odev yapma veya
SON sorma ' b irlikte aray rp bulunuz. ~all n l z, yaZll1lZ, dene yiniz' :;ekli nde ilade edilmelidir .
Rekabet Pren si b l (il ke sl)
Ogfenci ler arala fl nd aki yelenek l arklann l grup ile ~a
Ir:;maya ba,ladlklannda daha iyi farkedebilirler. Grubun~
Ir:;ma le mposunu a:;aglya ~eken ogrenci bu eksikligini gider mek i~in Ozel bir ~a ba gOslerir.
Rekabellen dog an ~aba etkili bir 6grenim aracld lr. Rekabet ortamlnda OQrenci lerin birbirlerine olan elkileri artmakladlr. Tatli bir rekabet sonucu, ula $llm asl gereken
hedelJere dah a kolay van labilir. Rek abetin dozu ay·
arlanmad lQlnda ise , olums uz sonuylar elde ed ilebilir. Grup
dagllma le h like si ile kar$1kar:;lya kahr. isleksizhkler ve kopma lar gOrClIur .
Grubu Blrar ad a Tutan Un surlar
Farkh yeleneklerde oIma grubun hemen dagl lma sml
gerektirm eme lidl r. Sos yal l arkhhklar ile ~ , ill i l ik uns urlanna
ragmen grup &yeleri kazan llabilir. Uyum il;:inde birlii<te 'rSlI~ma, grubu birarada tutabilen ve uzun omurlO olmaSlnl
sag-Iayan bir unsurdu r.
COk k~k ya$ gru bundalci (6-8) yoculdar da hl l arkh yetenekl ere sahip oIduklafl nl kavrayabilmekled irler . Bu durumda ortaya ~tkabi lecek sorun Jarln denge lenme si, ~-

os-

3.

nsmeier esemesmda OQretmenin bec erisi, bilgisi ve etkinligine baghdlf.
Grup egiliminde Ogrenci lern ba$arllannln kar$tla $ll fll maSlndan kesinlikle uzak durmak gerekir.
Plyano d a G rup De rsln l l, leme B ly lml
Grup, piyano egitim inde ai agldaki sereenn yerine getirilme si hal inde ba$a rrll so n~ ahnabilece ktir.
1- Bireysel + grup ~ah:;malaflnll1 ~ Mre kuUanllabild igi bir
zaman dilimine.
2- Aym ya, ve mumkCln oIduQu nca yeteoeklen birbirine
yakrn 6grenci leti n varl'Qlna,
3- Grup dersinin yapdabil mesi il;in uygun derslik ve donan lmm varl lgma.
4- OQrenci lere mumkOn oIdugunca e~ davranllmaslr · •
5-- Grup de rsinin gereg ini kabul eden ve grup dinamig ine
bag h davranl $larr tahli! ede bilen blr 6g relmenin varllgl na.
zaman A~lsll1dan
Peler Heilbult Piyano calma Der slen adh kitabmda grup
egt:iminde zamam kuOanma ,eklini, ders suresini . piya no
egit imtnin 1. ythnd a;
-Tek ki:;ilik oers il;in 40 dakika
-Grupdersi il;:in 60dalcika
2. Ylhnda;
-Tek Ici,ilik ders 9n SOdak ika
-Grup dersi 9 n 75 dakika
Grubun daha uzu n sure devam etmeet halinde ;
-Tek kitlilik ders il;:in 60 dakik a
-Grup der si il;:in90 dak ika, ola rak Hade elmekledir.
Ben im uygulama kl a oldugum $ekli ile de, bireyse t ve
grup dersleri m bu zam anlam aya den k bir sure i\';inde gerI;:ekle:;mektedir.
Mek an A~lsmd a n
Grup piyano eg ilimi ~in gerek li donal1lmm bir bOlOmunu
kendi ol anaklan mla saQiadlm. y ah:;malar lm t :;u ana kada r
birisi $ahSIma ail ol mak Ozere 2 piyanoda 4 ogrenci ile ge.. I;:ekle $lirdim.
So nu ~

Daha Once de belirtl igim gi bi 199 5-1996 egil im.ogrelim
Yllinda ba,lam l' oldu gum grup p iyano egilimi I;:ali:;ma larrm
2 ya$ll1a gird i. Bu yl l da 8 Ogrenci ite yeni 2 grup olu$lu rarak
yah$malarlma devam ediy orum.
Cali$ma lan ml yi ne 1 saatlik bire yseJ ders + 1 saat grup
dersi olarak yUrQlmekleyim. Yap llglm ~ah ima!a r, sadece
daha iyiyi yaka layab ilme ~en;:evesinde gen;:ekle,lirmeye
~h,llg lm bir hizmelli r.
Ara$tmnanl n ve ~all$malafl mm talmin edic i son u~ a rm l
aldlklan sonra konu hakk lnda daha aydmlaliCI bi lgiler ver·
mek uzere uyg ulamah bir seminerde gOril:;mek dileg iyle ,
say gl larsuna n m.
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