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Ova lur yes ile burunur ler
Papa tyalar doga mn sus udur
Bembeya zca gc ru nurler.

metronom
Cocu klannuz ...
Televtzyonun iytce mumyalastirdigr c;ocu klarumz...
Evet. tetevtzyon karsrsmda biiyiiyen cocu klarumz m gelece klerin de n tnanm endtse
ed tyor u m .
Sevtyestz konusmalar.. .
Ad m in bayagisl es priler ...
Beld en a.!jagl m ace muhabbetleri.. .
Gu n oluyor, in anm dinlerken igre n iyo r u m ...

Ve te levtzyon u kapanyorum.
25 ytl kadar once Aksaray'da. asm dtndar btr komsum uz vardi.
Televtzyon u 0 yillarda evtmize ye nt ye n ! ko n uk edtyordu k . Heyecanhydrk . arnk
televtzyonumuz va rdr.
Dtn d ar komsumuz tse kendtnce g~e rli gere kceler le televizyonu evtne sokmad igr
grbt. es tn e ve c;ocu klan na. komsuda dahl televtzyon tzlemeyi yasa klarmstr.
25 yJ.1 soma. 1997 yilmda b iz c;ocu klarumza televtzyon u ner edeyse yasaklayaca gjz.
"Ta ku nyah ne olaca k" d iye kizdiguruz komsumuzun tavr uu s tmdt b iz ortaya
koyu yoru z.

Ama mye?
Bir 6zel lV kanahnm s p tke r t. san k t dii nyanm en buyuk olaym m on h ab er tn t ve r tr

gtbt heyecanh. heyecanh konusuyor:
"Saym seytrctler . Hiilya Avs ar s howuna konuk e tti~t Mu s tafa Topaloglu'na b akm
n e dedt.'
Allah Allah , n e dem ts a caba?
"Her kes tn tuttugu kendme" d emts Hiilya...
Yahu , s aat: 22 .00 btle d egil. Colu k-cocu k h erkes ekran kars rsmda . Na stl b oyle
konu sab thyor aun u z?
Allah kahretstn.
Cclugu n ua . cocugu nuz, ahIaki degerfertntz yo k mu s tztn?
Evtn izd e d e rot b oyle konusuyorsunu z?
Evet. bir adtl1k , b tr seviyes izlik kol ge ziyor ekra n la rda .
Cocu ktar b u s ozler t d uya duya buyuyor.
Ma h a lle a rala rmda televizyondan ogren digl sozcu klert arkadasta n na sa tryo r. Evd e
aym kel tmelerl tekrarlamaya ka lkinca d a agzma en acrsm d a n k rrrmzr b tberter s u rii liiyor.
ibrahlm Tathses , Trabzon seh tr s tad m da ver d tgt kon s erd e . kapa h trubtnt d olduran
on b1n clvann da kt h epst b ayan olan dinleyicil erine tum nezake nyle aynen soyle seslemyor : ~ Ktz zilliler, be n t co k mu ozledtn tz?"
ve bu sozler btr TV kanalmdan gu pegu n d uz ayrm nsma varana kadar yayimlaruyor.
lstn reztlltgtnt crkaran bu soz lert affuuza sigmarak ya zdun .
Olaym vahametin t daha lyi an latab ilmek tctn ...
Ku ral yak , d eger yargts t yo k ...
H tcbtr sey yok .
Oysa b u be ld en a~agl ma ce muhabbetlerini ya panla n n ad ma "sa n a t er" de n ryor
tel evtzyon kanallannda.
Evet sanatcr... .
Tum ozellfk ler t ue to plu m u n onun de olmasr gereken k t!j1...

-------~

Toplumu pes tn den s ii reklem es i gere ke n ki~t.. .
ls te b u nedenle d tltrmze ye nt btr sozcu k daha gtrdt : "Ge r lfc k Sana t ~J ~ .
Deger li m u ztk egltimcls i S erai Aeay . Ken ya Yent Merarn gaze testn de btr kons er
sonrasm da b a km n eler yazrms :
"Ydla rd tr verdl~i e mek- titiz UP!? ve aylard rr suren hazrrhktan sonra de~erli
m eslektasrm s aym D04;. Z. Se.;k1n G6kbudak'm o gre n c il e rinin verecegr konseri,
herkes sessizce beklemekte . (... J Son s rmf og:rencilerln den Yuksel Ozkan ve
Mu rat D. Babacan, A. Diabe lli'nin d a rt e l p iyano son a t mr s eslendiriyorlar. Sesle nd irme strastnda yine salonda 4f~t yok '{C ardmda n al k1,lar. Srrada kii~iJ.ciik bir
piya n ist var, ozbeoz Konya'dan . Ozgur Un al dr . Henuz 13 ya!jm d a . Y~ltlan sokakta oynarken o, 6 ya sm d an be ri piyanosunun basmda c ro c k veren bir ya.vrumuz , "S ana t c r" adryla milyonlarca Insanrmrza yullu rulm aya ~all'llan , bir ge·
c ede ii nlii ya p rhveren kii~iik bilmem kimler gibi Ylrtlk ve prrtrk d egil. olamaz
da ... Anta 0 , sanalla yrllardrr i~ tee olmamn verdigi m iite vazi t avnyla salo ndakileri selamlayrp, o t u ruyor piyanonun ba em a . (••.) Program m ikinci bOlomunde M . Devrim Babacan ve Yiiksel Oz kan. Mozart. Beet hoven, Cb op m , N.
xaerm Akses ve Mende lsso h n 'un ya putarun seslend iriyorlar."
S aym Sefai Acay'm yazrsmda sozetUgt b u gencler. oca k sayumza kapak olan,
dergtmtztn m Uzik grubu Mavi Nota Muzik Toplulugu'n u n guzel cocu kl arr ...
Muztkt e. yenl btr riizgarlIl olusu m unu gerceklesttren bu guzel cocu klar, 2 . mayts
gecest Konya S . O. Prof. Dr. Erol Gu ngor salon unda "sana t ve sanatcr" kavrarmm en
guzel btctmde o rtaya koyuyorlardr s u pheslz.
Em tntm. Konya 'd a yasanan bu giizel sanat olaymm benzerle ri yurd u m uzun dcrt
k osestnde yasaruyor .
Ama belden a:;;agl ma co rnuhebbe U yapan "sa n a tc r' Tar gibi ek ranlara gelem iyorlar.
Ols u n!
Konya'd a n , Trabzo n 'd an. C;:anakkale'd en , Bursa 'dan , Burdur 'd an , Erzurum'd an ,
Adana 'd a n ve d a ha b trcck yerden esen Mu zik rii zgan topluma ge re ken m es ajr verecek
ve arn k televtzyonlarumzr acab tlec egiz.
So n baharda Trabzon'da muztkte yen! b tr s olu k ya sanacak . Mavi Nota Muzik
Toplulugu'nu n ptyarnstt ecvgur Yoksel Ozkan, Mavi Nota'n m dogdu g:u ken te bir
piyano res ttah verecek.
Ve bu konserl bask a konserler izleyece k...
Kara dentz'I n m u ztk le s ahlanan muhtes em d algalan . iilkenln Mu zik harekct ln l
daha bt r guctendirecek .
is te bu asamada sozu saym Sefai Aca y'm aym yaz rsmda n a ld rgun btr para grafla
n okta hyoru m :
"2 1. yy gtrerken milletlerin geli!imi,ligi, biltm-kultur ve san a llaki e vre n sel
geli!jmi!jlik boyutlan yla 61~ul mektedir . Koyhisii-!jehirUsiyle , okumusu-cahih yle ,
eglten ve egiti le nleri n : huysuzlann. c insiyet d e gi!;tirip ko, eyi d onenlertn, ku.-;iigii·biiyiigu He ne id iigu belirsiz in sa nlan s ahnelerde ve televizyon dene n a·
ra elardaki bireck programs Ial eyerek, zaman h a rcamal a n nm uziin t iisu nu, i:.tJ.k e m
ve insa nlan m adma yasa mak ~ok a CI o lsa gerek.
G er~ek sanata, gen;ek sanaterlara EVET...
Sana t ve Sa n at er a d m a yutturulmaya ~l!j da n kepazelikIere Ha yrr,"

MiifIt Semih Ba yl an
Gen el Yaym vcn et ment
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G.E.F. Muzik Egitimi Bollimu'nde Ogrenim
Gormekte Olan 1. ve 2. 5ml1 A.G.5.L. Mezunu
Piyano Ogrencilerinin Duzeyleri ile Karsrlasrlan
Sorunlar ve C;ozum Onerileri
Enver TUFAN
Yrd.

Dec. G.O.G.E.F. Muzik Egitimi B610mOt;algl

Saym baskan. sizfn huzurunuzda
burada bulunan herkesi saYQlyta selamhyor ve sempozyumun Turkiye'nin
mOzik hayatma konu atam kap sarmnda
anla mu katkuar sunmasm r d iliyorum.
Hepimizin bildigi gib i, daha nite likli
mOzik ogretmenleri yetis nrebilm enin
dart
yllhk
Iisans
lle
ger~ekl e~tjri le meyecegi dO ~Qncesi

bizleri

mOzik egitimi bOI0m lerine taban olusturacak gOzel sanauar liselerinin kurutma st doQrultusunda Milli Egtim Bakanhgl ile g i ri~ imlerde bulunmaya
g 6tUrmO~tO r . Ger ci. ilk gi rj~ jmle r baslannda saym
Yudmm GOrses'in bulunduqu blr grup taratmd an
biraz styes ! biraz da tek li p bir mu zik an laY I~1 dogrutlusunda sOrdOrulmek tsteomtsse de, daha som a
saym Hikmel $ IM$EK'in yc nlendirmelerl ile sagduyu
sahibi burok ratla r ve dOnemi n Milli Egitim Bakam
Saym Av ni Akyol'un direktilleriyte konu, qercek sahi pleri alan akadermsyenfere buakrlrmstrr. Ham
veri gelm i ~ken bu noktaya ula sumasmda emeql gecen herkese truzurla nmzca bir kez daha tese kku r
etmek isterim.
Bana gOre anadoiu gOzel sanatlar tiselerinin kurulmast. ulkemizde mOzik Ogretmenligi egi limin in
d6rt yrldan sekiz yna crkmast anlamrmtastyor. Tabi
bu da beni, egitim sOresinin iki kat arttlgl muzik
ogretmenJigi mesleginde, egitim nileliginin de en az
iki kat artmas l gerektigi dO ~uncesine gOtOrOyor.
Ger'YE! kten de ~ u and aki ogrenci dOzeyi bun un ger/ye kte~ebilecegi n in mOjdecisi gibi g6rOnOyor.
Kuru ldugu 1990-1991 ogretim ylli ndan bugOne
kadar, Anka ra Anadotu Guzel Sanallar Use si'nde
piyano dersle rine giren bir ogretmen olarak; 6zetlikle
1991·1992 g iri ~l i agre ncilerden ilibaren ya~ nan bir
takl m olumsuzlukla r ya nlOda ki, bun Ian bildir imin
ilerleyen b610mlerinde dade edecegim, nitelik a/ylsmdan olumlu yo nde bel irgin bir farkhhgln herkes

Egitimi Anasanat Dah Ogretim (}yesi

tarafmdan g6zlenebildigini s6y1emek
;~le ri m . Ancsk bu nu tOm anad olu gOzel
sanatlar liseleri ilYin sOylemek mOmku'l
deg il. Saynan 16'y1 bulan bu liselerimiz in herbiri IYOk farklt prob tem ler
yasamakta ve bu problemler yOksek 69ret urn asamasmda eok daha degi~ik
boyutlar kazanmaktadtr. iyi 6grelmen,
yeterli arac -qe rec. uy gun eansma o rtarm , her yll de g i ~meyen mufredat program larr, gerekli sanatsal cevre gibi biro
birlerini dogrudan etk ileyen olgulann
eksikltk len icerisin de yetisen anad otu
guze t sanallar uses! ogrencileri, Ozellikle ca1gl, dana
da indirgersek piyano egit imi asamasmda biz 69retmenle ri, keske piyano egitimine hie baslam asalardr
dedirtme noktasma getirme ktedirler. Bu grubun ,
piyano calmayt hie bilm eyenter ile , cld ukca iyi bilenterden olu san bi r baska grupla ayru proqrarm
ahyo r gozOkm esi ve ay m smavla rda degerlendirilmek zorunda olu nmas t. Vine biz 6g retmenl eri otdukea zor durumda brrakan bir ba~l-.d
konudur.
Og renci lhttyacmt , tam fakOlteler qlbi, anadolu
gOzel sanatla r liseleri He diger meslek ve normal liselerde n karsua yan Gazi Universitesi Gazi Egitim
FakOttesi Muzik Egili mi BolOmO, bu farklr ogre nci
tabamndan kaynak lanan problemleri yogun bir ~e
kilde ya~a m akta ve bu problemteri giderebilme nok·
tasm da eogu zaman earesiz kalmaktadtr. inanryorum ki, bu caresizligi ya ~yan tek bOlOm Gazi
degitdir. i~te bu nedente tOm b610mte r, problemleri
doQru laOlmlamak ve uygun cezOm 6nerilerini 0010m kurullan , fakUlte y6 netim kurullan. Oniversite
senalolan , YOK (YOksek Ogrelim Kurumu) ve Milli
Egitim Bakanllgl dOzeyinde savunduktan sonra
sonuc1andl rmak zoru ndadl r. KaOlmca bu sempozyu m , probtemterin lamm lanmaSI ve ortak strate-
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jnenn olusturulrnast konusunda .yok onern! ve tarihi
bir misyon tasryacaktrr.
Degerll dinleyenler, bu censrnaca a~agl da ba ~ 
IIklar halinde ifade eonen problemlerin irdele nmesi ve
bu proble mlerin en aza indirilebilmeleri dogrullusunda .yozum onerileri olusturulmasrna .ya h~ ll m I~tl r .
1- Duzey Farkhhktan
2- Piyano Egitimine Ba~ lang l ~
3- Piyano Egitimin de Davrams Kazandtrma
4- Piyano Og retme nligi
5- Alan Ogretmeni Se~imi
6- Ya'ms vertesen Davramslarm c;ozumtenme-

since vasanan Stkmtrlar
7- Farkli Liselerden Gelen Og rencilerin Olcme
Degerlendirme Durumlan
8- One riler
1- Duzey Fark hhklan :
8u bclumde. ayn setnrtercen gelen anad olu guzel sanatla r ltsesl mezunlan arasmcaki duzey tarkhhklan, ilgiri guzer sanatlar lisesi ve og renci altlsmdan lki baslrk altm da ele altnarak dege rlend iri!mi~li r .
1.1- i1gili Guzel Sana tlar L1sesi A ~l smdan
Her kurumun Iiziksel ola nakla n. bu kurumtan
ogrenci vererek besteyen cevrenm sanata ola n ilgisi
ve yalklOllgl ile bu kur umlann sahip oldug u egitim
kadrosu nun nice! ve niter anlamdaki yeterliligi dogal
oterak bir takrm deg i~ ik likle r goslerir. Ancak bu degi§iklikler, og renciler aresm da kapanmasr mumkun
olmayan dOzey farkhllklan ya ratacak noklalara ura~I r ise, bunun liselerimize ve ogre ncirerimize verecegi zararlan §imdide n g6rebilme k gerekir. Mezunu oldug u gOzel sanatlar lisesi ogre ncilerinin,
yuksek ogrenim dO zeyinde egitim ve ren mOzik egitimi bolOmlerine girebilme §anslO lO yak denecek
kadar az ordugunu dO§Onen ogre nci veya 6grenci
velisinin, lfocuklarlO lO gelecegi kon usunda sozkanusu liseleri tercih etmelerini beklemek herhalde
biraz hayalcilik olur. O,kemizin sanal, sanalltl , sanat
egilimi gibi kavramla n pervaSlzca tOketligi §u gOnlerde, her birinin lfolde vaha gibi gorO ndOgO anadol u
gOzeJ sanallar lisererinin probremlerine sahip lttkmak hepimizin asl; gorevidir. 8 u nedenle, a~llml§
olan liselerimize her tUrlU destegi verirken, yeni
alfl lmas l dO§OnOlen lisererin projerendirilme a~a 
ma slOda, Milh Egitim 8akanhgl ile ilgili universile lerin ortak lfa ll§malar ilferisinde olmasl yolunda gerekli adlm lar ivedilikle altlmalld lr.
1.2- Ogren ci A'rl smdan
Hepimizin bildigi gibi muzik , hem topl u hem de
bireysel olarak yapllabilen bir sanat eylem idir. Ayn
§ehirlerden geJen anadolu guze l sanat Jar lisesi mezunJan araslOdak i duze y farkh llkJan, 6grencilerin
4

hom ojen bir grup olustu rmasr m engellemektedir.
Kaldl ki, rmrzik egilimi b6JUmierinde ogrencilerin kra
ve erkek cla rak sayrsal dagi limia n bile co k c nemlidir. Sozkonusu duzey Iarklrhklan, bireysel gelismeyi t uzlandrran rekabet ortammdan uzaklasmaya neden oldugu itrin, bu durum ogrencilerin
bir krsrmmn qereek pertormanslanru goslermelerini
engellemekte ve kendisini bu yanst an lf1 kart?,
ogrencinin butUn amacmr.yetruzca gelYer net ahp bir
an once okutunu bitirmekle smtrtandumaktadtr. Yasanan bir baska problem lse. d6rt yll egilim gordugO
guzer sanatlar lisesinde em salle rine gore COk ba~nh gibi gozuken ve basanf otmayr yiiksek 09ren im asamasmda da sOrdurmek isteyen bir ogrencinin. bunun gozuken dazey tarknhklan nedeniyle
mumkun otamayacajnm enlamas r noktasmda ya~ad lg l psikolojik srkmndtr.
2- Pi yan o Eg i ti m ine Bafl ang u;
Asistanllg lmdan bugune kadar , surekli otarak
piyano egilimini tamamtama gibi bir cabanm c enslnde oldugumu hatrrhyo rum . Piyano calabilmekle,
piyano ag retebilmenin birbirteri nden cok tarkh eylemler old uqunu gordOgOm ilk cersten bu yana, piyano egiti minin cercevesor dogru cizebihn e du§uncesinin, 6gretmenligim uzennde taztasryta etkili
oldugunu soyleyebihrlm.
8 ana gore, akade mik btr anlayrsla yakla ~ l rd l g lOda , deneyimn bir og retmenin, program ya
da programlara bagll crarak surdurdOgu metodolojik blr disfpfin i~ id ir, piyano egiti mi. Tamm leerisinde ki -deneyimri ogretmen" olgus u, ogretmenligi min ilk y illa nnda Ism amadl glm ama §imdi
ise vazgelfil mez buldugum bir boyu ttur. Su neden!e
sozkonusu boyutu, biraz so nra gerecek olan 4. ba ~ 
Ilk "piyano 6g retmenligi" ba~ lI gl aJtmda irdeleyecegim.
Degerli me sl e kt a ~ l anm , dOnyanln pekyok Olkesinde ve d e g i ~ i k zaman dilimlerinde, piyano egilimine b a~ lang l c l amalf layarak yaz llml§ metollan n
bulundugunu ve bu metotlann da bir lfo k ara:;;Ilrmaya konu old ugunu biliyoruz. YaplJan ara~ 
tlrmalar; lit"e rator On ba§lang llf a~a mas lOda kazandm Jmasl amatrlanan dav ra m~ la n n SlraSI
yonOnde farkhllkla r, piyanoya ba ~ l an gl lf ya§1 nol\.taslnda ise benze rlikrer ilferisinde oldugunu goslermektedir. Piyano egitim ine ba ~ l ama ya§lOlO her
geyen gun daha da a:;>agr ~eki ld ig j gOnumOzde,
okula ba~lama-yani piyano eg itimine-ba§la ma ya:;>l
14- 15 olan anadolu gOzer sanat lar lisesi 6greIJc
cilerine daha farkh bi r piyan o og retim programl uygulanmalldlr.
Sonulf olarak piyano eg itimine ba §rang t~ ; ogrenci
yaplsl, gerekli donanlm (uygun derslik . yeterti piyano, yelerli zaman, yelerli 6grelmen, vb .) ogretme n
niteligi ve uygulanabilir programlar gibi laktorlerin bir

•

a-ave gelmesine baghdlT. EnstrOman ogretiminde
onemli olan ogretmenin nileligidir. kunamtan metoner yalmzca bir aractrr yaktasmu, bana gore 6zel
dersler iqin ge<;erJi blr yaklastmdrr. C;O nkOokut egitiminde 6grencinin gelecegi, birbirinden tarkh niteliklerde de olsa ayru program icerism de cahsmak
durumunda alan piyano ogretme nlerine brrakrlmahdtr. Aks i takdirde , ay m okulda n cok farkll
piyano duzeylenyle mezun olan ogrenciler yetis-

tinlmis olur. Bu da, program konusunun anadolu gOzel sanatlar useren iyin ne denli 6nemli otdugunu bir
kez daha vurqulamaktadrr.

3- Piyano Egi timinde Davrams Kazandirma
MOzik ogretmenligi mesleqimn, anado lu quzel
sana tlar hselerlnin kurulm asryla nile lik acrsmdan
ge li~me gosterecegi konusunda ki d O ~ u nce l eri m i bildirimin basmoa ifade etmistim .
Egitimin dort yrldan sek iz ytla crkrnasr. piyanistik
anda nsans 1 egidOzey;n artmasrru sa gl a ml ~tl r.
timi alan bircok 6grencimiz, bundan oncekl ytllarta
kar~ l la ~ llrd l glmda lisans 3, hatta tisans 4 duzeyindedir. Kalite gide rek artmaktadrr. Ancak bu.
rada bilerek ya da bilmeyerek hatalar da yaprlmaktadtr. Piyano egiliminin her asamasmda. kazandmlmast qereken da vramslann odOn verilme den kavratumas t yerine . erken srcrama diy e ifade
edebileceqimiz ve zarartan daha so nra ortaya erkaoak vitrine yc netik cansrnatar ogrenciye zarar ve r·
mekted ir. Halbuki her all davram~ l yelerince kav·
rala cak kadar zaman vard lr.
Aynca bu konuyla ilgil i o larak ya~adlg lm lz bir
ba~ka prob lem ise, baz l anadolu gOzet sanat lar Iisele rinden ge len ogrencilerin, bir yanyllda yok az
saylda parya ya lmalan ve yaldl klan paryala rtn dOzeyleri aras lnda ciddi farkhlikla n n olmaSldlr. Bu
durum davranl~ la nn peki~ tirilmes in i ve ogrencinin
de ~ifre yapabi lme gucunu olumsuz yo nde et·
kilem ektedir.
Sonuy olara k; ace le elmeyen . kazandln imasl
gereke n da vra m~l an kaza ndlrma konusunda la viz
vermeye n ve y ali ~ l la n parya lann (Ozelhkle smav
paryalanmn ) kabul edilebilir bir lem poda seslendirilme si gerektigi anlaYl910 1 savu nan bir yakla91m iyerisinde o lunmahd lr.

su

4- Piyan o Ogretmenllgi
Degerti me sl ekta ~lanm , anad olu guzet sanatlar
liseleriyle ilgili olarak ya~ am lan en onemli problemlerden birisi de piyano ogretmenligi konusudur .
Burada piyano og retmenliginin ne kadar dOYurucu ve zor bir meslek oldugunu anfalma klan yok,
piyano ogrel meninin ogrenciyi da ha iyi piyano yalmaya gblOrecek ya k l a ~l m l a n kullanmaslnda ki
onemden bahselmek iSliyorum .
Piyano egiti mi, bireysel farkllhklar Ozerine kur ulu

bir egilimdir. Her ogrenci, ogrelmen iyin yeni ve yOzOlmesi gereken bir problemd ir. Sir ogrenciye uyguladlgmlz yontem digeri icin uyg un olmayabilir.
Beyin ve kaslar arasmdaki koardinasyon her ogrencide ayr u t uzda cansmaz. Dikkat edilirse bu atgrlamadan Iarklr bfr konudur. Piyano ogretmeni
ogrencisinin cze l sonmlanm bilir , bilmelidir de.
yOnkO piyano cata rken rahat olmak gerekir. Bunun
onemini bilen og rel men, ogrencisi ni germek ye nne
onu rahatlatmanm-yolla n m arar ve bulur. Piyano
oerslertnm bireyse! otarak yaprtmast, piyano ogretmeni nin, adeta
bir psikolojik damsman gibi cahsmasma ve Ost dOzeyde rehberlik hizmet i vermesine nede n olur.
Piya no cei ma i ~ i , zama na karst yaprlan bir eylemd ir. Yani tekran yoktur. Bu da piyanisti seslendirme asamasmda cck iyi bir konsanlra syo n icerisin de olma zorunlu'ujiuna gbt OrOr. Bunu bgrenciye
kazanrnrmasr gereken kisi piyan o bgrelmenidir.
Buradan, piyan o og retmeninin monvasvon konu sunoa bilgil i olmasr gerekt igi sonucu crkmak tadtr.
Piyano ogretme ni, rekabeti, ogrenciler arasmda gefismeyi htzlan drran bir era c ola rak gbrmeli ve bunu
tum ogrencilerinin hissetmeslni saqlama konusunda , gerekli ortarm bazulamahdrr . (Tabi teh likelerini de goz cn ande bulundu rarak.)
Sir mOzik ogretmeninin ozel ogretim yontemlen
kcnu sund aki bUgi birikimi ne kadar bnemliyse ve biz
smavlanmrzda bu boyutu ne oranda 61yOyor isek,
Anad olu gOzel sanatlar lise sine alacaglmlz piyano
ogrelmenlerinin, piyano pedagojisi alamndaki birikimlerini de mullaka blymeliyiz. Bu konuda en buyOk gerev biz piyan o ogrelme nlerine d0 9me kledir.
Piyano pedagojisi ala mnda yapilacak olan yogun
semine rlerin, problem lerin azalmaslnda etkil i olacagl kanlslOdaytm . Ayrl ca Iisans OslOprogramlarda
piyano pedag ojisi der sinin ayllmr 9 olma smr da.
problemin giderek yozu lecegi yol unda elk ili bir adl m
olarak gbrmekte yim.
5· Alan 6 gretme ni Seyimi
lnanln ~ u anda okuy acaglm bOlum, bu bildiriyi
hazlrlarken hiy zorlanmadan yazdtgm lek bblUmdOr.
yOnkO "alan ogrel meni seyim i" ba911g1 adl artmdaki
bu belOmO yaztma koymamlO lek sebebi, Milii Egi·
tim Bakanhg l'na o lan kl rglOhglm ve klzglOll glmdt r.
TOrkiye'nin herhangi bir nokta slOdaki, herhangi bir
anadolu gOzel sanatlar lise sinin, herhangi bir piyano
ogretme ninin oksOrOgOnOn. yOksek bg renim kurumlan nda ya li ~ a n biz piyano ogrelmenlerini Zb.
IOrre ett igini uyarrlanmlza ragmen duymamazllklan
gelmelerini anlamakt a gOylOk yekiyo rum.
Piyano egiliminde, dog ru ba~la ngly <;:ok onemlidir. Sir piyano ogrelmeni islerse bir bgrencis ini hiy
piyano yal amaz d uruma getirebilir. Bunun i<;:in ken·
disine onlarca . bg renciyi emanat ettigim iz piyano
5

ogrelmeninin secimmde. bu alanm uzmanlannm
bbulunmasr gerekir. Buqune kada r soz konusu secimte r. piyano egilimiyle uzakl an yakmdan i li ~k is i
olmayan krsner taratmdan yaprlrmstrr. BakanhglmlZln, bundan sonra gerekli dikkatliligi gostereceqini umuya r ve daha tazla yOklenmeden bu
bOli.imO ge9iyorum.

6· Ya n h~ venesen ne vrems tenn Coz Omlenmesinde v asanan Srkmtuar
Burada G.E.F. MOzik Egilimi B610mO'ne gelen
ban anadolu gOzel sanatla r lisesi mezuntannm. deneyimh ve piyano egitimine dah a akad emik yaklasan
bir ogreti m elemar urun ennoe. nerede yse ba~la ngl.y
dOzeyine cekilerek, eskiden yaptrklannm adela yok
sayrlrnasma sebe b ola n yaklastrnlann, ogrenciler
Ozerindeki olumsuz etk ileri ile yalms yertesen lemel
davramstann cezcmrenrr esmce eareslz katan piyano og relmenlerinin duruml armda n bahsedecegim.
Daha onceki bofumle rde piyano 6g retimine ba slanqtcm onermne degind igim lcfn, bu bclurne agrrhkh otarek konunun psik olojik boyutlanm irdele mek
istiyorum. Yalms yerlesen teme! davraruslann deg i~l i r i l m e ye eatrsnmasr, oncetikle ogre ncinin ikna
edilmesiyle baslamakta ve ogretmenine inanmaktan
baska seceneqi olmayan ogrencinin, kendin ce .yak
kolay olan percala n sank i 90k zor bir eseri sestendiriyormus gibi saatle rce cahsmasryla devam etmekted ir.Bunun ogre nci uzerindekt psikolojik etkisinin .yok ag tr oldugunu dO ~ O nu yorum . CCmkO baz t
ogr encilere gore bu. utar ulacak bir durumdu r. Kendisin t, uta nrnakta ders i brrakmak ara smda tartl~ma
noklaslna gelirmes i bile, bana gore ogrenciye verdigi psikalojik zaran anlalma k i9in yele rlidir. Ogren cilerin bu durumun u gozlemekle olan ve bu a~a 
mada ona sahip ylk mak iyin gerekJi mol ivasyanu
saglamaya 9al l~a n piyan o 6grelmeni de , ya~a n a n
bu duru mdan rahalsl z olmaktadlr. ButOn bun la ra
neden olan kon u ise, bazl temel davranl ~lann ya l m~
y e rte~ti ri l mesjd i r.

7- Farkll Li selerden Gelen Ogrencilerin Ol9me
Degerlen dirm e Durumlan
YOksek og reni m a~a m asmda , og renci labanmm
larklJ lIgmdan kaynakla nan sorunlan n en lazla ya~a ndl gl yer, lina l smavlan dlr. Komi syon 6 nOnde
yaplla n bu smavlarda, ana dolu gOzel sanaUar Iisesi
mezunran ile piya no egitimine yeni ba ~ layan ogrenciler aynl progra mda n sorumlu olmak durumundadl r. Bu nedenle birbirinden .yak la rkll alan
iki grubun, ayn l prog ramdan soru mlu olmalarrnm
slkl nll slnl komi syonl ar cekmekte ve sorun , CazOm amacly la o l u~tu r u l m u~ yonelm elikler verine
k i ~ i leri n vicda nlyla 9azOIme nokla sma getirilmekledi r.

Konunu n vicdan boyutu yarund a. bir de ogretmenle ri yarutma boyutu va rdrr. Anad olu gOzel sanalla r lisesi ndeyken ula~llgl piya no dOzeyini bitdigimiz bazr og rencilerin, bolUme geld ikle n sonra
lazla yo rulmada n,piya no de rslerini verebilmek gibi
bir dusunceyle kendilerini ogrel me nlerine tarkh lamttrklanm qcrmekteyiz . Bu ogrencilere uygu lanaeak herhangi bir yaptrrm da da bulunamamaktayrz. Kurulmalanyla, muztk agretme nligi mesleginin nitelik yc nu nden qelismesin i saqlayacak olan
Anaocru gazer sanattar lisele ri, uygulamada bcsluk
brrakmayacak ycnetmeliklerin olmamasr nedeniyle,
balUmler uzennoekr etkilerini yeterince hissettirememektedi rler.

8- Oneriler
1- Anadolu gOzel sanallar Jiselerinin kurulduk larr
iller ve yakm cevrere nnde. agrencilerini iyi yetistirerek gelecege gOvenle hazr rlayan kurumlar 01d uktan dO ~Once si n in otusmasr saglanmahdlr.
2- Egili m lakOltele rine bag lt m Ozik egitimi bOIOm lerinin giri~ yetenek srnavtan, bilgiyi de olcen Slnavlar haline d6nO~tQrOl mel jd jr.
3- vent kurulacak anaooru gOzel sanatlar liselerinin, baka nhk ve ilgili Oniversitelerin ortak cansmasr so nucu kurulmas t saqlanmehdrr.
4- TOm b610mler otarak problemleri dogru tarumtayip , bunlarm ry6 z0mle ri noktasmda ilgil i kurumtann birlikle ikna ed ilmesi saqtan mahdrr.
5-Daha iyi egitim i.yin gerekli alan ara9 ve gereclenn saqlanabilm esi yolunda, bakanltk ve 0 yorenin va rhkh k i~ileriyle giri ~ imle rde buhmulmahdrr.
6- Anadolu gOzel sanaUar lisesinde enslrOman
ogrelmenligi yapacak ki~ilerde, yOksek. lisans yapm l~ olma ~artl aranmaltdlr.
7- Egilim lakOltelerine bagll mOzik egitim i bo10mierindeki lisan s OstO programlarda, .yalgllar .
pedag ojilerini i.yeren derslerin mutlaka yer aimasl ve
program l yurOle n 6grencinin ana 9algl sl dog·
rultusundaki bu der si serymesi zorunl u hale getirilmelidir.
8- Og rencilerin ryalgllan ndaki birikim ve gel i~ me le rin i daha iyi anlayabl lmek ve kend ilerini fa rkh
goslerme lerini 6nleyebilmek iyin, anadolu gOzel sanatlar lisesinden ba~ laya n ve lisans eg itiminin sonuna kada r devam eden , -.yalgl ge li~ im dosyas l-nm
tululmasl saglama hdlr.
g- Farkh ogrenci taban rndan kayna klanan problemleri en aza indirebilmek iryin, yOksek ogreli m kurumla nnda -hazlrl lk srnlfl"nm aryl lmas l sagJanmalrd lr.
10- Anadolu gOzel sanaUar liselerinde ders veren
ryalgl egilimi ogretmenlerinin, gerek bilgi tazeleme
ve gerek se yeni yonlem ve lekniklerden haberdar
olmalarl dogrull usunda "hizmet iyi egitim selT '
nerleri" dDzenlenmeridir.
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Anadolu Guzel Sanatlar Liselerinin Muzik
Bolumlerlnde Uygulanan Calgl Egitimi ve
Viyolamn Calgl Egitimi lcertstndekl Veri
Ayler TANRIVERD i
0 0<;. G.O.G.E.F. Muzik Egitimi SalOmO((algi Ana Sanat Dah Ogretim Uyesl

GiRi~

Egitim; bilim, teknik ve sanatm

Gehsmts iilkelerdeki mti zik
ve c;:a lgJ egitimi

her U<;OnU de kapsayan bi r icertkle

duzenlene rek, bireyleri ve toplurnlan bicimlendirme , yonlendirme, deqistirme, qelistirme ve yetkinles firmede e n e tkili surecttr. Sanat egitimi , egitirn sUrecinin DC; ana
boyutundan biridir. MUzik egitim l
ise, <;€!?itli kollara aynlan sanat
egitiminin bashca dallan ndan birini olusturur.
Yahn ve ozlil a nlarmyla rntizik egitirni, "bireye . kendi yasantis t yoluyla amach olarak
belirli rnUziksel da vreruslar kazandi rma ya da
"bireyin mOziksel davramsmd a kendi yasantrsr
amach o lara k belirli deqisiklikler olustur ma"
surecidir. insan yasa rrundaki vazqecilmez yeri,
onemi ve tslevler! nedeniyledi r ki m Uzik, hem
et kili bir egitim aracr. he m de o nemli bir egitim alarudir,
C:;algl egi tim i, "<;algl O9retirni yo luyla bireyler ve toplumlann devinissel , duyuss al, bilissei
davraruslennda ke ndi yasantilan yoluyla ve
kasrth ola rak isten d ik degi$iklikler olusturma
ya da yeni da vraruslar kazandrrrn a" sUrecidir.
MUzi k egitiminin temel boyutlarmdan biri olan
<;algl egitimin in ya ptlmadiqr durumlarda , m tlzik eg itimi ya eksik, ya yetersiz. ya da yeterin ce saqlarn ve tutarh olamaz. (1)
Buradan yola ctkarek T urklve'd e mesleki
mUzik egi timi veren kurumla nn dtsmda uygu lana n m Uzik ve <;algl egi timini bir kac qelismis ulke He karstiesnr ma ya parak daha iyi
anlayabiliriz .

MUzik egi timinin o nerni oldukca
qerile re dayanm a ktadtr. Eski Yunan
uygarhklan nda o kullarda mUzigin
dil ve aritmetik bilgisinden once

qelmesi, Arkadya'da "Aulas Iobuarun atasf ve lir" calmamn otuz yasma degin zorunlu olrnasi bu du-

sunceyi karutlarnaktedtr.Iz]
Maca r Egitim Ba kan hqr tse ilk ve o rta 09retim mUzik egi tim i p roqramlanm "sanat eg itiminin yayqmlastmlmasi ve her bireyin iyi bir
sanat egitimi elmesi" esasma dayah Kodaly
mUzik egit irni siste m inden ya rarlanara k olusturmus ve mUzik, matematik, anadil ders
saatlerini estt olarak dagttrrustrr.
Deneyler, cocugun zihinsel qelisiminin ell
hrzh asamasmm 0 -7 yas arast oldugunu o rtaya
koym ustur. J ap on eg itimci S uzuki, ge li$tirdigi
ve dUnyaya yaydlgl keman eg itim siste mi ve
felsefesini; coc ukiann O9renme kolayhqmdan
yola crkarek , cocuk beyninin venlen he r bilgiyi stinger g ibi emmesi p re nsibine da ya rmsbr. Bu sistemde o kul once si <;agmda e n
erken uc yasmda her cocuqa keman calm a
og ret ilebilmektedi~. Suzuki'nin kurarru gUnUm Uzde , ABO, Ingilte re , Da nimarka , Belcika, Fra nse . israil, lsvicre , Kore , Tayvan ,
Hollanda ve Alrnanya'da basanyla uygu -

lanrnaktadrr.
S o n olarak Avusturya'dan bir o m ek verilec ek olursa : kendisi de mUzikegitirncisi o lan
7

ya~ arasmdaki ye tenekl i ogrencile re muz ik aglrhkh egitim ve ren
ortaokullann acrlmasnu sag laml~ ve 1976 YJ-

Wolfgang Stern I0-14

tim ine kucuk yas larda baslarnek, eg itimdeki

genel basanyi ve kaliteyi yakseltmek acismdan oldukca bOyDk one rn tasimektadir.

hnda Graz'da deneme egitirnine baslayan ilk
mlizik ag lrhkh ortaokul (Ferdinandeurn)dan
soma bu rnUzik o kulla n , hizla i ilkenin bircok

bolgesine yayilrmsnr.
Bu okullarda okuyan ogrenciler normal
okullarda okuyanlara oranla 3glT bir ytiktin altina girmektedir. Orta 1. simfta 36, 2. suufta
37 . 3. suufta 38, 4. simfta 39 saar ders goren
cocuklar, ay nc a birden lazla c;algl calmayr
ogrenmekte (basit vurrna calqilar, boy boy
blok flutler, kernan, klarnet . gitar, p iyano gibi
c;algJlar) ve koro egitimi alarak oldukca basil

fakat cck sesli eserler seslendirmektedirler.
Ogrencilerin basan durumlanna gelince,
muzik agJrhkh ortaokullarda okuyan ogrencilerin dersleri cok yUkJo olmakJa birlikte genel
ba senlan

normal

o kulla rdaki

og rencilere

oranla daha ytlksek olmaktedir. Prof. Revers
(Kosel Verlag) bu okullarda yaptlgl bir arasnrrnasma da yanarak "milzik ve zekarun birbiriyle basa bas ilerlediqi ni" belirtmlstir.
Egitim siste mine getirilen bu yenilik. aileleri
de ister istemez etkilemektedir. Cocuqun beIirli bir disipline kendi istegi ile girdigini , her
gOn blrkac seat ~a lgls lm , se rkrsnn ~ah~hglm .
ko nse rleri ka~lrmad lgln l g6 zleyen anne-beba ,
cocugu He ay m beqenilen paylasmak icin bir
cabe g6sterrnek zorunda kalm aktadtr. MUzik
aglrlikh o rta o kulla ra devarn eden ogrencilerin
o kula kar st tutu mlanmn olumlu o ldugu , o kula
severe k gittikle ri, b irlikte sarkr soyleme ve
rnuzfk yap ma ah!?kanligl so nucu birlik ve toplum kavrarnlannm ge li!?tigi. daha baqrrnsrz ve
ke ndin e gUvenen kisilikli birey ler o lma yolunda adim attlklan, birbirleriyle yard l m la~ma
dayam!?maya o zen gosterd ikleri gozlenrni!?tir.
Birlikte , toplu o lara k ya~anan rnilzik de ne·
yimlerinin ge tird igi c;o!?ku ve mutluluk, 6 teki
a lanlarda da ba!?an h olabilmelerin i sag larn l~ h r.

Avusturya'da ki bu okullar, p rofesyonel mU·
zisyen yeti~tiren o kullara eleman saglamak
a maCI gtitrneme ktedir. Ancak bu o kulla rda
c;o k sivrilen. ~ok yetene kli, miizigi rneslek 01arak sec;rnek isteyen c;oc ukla r. milzik Iiselerine
ve konservatuvara gitmektedi rler. (4)
Yukanda verile n o rneklerde de gortildUgU
gibi c;algl egiti rnine , dolaYislyla milzik egi·

•

Tiirkiye'de Muzik ve <;algt Egitimi
Olkemizde ilkogretim o kullan mn ilkokul
krsrmnda o kutulan mUzik dersi; 1.2.3 .4.5.
simflarda iki~r saat , o rta kisrmnda okutuJa n
mtlzik dersi, 6 .7.8 . suuflerda hirer saattir.·
Baglmslz o rta o kullarda o kutulan mtizik
dersi; 6. suufta 2 seat, 7. ve 8. suufl arda hirer
saattir."

i1kokullarda okutulan rntlzik dersi; 1. 2. 3.
4. 5 . suuflarda hirer saattir ""
liselerdeki sanat alaru milzik egitimi dismda clan ve secmeh olarak okutulan muzik

dersi ise, haftada iki saattir. (5)
Dogal ola rak bu kadar krstth o lan ders saati
lcerisinde verilmesi gereken muziksel isitme
eg itimi, ses egitimi, <;algl egitimi, muzik bilqisi
eg itimi, muziksel begeni egitim i ve ya ra ncilo,
egitiminden hicbirisinin ye te rince verilemeyecegi bir qerceknr.

lste i1ki istanbul'da olmak uzere 19891990 ogretim yrlmda dcnemm Milli Egitim
Bakaru Avni Akyol tarahndan kurulan Anado lu GOzel Sanatlar l.isele rt. ko nservatuvarlar
dismda ynlardrr ozlemi duyulan er ken yasta
muzik eg itimi vere n kururnlann eksikltqini
6 ne mli olcude gidermi!?tir. Bu Iiselere , orta o kulu ya da ilkog retim okulla n m bitirmis
14 - 15 yaslan nda yeten kli ogrenciler ahnmakta ve ve muzik bolurnlertnde o kuya n bu
ogrencilere , normal lisele rde o kutulan derslerin yamnde , mOziksel lsttme egitimi , <;algi
egiti mi, ko ro eg itimi, o rkestra egitimi gihi
dersler de ytiklO bir p rogra mla verilmek ted ir.
<;algl eg itimi dersle rinde og renc iler iki <;algl
og ren m~ ktedi r. Bunlar ana c;a1g1 ve piya·
nodur. Dgrenciler piyano yu zen 'nlu ola rak,
ana <;algJla n m ise; fiziksel ya plla n na uygun
olarak sec;mek ted irler.

Calgl Egiti minin like ve

Ama~lan

Calgl eg itimi yoluyla ogrenci; yetenegini
geli!?tirecek , mUzikle i1gili bilgilerin i zen·
ginl e~tirecek. mOzik begenisini yUksek hir

duzeve crkarmaya ceheace knr. Ayn ea c;algl
eg itimi yo luyla og reneiler mUziksel isitmelerini, mtizikalite lerini, yorumculuk lanm ve
birlikte mOzik yapma yetene klerini gelistirecekler, dOzenli ve disiplinli cehsrne ahskanhklan edi neceklerdir. Ulusa l ve evrense l
mUzik sananru c;a lg l egiti mi yo luyla tamma
hrsatr bulaeaklar, izledikleri konserler ile elistirme gUeU kazanacaklardir, <;algl egitimi,
GUzel Sanat lar U seleri mOzik bo lOmlerinin
cok onemh ve temel ala nlannda n biridir. <;algi
egitimine onern verilmeli, calqida olabildiginee qelismeyi saglamak icin sistematik bir
blcimde uzun saatler cabstlmah ve cahstlmasi
tesvik edilrnelidir. (6)
Calgl Egitimind e Viyo lan m Ve ri
Viyola egitimi c;a lgl egitiminin bir alt koluduroOda mUzigi ve senfonik mUz@n tem elini
teskil ede n yayh c;algllar ailesinin alto c;alglsl
olan viyola , birlikte seslend irme ve o rkest ra
de rslerinin vazqecilmez c;a lgllan ndandlr. Viyola egitiminin amaci , cralgl egitiminin amacIan ile aymd tr. Temel yonleri ile kemana benzemesine ragmen , kemandan bilytik olmasi ve
yeni bir anahta r ogrenmey i (ilc;GneU C;izgi do
anahtan) ge rektirmesi baktrrundan baa
ogre neilerin zorle nmelanne yo l acrn aktedir,
Bo yle durumlarda viyola teli takilrrus kemanla,
viyo la egitimini baslatrnak daha uygun olaceknr. Viyolayr ogre nci sece rken. og re ncinin
fiziksel yapt srrun uygunluguna ve yeterli seyide
o grenci secerek. o rkestra dersindeki yay" calqilar grubunun ses dengesinin korunmasma
ozenle dikkat edilme lidir.
Son uc ve O nerile r
GortilOyor ki, c;algl eg itimi olmada n bir
mOzik egitimi cusunuleme z. Her calqida 01dugu gibi viyola ogretimine de erken yasla rda
baslanmahdrr. Kezer ulmasi ge reken beeeri ve
teknikleri, hemlz kas ve vOeut qelisimin i tame rnlemarms o lan c;ocuklar, yeti~kinle re
oranla c;ok daha kolay kavrayabilmektedirler.
Bu baklmdan Gilze! Sanatlar Liseleri'nin ya~
ortalamasmm da ha a ~aglya c;ekilerek o rta
o kulla rdan ba~lat llm asl , mUzik egitimi aC;lsmdan daha et kili o laea khr. Calgl eg itiminde,

ogrenei ba ~l anglC; asama smda og retmen tarafmdan sik sik dene tlenmelidir. Bun un icin de
gOzel sa na tlar Iiseleri kendi viyola og retmeni
kedrolanru olusturmahdrr. Aynca haftahk
odevlenn t hazirlayabilmeleri lcin ogreneilere
gerekli orta m ve yeterli etii t saatleri 53glanmah , bclum kUtOpha ne lerinde de gerekli
viyola metod ve eserleri meve ut olmah kayna k
so run u cozulmelidir,
So nucta; Giizel Sa natlar Liseleri, Ttirkiye
icin bOyOk kazanctir, Awsturya He ilgili 0.ne kte de gortildugti gibi bu ttlr okullar, yalmzea cccuklera ya da genclere miizik egitim i
vermekle kelrnayrp, ayru zamanda annebabalan ve dolay rstyla toplumu da muzik
konusunda eg itme ktedir. Bu bakimdan bu liseler, sorunlanm en krsa zamanda cozerek
Olkenin ~:;I yamna yayilma h ve egitimin kalitesini c;agda ~ dUzeye ytikseltrnelidirler.

KAYNAKIAR .. DipNOTIAR
1) Ucan, Ali ; "MUzik Egitirni, Ternel Kavramlar- Ilke ler-Yaklasimler" MUzik Ansiklope disi Yaymlan ,
Ankara, 1994 , 5.23-25
2) Curt S achs ; "Krsa Dtinya Musiki Tenhi" Cev. ilhan Usm anb es. Rarmoni Der neqi
Yaymlan, istanbul, 1982, s. 27
3) Tan n verdi, Ayler; "Egitimde Sanahn
Yeri ve Onerru, Temel Muzik Egitimine Genel
Bakrs'', G.E.E Dergisi Ozel Sa yi, Ankara ,
19 94 , s. 13 3
4) Ali, Filiz ; "Muzik ve MOzigin So runlan",
Oguzha n Cern Yaymlan , Ba saran Matbaasr ,
GUrntij Basunevi. Tstanbul , 19 87 , 5. 106
5) T.C. Milli Egitirn Bakanhq Tebhqler
Dergisi Cilt, 59, 17 Haziran 19 96 , sayr:
2455 ,5.282
6) Gu nay, E, , Uca n, A.; "Kernan" Mektupla Ogrelirn Me rkezi, Anka ra , seyi: 163 38 , 1974 , s. 4
(') Talirn Terbiye Kurulu'nun 29.08. 1994
tarih ve 578 saYlh kara n ile
(") Talirn Te rbiye Kurulu'nun 16 .0 9.1 9 9 1
tarih ve 19 2 saydl karan ile
("') Talirn Te rbiye Kurulu'nun 24 .08. 1992
tarih ve 235 saylh karan He
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Anadolu Guzel Sanatlar Liseleri Muzik
Bolumlerinde Uygulanan Muziksel lsltmeOkuma Dersinin Onemi, i~erigi ve Sorunlan
Aytekin ALBUZ
Ankara Anadolu Guzel Sa nat lar U sesi MOzikse l lsit me - O kuma De rsi 09retmeni

Gazi Universitesi Fen Bilimleri Enstltusu, Muzik Eqitiml Bolumu Doktcra Oqrencisi

Anadolu GOzel Sanatlar Liseler t,
egitim atdlgl sanat dahnda iyi yetismis.
sanat cr ki ~ i li g e sah ip, alanmda mes lek i
bilgi ve becerilerle donatrlmts. kOltUrlO
bireyler yetistirmek ve bu bireylen
cnceltkte. egitim aldlg J sanat alarnrun
deva rru niteliginde olan bir yOksek 6grelim kurumuna hamlamak gibi cnemn
g6revleri ustle nrnlstu .
Anadolu GOzel Sanatlar Liseleri
mOzik
b6rOmlerinde,ku9kusuz
uygulanan her dersin verili 9 arnacr ve
icerigine gore 6nemli bir taktm islevleri
vardtr. Ancak muzik boturnlerlnde en temel ders
ola rak kabul edilmesi ve uzerinde onernle durulmasr gereken ders. rnuzlksel lsltrne ve okuma
dersidir.
Bu ders temel muzik terim ve bilgilerini kavramaya , mOziksel isitme-okuma ve yazmaya yonelik
bir de rs clup , diger mOzik dersle ri ve yalgl de rslerinin de teme lini olusturmas r ve on larla anlamh
iliskiler kurmast bakrrmndan da cok onernfidir.
M Oziksel isitme-okuma de rsi, uygulamah (yalg l,
koro. orkestra vs .) de rstenn tOmOnOn, teo rik (armoni, kontrapunkt, mOzik btcimle ri vs.} derslerin ise
bir yog unun on kosutudur. Bu alanoaki qecikmis bir
basa n . diger ala nla rdak l egiti min t uzrr u kesme kte
ve onta nn da basensnu engellemekledir. (1)
Muz iksel isitme, mOziksel sesin yaprsmda varolan ozetlikten alg rlama , ses kOmelerini, ses yOksekl iklerini , ses sureterini aynntrlanyta farkedebilmedir. M Oziksel isitrne bilinyli veya bilinysiz
olabilir.Taklite dayah i;;itme , bilinysiz bir i;;itmedir.
Sir ses veya ses kOmesini yOkseklik, sOre, ad la rklarryla ayrrnli ll bir ;;ekilde tan lma ve saptama ise
bilinyli bir i;;itmedir. SHinyli i;;ilme, rorativ ve abso lu
ola rak ikiye aynhr. ROIativ i ~ilme , sesle ri daha once
bi linen bir sese gore klyaslayarak lammadlr. Absolu i~it me ise sesleri herha ngi bir sese gore
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, kryaslama geregi duymadan tarurnadrr.
MOziksel isitme: ritimsel isttme. ezgisel
lsltme, armonik isitme ve nOansh tsitrne
gibi boyutlara sah iptir.
! MOziksel isftmenin diger boyutan da;
I mOziksel bellek , mOziksel dikkat ve
, muzikseltasanmdrr.

Muzfksel bellek; isitilen, dinlenen,
okenan. scyle nen, cahnan muzlkleri,
blrakl lg l izter yoluyla akrlda tutma ve
qerektiqinde hatrrtama gOcudOr.
Muzik sel dikkat : zihni, scz konusu
bUlUn, parca ya da ozellik Dzerinde lo pla ma ve yogunla!?llrma gOcOdOr.
MOziksel tasa nm ise: bi r muziksel bOtOnOn tu mOnO, bir parcasrru ya da bir agesini ilk kez ya da
yen ide n zih inde canlandtrma gGcOdOr.(2)
Kuramsal ve uyqulamau olarak yurututen muzlksel isitme oku ma dersinin genel arnaclanndan
bazttan !?oyle srralanabihr:
- Te mel mOzik terim ve isaretlerinl kavrayabilme
- Temel mOzik terim ve isaretle rini dog ru kullanabilme
- MOzik kuramlan hakkmda ozlO btr bilgiye sahip
olabilme
- Soll ej yapma yelenegini qelistlrebitme
- Desifr e yap ma yeteneqini geri!?l irebilme
- DOzeyine uygun mOzik parca veya bQtOnOnO
dikte edebilme
- MOziksel i!?itme- okuma dersinde kaz and lgl bir
laklm temel davran,!?lan , dig er muzik ders lerine
aktarabilme.
- MOzikle ilgili yaptlgllU m yal1~ mala rda, m Ozikal
du ~Onebi lme gibi.
MOziksel i~ ilme -okuma der si iyerisinde , mGziksel yazma egitimini; yelerince kavramlma-

dlgmda olumsuz yonde etkileyen bazr temel bilgi
eksiktikleri de krsaca sunlardrr:
- Arahk ve tamm bilgisi eksikligi
- Teorik bilgi eksikligi
- Tonal-modal eksen ve fonksiyon bilincinin
yertesmemesi
- Ezgi yazun kurallannm yeterince kavranmayrsr
- Form bilgisi eksikligi gibi. (3)
Anadolu Guzel Sanallar Useleri'nde maziksel
isttme okuma dersi. haZlrllk stmfmca dOrt saat, birinci srmtta iki saat. ikinci ve u~uncu srrnnarda ise
dart saat ctarak yGMulmektedir.
Burada ders daglhm saallerine azellikle dikkat
edilmelidir. Oers saatleri iki saat hafta basma, iki
saat de haftanm son gunlerine gelecek sekllde
programlanmah, iki gun ust aste ve arka arkaya
gelmemeHdir. Boylece hem ogrelmene ogrencileri
cenetleme imkam verilmi~ hem de 6grencilerin
uzun sure dersten uzak kalmalan anle nmi~ clacaknr. Oers daglhm saallerindeki diger onemli bir
nckta da ders saatlennin gOnun son saallerine
gunun
yoryertestirilmeyip:
6grencilerde
gunlugundan dogabilecek bir takun isteksiz tulum
ve de vrarnslann. derse yansrmasmm onune ge~
mektir. Buradaki gorev ve sorumlutuk da tamamen
idari personele dcsmekteoir.
MOziksel lsitme-ckuma dersinin iyi islenebilmesi
i~ in oncelikle ders yaprlan fiziki rnekanm ~ok iyi
dOzen len mi~ olmaSI gerekir. Ornegin; akordlu bir
piyano, dizekli lahla, akustik bir mekan ve onemli
olarak da ~ev redeki ses unsurlanndan a fl nd l nl m l~
bir ortam gibi.
Muziksel i ~i lm e-okum a dersinde, ba ~a nY I artlrmaya yonelik olarak goslerilmesi gereken b a~ ka
bir ~a ba da, ogrencilerde ders dl~ l zamanlarda bireysel ve ikili solfej ve imla ~a ll~ ma a l l~ ka n li kl a n n l
ye rle~ li rebi l mektir.

Oiger yandan, dersin i~le ni~i Slrasmda Ozerinde
onemle durulmasl gereken ba ~ka bir nokta da, bu
donem ~oc u k l a n n l n ergenrik ~agl nd a olup, ses 51nrrlannrn ve volumlerinin zorlanmamasl ve ileride
bir taklm ses bozukluklanna yol a~a bi lecek, bilin~sizce uygulamalardan ka~lnl l maS l d t r . Buradaki
sorumluluk da sadece 6Q retmene dO~ me ktedi r.
MOziksel i ~ilme -oku ma dersinin uygulaylclsl,
yanlendiricisi ve yorumlaYlclsl h ~ ku~ kusuz ki
oretmendir. Oolaylslyra agrelmenin bilgisi, becerisi
ve derse hakimiyeli; dersi ~ekillendirecek, dersin
i ~l eni ~i ve icerigini de onemli o!(,;:Ode etkileyeceklir.
Bu dersi okulacak agrelmenin hem teorik hem
de pralik pek ~o k da vran l ~ 1 kaz a n m l ~ , oz O ms e m i ~
ve ya~anlt S ma ka l m l~ olmasl beklenir.
Muziksel i~ ilme.okuma dersi ogretmeni iyi bir

kulaqa, mOzikat bir k i ~ilige , armoni-kontrapunkt.
eslikleme ve mOzik bklmleri gibi temel muztk konu
ve elanlannda da iyi derecede bilgi ve pratige sahip
olmalr ve onemli olarak da piyanoyu iyi derecede
kutlanabilmelidir.
Bir mOziksel isttme-okuma dersi ogretmeni.
dersini sadece belirli kaynak ve konularla smlrll
lulmamah; zaman zaman deg i~ik kaynaklara da
basvurarak; begeni egitimiyle birlikte, konulan
daha da canh krlmah ve ogrencilerin muziksel yasantrsma katmahd tr.
Oersin i~l e nj ~i srrasmda lanai solfejlerin yamnda makamsal softejerden de uygun omekler sunulmah ve tonal eksen bilincinin yams ira. mutlaka
makamsar eksen bilinci de yertestirilmeye cahsrlmahdtr. Boylelikle ogrencilere de ~o k yOnhi egitim verilmi~ otacakur.
Ilk suuflardan itibaren mOziksel lsitme-ckurr..l
derslerinde, fonksiyon bilinci ve arauk bilgisi mut!aka ~ok iyi ~ekilde yer testmlmetidrr. Zira arahk konusu uzennde rsrar edilmezse, ogrencilerin bazr
mOzik terim ve bilgirerini kazanrnalanna ragmen.
dikte ve de~if re cahsmalarmda zonandrklan ve
basanstz olduklan gozlenmektedir. Bu nedente
arahklar ve lonksiyon bilinci Ozerinde snerrse dun nmah ve ogrencilerin bu iki ogeyi koordineli bir
sekilde kullanabilmeleri saglanmaltdlr.
Muziksel lsttrne-ckuma dersinin akl~1 icerisinde
bir bOlOmOteortk, bir bOlOmO de uygulama, solfej ve
dikte ~a ll~ mal a n olarak duzenlen meli; bunlarln
dozu da ogrenciyi slkmayacak ~e kitd e ogretmen
taraflndan ayarlanmahdlr.
Goril ldOgO gibi ka rma~tk bir yaplya sahip oran
ve bir 0 kadar da bu alanda kendini iyi yeti~tirm i~
elemana i hliya~ duyulan mOziksel i ~ i lme-ok uma
dersi Ozerinde; hem bu dersi okulacak agretmen..l
se~i mi, hem de dersin anlamlOa uygun olarak i~
lenmesi baklmtn an onemle durulmalt ve Anadolu
Guzel Sanatlar Liseleri mOzik bolUmlerindeki temel
yapl. bu dersle birlikte daha da saglam lemenere
oturtulmaya ~a h ~lt malt d t r .

KAYNA KLAR

1. Sevgi, All. , "MOziksel i ~it m e Okuma Egitimi

A~l s l ndan Hazlrtlk Stnlfl nln Gerekliligi" G.U.G.E.F.

Dergisi, TOrkiye'de MOzik Ogrermenligi Egiliminin
Ylltna Armagan. sy:18 11, Ankara.
1994 .
2. U ~an , Ali ., "Muzik Egilimi, Temel Kavramlari l kele r-Yakla~ lm lar~ Muzik Ansk. YaylOlan, sy:20,
Ankara. 1994.
3. Ozgur, OlkO., "Mesleki MOzik Egilimi Ku·
rumlannda MiOY Oersinde Yaptlan Oikte C;ah~malarlO ln Yeri ve O n em i~ Flarmoni Sanal Derg i ~. ,
Turkiye Flarmoni Oernegi, sy:l , Ankara. 1995.
Ye l mi~i nci
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Anadolu Guzel Sanatlar Liselerinin Muzik
BolUmlerinin Uluslararasr Faaliyetleri ve
Sevda-Cenap And Muzik Vakfl
A.Aydm iLiK
Yard. OOy. G.O. Gazi Egitim Fakultesi, Muzik Egt. 861., 9a l91Egitimi Anasanat Dah Ogretim Oyesi

[lkintn 1989'da lstanouroa kurutmasr ile egitim
yasannsma bestayan Anaooru Gazel Sanatlar Useleri (mOzik ve resim oolOmJeri ile) buqu n Illkemizin
bell i ba$11 ilJerinde (15 kada r) penclerimize sanat egitim a~jlrllkh bir progr am sunulmaktacnr. Bu okulla-

nn amacr TOrkiye'de gOzel sanatlann yaygmla$masma katkrda bulunmak, resim ve mOzik alanlannda sanatcnar kazancrrmak nr. Bu yll yedi nci 09retim yrlma baslartus alan okunannuz, adele zamaniayarl$arak krsazamanda cck yo!katetmrsterd'r.
Ben ktsrset olarak Ankara, Bursa, Kayseri ve Ego
kisehir Gil zel Sa nali ar U sele rini taruma sansma sahip oldum. Bu okullardaki gerek fizi ksel altyapr, ge rek
brans ogretmen i ve dige r pekcok eksik liklerine ragmen steak. yaprcr bir psikolojik ortamm og rencilere
cahsma ve basa nh olma hihnci ka zandrrdlgml g6z·
ledirn. Ki$ilik ge li$iminin en c nemlt devreeinin yasandIg I bu lise oo neml. es ase n ogretmeni n cok dikk atli
olacagl, 6grenci nin de cok duyarh oldugu bir donemdir. Cunku bureda sanat egitimi yol uyla gen y,
yeni bir kimlik edi nmektedi r. Anadolu Guzel Sanatla r
Liselerinin eks ikleri bir yana , 21. yuzytla girerken 01kemiz in daha yasamsal teme! eksikliklennin giderilem edigi qoz onu ne ahr ursa. varolan mekan ve
malzeme He en iyisini yapabilmek hepimiz i~in zorunlu bir yoldur. An cak say lla n 500'e yak la$an
imam-hatip liselerinin ya nlnda saYlsl 15 kadar olan
bu okullanmlzm dev1et~e veya ozel sek lorce za·
mania artlrllmasl nicelik ve nitefik y6no nde n gOylendirilmesi saglanmalldlr. Ba$langl~la boto n i$ler
sanCl1i ba$lar , ancak BOyuk Onder AtatOrk'u n attlgl
9agda$ uyga rhk temelleri mutlaka amaclna ula$acakhr. 0 nedenle her tOrlO olumsuz kO$ula ragmen
bu alana butOn gOcOmOzle sahip Ylkallm. Cev remi zi
faaliyell erimizle etkileyelim. Kendimizi, birbirimiz i iyi
tanlyahm ve tamtallm.
Anadolu GOzel Sanatlar Liselerinin resim ve muzik b610mQ ogrencileri, og renimleri sOresince 9a-
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hsmatanmn. urunlerinin serpileneceqt plattcrmtar
erevecauarorr. Bu surec iyinde gere k yurt tcmoe.
gerekse yurt dtsmda degerlendirilen imkanlar, yeti$mekte ola n sanatcr adaylannm kOltlirle nmesine ve
qelismesine co k ofumlu katkrla rda bulunacakt .
Devraldtqmuz co k zengin kultur mirasrrmzm renk leriy le ve motitlerlyte biyim lendigimiz ve ozgOn bir
kimlig i olan sanatmuz. Turkiye'de ve dunyada da
tarunlm ak ve benimsetilmek du rumundadrr. COnkO
"Turk saoan- DOnya sanen mozayiginin en degerli
parcalann oan birini clu sturm aktadtr . DOnya cog ratyasma bak lldl glnd a TOrkiye , Asya He Av rupa'yr
kara ile, Akdeniz arac llrgr He Af rikaya yakmlasan Oy
krtayr birfestlren tek Olkedir. Bu krtalardakl cok farkll
kOltOrleri de dO$OnOrsek dOnyadaki tek laik ve maslOman Olkemizi n tari hten gelen oJaganustO ze ngin bir
k(iltOr mtra sma sah ip olmast cok bOyuk bir sanstrr.
Ancak bugon muzlk urunte rimiztn yurt dtsmd a tarntrlmasr yonunde ynda 200' 0 as mayan kOltOr ve sanat
faaliyeti bOyOk ozvenlerle organize edilmektedir.
Daha da i1ginci her yll yogu totklor ve mehler aglrhkh
g6steriler yapa n 2-3000 sanatcr yurt orsma ylkmaktadr r.
Anadolu Guzel Sana ll ar Liseler i tclnde en ya klo l
ili$kiyi 4 yll brans dersle rine girdigim Ankara Anadolu
GOzel SanaUar Usesindeki geli$meleren soz ederek
sOrdOrecegim . 1990 Yllmda kurulan Ankara'daki
okulu muz bugune kadar a$agldaki faaliyetl ere katl lm l$tlf.
a) 05· 11 Haziran 1993 tarihleri aras lnda Aomanya'nm ba$kenti BOkre$'te yapllan "2. Ulus lara rasl
Carmi na Tene ra Cocuk ve Genylik Korolan Festivali"
ne katll ml$tlr. Bu fest ivale Aomanya, Turkiye, Moldova ve Ukrayna katllml$tl r.
b) 24·28 Ar alik 1993 tarihleri araSlnd a An kara
Anadolu GOzel Sa natlar U sesi An kara'da "1. Uluslara rasl Doslluk ve MOzik Festivah"ni organize etmi$tir . Bu festi vale Romanya'dan bir ftocuk , bir de

gem;lik korosu katrlrmsnr.
c) 29 Haztran He 06 Temmuz 1994 tanhtert arasr
Polonya'nrn Bydgoszcz kentinde duzenlenen "17.
Uluslararas t Gen~lik Muzik Festivali ve vensmasr'nda muzik b61umu ogrenci korosu ' Polonya
Milli Egitim Bakanh{lr Ozel Odulu" ile Odulle ndi ri l m i ~ti r .
d) 09- 11 Temmuz 1994 tarihleri arasmda Bomanya'run Marga-Canon kasabasmda Koro Konseri
verilmi~tir.

e) 06 Temmuz 1995 larihinde Ukrayna'mn baskenti Kiev'de ( Eski adr Lenin Muzesi) Kultur Sarayrn oa OQrenci orkestra ve korosu ccocre r muzik
konseri vermisnr.
f) 09-16 Temmuz 1995 tarihleri arasmda Polanyanm Bydgoszcz kentinde duzeraenen "18_
tnuslararasr Gen~lik Muzik Festivali ve vensmasl"nda ogrenci orkestresr ve vokal toplulugu "Populer Muzik" dahnda ikind oImu~ ve g umu~ lir kazanm r ~tlr.

g) 03-11 ~ubat 1996 tarihleri arasrnda Ankara
Guzel Sanatlar Usesi'nin Ankara'da duzenledigi "2.
Ulustararasr Dostluk ve Muzik Fesnvati'ne Polanya'dan gen~ik korosu ve Ukrayna'dan "Bandurisky
Calgl ve Ses Toplulugu" ve TUrkiye adma "Anadolu
Guzel Sanaliar Usesi bgrenci Orkesfresr" kat l lml~hr .

h) 07-14 Temmuz 1996 tanhlen arasmda Polanya'mn Bydgoszcz kentinde duzenlenen "19.
Uluslararasl Genrrtik Muzik Feslivali ve Yarl~'
masl"nda okul ogrenci orkestrasr 3.luk a rm l ~t l r.
I) 31 Ekim -07 Kaslm 1996 larihleri arasrnda
Kazakislan'da yapllan muzik ~enl igine O{jrenci Korosu kalllm l ~. ba~anyla ulkemizi temsil elmi~l e rdi r.
i) 17-22 ~ubal 199T de Proje halinde olan 3.
Uluslararasl dostluk ve muzik ~enligi ne Fransa'mn
davel edirdigini O{lrendim.
Cok yaklndan izledigim bu ya rl~ m a la r , feslivaller
ve konserler heyacanrnrn ya~a n d l g l sure irrinde (yani
alii yll boyunca) 8 uluslararasl laaliyel nedeniyle,
Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Polonya, Almanya, Siovakya, Cek Cumhuriyeti'nin belli
ba~h kentleri ve kullOr sanat ortamlan yerinde gOrO l mu~ , konserler di nrenmi~ . dostluklar edin i lm i ~,
sergiler ve amtlar gezi lmi~li r. bmegin Bach'rn Leipzig'deki kilisesindeki rraldlgr orgu gbrmek, halta bu
kilisede 100 ki~il ik bir Amerikan Genrrlik Senfoni Or·
keslrasl konseri dinlemek, yurt d.~tn a rrlktncaya kadar hayal edilmeyecek bir clayken, bu o{ayln tamgl
olmak, yeti~ti rmekle o{duQumuz sanatrrl adaYlmlzlgencimizi ne denli olumlu YOnde etkileyeceginin 0nemini vurgulamak istiyorum. Buna pek rrok bmekler
ekleyebilirim. Kammca en onemlisi ba~ta da soz ettigim gibi kendini lanl makta olan ve alanrnda egitHdigi
bir surer; irrinde ve aym zamanda d l ~ dunya ile ifi~ki
kuran ogrencimize, daha erok rral l~ma azmi, hevesi
ve kendine gtiven duygulan kazandlrmada en etkili

yoltardan birisini sagla ml ~ oluruz. (yeni dunyalarrn
kujtur ve sanananru tamta rak)
tnustarerasr laaliyellerin en bOyuk problemi ekonomiktir. Yukanda al;lkladlglm omejder ktsa sure
~inde gerrrekle~liri len en pahah egitim ve ogrelim bi~mleridir. Devlet veya oze' sektor maddi destek vermiyor ise (yani sponsor yok ise) blitun cabalar sanalsal yOnde ge1i$memize tuz ve dinamizm
kezandtramayacaknr . Devletle ve ozel kurum ve kutulustarla yapuacak olan elkili ve iyi diyalograr,.okullann egitim faaliyetleri ve kaliteleri jle urOnlerinin iyi
sergilenmesiy1e sag'anabili r. Bunda basanh olunur
ise, destek ve katkllar da saglanmaya basfar.
Diger taraftan, hugOn Avrupa Feslival1 er Birligi'nin Qyesi iki buyQk Turk Festivanennden biri clan
Uluslararasl Ankara Muzik Festivali'nin (digeri Uluslararas t Istanbul Feslivalidir) dOzenleyicisi o lan Sevda-Cenap And MuZik Vakfl, 1940 yllmdan buya-na
arahksrz olarak "Cagda~ Turk Muzik Sanan ve Kul·
tlirOne" hizmel eden bir sivil toou-n orgu!UdOr. 56
yilda l000'in uzerinde konsenn gerl;ekle~me sine
destek vermisnr. Bu vact Olkemizde evrensel rrok
sesn muziQin tanrtrlmasrna, benimsenmesine ve geli ~ li ri lmesine her turlO olanaklen He hizmet vermeyi
amactayan ve vermekte olan bir antavrsm savunucusudur. Faaliyelleri arasmda Uluslararesr Ankara
Muzik Festiva1i'nin dl$rnda, TUrk bestecnennln eserlerini tamtmak, plak, kaset ve CO yaprrm, Vaklf yaymlan ve nota-disk arsivi. muzikte yetenekh rrocuk·
lara bursrar, rre$itli yarl$ma ve oouUer, egilid lf8h$malar, yurt Hri va yurt dl$1 konserler, bilimsel toplar .
trlar, l;e$itIi yardlm ve bagl ~lar, vb..Jeri kendi ozkaynaklarl ile ge r~ek re~tirmeye l;all~maktadl r. Vakfrn
kurucusu Cenap AND (1B94-1982) Turkiye'nin ilk ve
en koklO ~a rap fabrikasl olan Kavakhdere $araplarr
A.$ .nin yrllik bir klSlm gelirini de, vakfrn yararlanmasl
yOnOndeki ilkeleri, bugOn vakil ba~ kanl Mehmet
BA$MAN larafrndan sOrdOrUlmekledir. TOrkiye'deki
pek rrok vaklf ku rulu~ larr yanrnda Sevda-Cenap And
MOzik Vakf.'mn varllgl dahi, l;agda$ Turk kullOr ve
sanalrna en buyuk moral destegidi r. Bugune kadar
pek l;ok Turk sanatClsl ve sanal kurumu bu vaklln az
ya da ~ok deslegini gormu$IOr. Buntardan bir lanesi de
Ankara Anadolu GOzel Sanallar Uses! olmu$tur. Gerek 6grencilerin bazrranna burs saglanmasl , gerekse
yurt d l ~rna l;lk arken okula yardlm saglanmaslOda
vakfln maddi desleginden yararlanll makladl r.
SonUlf o{arak Anadolu Guzel Sanallar Useleri'nin
muzik ve resim bOlOmlerinin Turkiye'ye ve dunyam lza
saglayacagl kalkll ar aZlmsanamayacak kadar rro:.,
fur, Kurulu$unda eme{li ger;en tum devlet, sanat, bilim adamlanna te$ekkur ediyoruz. Bu okullara devletin ya cia Sevda-Cenap And Muzik Vakfl gibi haylr
kurumlarrnlO deslek ve katkll anm, konuyu loplumsal
oIarak benimseyerek, arttlrmak en yararh yo{ olacaktlr. I~le 0 zaman guzel sanallarla ilgili kurumlar ve
yeti ~li recegi gOzel sanatrrllar, guzel Turkiyemizin gOzel geleceginin Iminall oIacaklardlr.
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Yirmibirinci Yiizyll E~ iQi n deki Tiirkiye'de
Anadolu Giizel Sanatlar Liseleri Miizik
Boliimleri: Genel Durum-Sorunlar-Coztlrnler
AIi UC;;AN
Prof. Dr. G.O. Gazi Egil. Fak., Muzik Egl. BI.bgrt. O. ve Turk MOzik Egt. Arast. ve Geli~. Mrkz. Bi k.

1 .G iri ~

Bildi rimin konu ba~lIg l ' Yirrnibiri nci Yuzyll E~ ig i ndeki TOrkiye'de Anadolu Guzel Sanatlar liseleri Muzik Bolumle ri: Genel Du-

rum-Sorunlar-yozOmler"dir. Bu kcou-besIlk, her y6nuyle, sempozyurnda ele annan

10m konulan, dolayls lyla sempozyumur

bulunGnu lclne alan bir ' genel kaosarrra sa
hiplir. Bu baktrndan do gal olarak sern
pozyumda sunuran tum bildirilere ve do
layrsryla sempo zyumun butunune jli~kin bil
'qe ner-ortak konu-ba ~llk' go rOnumu veya niterigi tesrmaktacrr. Bu nedenle, bildirimde L _ _ "--_
kc nu, olabildigince genel bir cerceve i9inde
kahnarak ana boyut lan ve ana yizgileriyle ere armmaktadu. Bcylece bildirimde ele erman kon u, her biri
sempo zyumun beli rli bir all boyutu, all ba~ltg l ve all konusuy la suurf obur bildirilerle qereksiz keserre. ortus me
ve cekrsme olmakstz m islenmeye yali~ llmaktad lr.
Bu krsa cn-beunemeoen de enrasrnycr ki, bildirim,
kendiliginden, bir yandan diger ' turn bndirnere genelortak-temel olusturma ' , diger yandan obur "tum bildirileri
genel-ortak pa ydada butueturrna', baska bir yandan da
Vine diger "tum bildirilerl ortak ycnleriyle gene l ozetleme"
gibi, uc temet ozellige veya tsteve sahip bulunmaktadrr.
Bu sempozyum gibi yok yonlU, yok boyu!lu, genifi
kapla mh, zengi n kapsamli her bOy Ok sempozyumda bu
tUr bir ' genel bildiri"ye gerek vardl r. Boyle bir bildiri, ilke
olarak, bu tOr sempozy umla rm ya b a~lnda , ya sonunda
veya klsmen ba~m da klsmen sonun da yer al lr. Bu nitelikteki bitdirime sempozyumun 1. olurumunda yer verilmesi , soz konusu ilkenin, benze rlerinde oldugu gibi, bu
sempozyumda da gozardl edilmedigi ni, geyerliligini korudug unu gOslermektedir.
2. A nadolu Guzel San aUar liseteri Muzik Bol umlerinin 0 1u;;umu ve Gel i ~imi A r;ls lOdan Vi r·
mibirin ci Yuzy ll E ~ i g i n d e k i Tu rkiy e
Bildirimin ba9l1gl , konu su ve kapsaml geregi, ilkin,
Anadolu GOzel Sanal lar Useleri Muzik Bolumlerinin 01u ~umu ve geli~imi aylslOdan 2 1. yuzy ll e~ig i n d e ki Turkiye'yi ana yizgileriyle k,saea la Oimlamakta ve ozllice bel imleme kle yarar VardJL
Ulkemiz Turkiye, 1700'lerin senlannda ba~ laya n ve
1800'terde be l irg i n l e~e n ' d u z e1tme-iyil e~me-yen i le :;; me'
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cabaranrcan soma, ozellikle 1920'lerin baslanndan il ibaren , Ulu Onder AlatOrk'On 6"derlig inde-yonde rliginde ve onu izleyenlerin
kllavu zlugunda , modern egilimin dogu~u ve
geli~imi cercevesmoe her alanda oldug u gibi
muzik egilimi atrr nnda da yemoen yaprtamp
hrzta geli~ere k modern -uygar ounyamn kopmaz-aynlm az bir parcasr. elki n bir Oyesi ve
seckin bir ertagl elma yolunda koklO atrhmlar
ge rye k le~t i rm i :;;l i r. Bu aJanda , 20, yuzylhn
ikinci ve uyOncu cevrekrerlnde sagladlg l iJerlemelerle son yeyreginde yen i blr aturmlar
dcnemine daha gi rm i~ , bu anhmlara 21.
yuzyrlm e:;;igine doQru gidere k artan bir ivrne

kazancrrmrsnr.
Yirmibirinci yuzy ll e:;;igindeki TUrkiye'de mOzik egilimi
alarunda geryekle:;;lirilen en yeni ve en koklOennmrarda n
biri, hit;: ku:;;kusuz "Anadolu Gtrzel Sanat lar useiert MOzik
B6lumleri" aturrmdrr . AGS L Muzik Bo lumleri anhrm
yagda~ TOrk mGzik egil iminde ba ~1I besma yepyeni bir
annmo.r. Bu bOyuk atrhmm oluswrulrnesmca, geryekla:;;ti rilmesin de hem krsmen esln kay nagl hem de kl •
men oncu rolGolan istanbul ve Anka ra Ilk6gretm en Okullan Sanat (MOzik-Aesim) Seminerlerimizin, ban yonreriyle belirf btr sure ktsmen biter sanat (muztk-resirn) semineri gibi i~l eyen - i~g 6ren belli ilkogrelmen c kunanmrnn .
bu kurumlanml ZI kurm u:;; ve yo net m i ~, bu kurumlanmlzda
ya li :;;m l~-yeli~m i:;;, kendilerini sanat (mli zik-resim) egitimin e ada ml:;; ve yok degerli hizmelleriy le topluma malolmu:;;belli egitimcilerimizin yok buyuk rolu, elkisi va katkls l ol m u~tur.
Anca k, Anad olu GuzeJSana tlar Useleri (AGSL) Muzik
B61Gmieri atl llm inm geryek 6nderi-yonderi, kurucusu ve
ba:;; miman , hiy ku~kus u z , donem in Milli Egil im Bak aOi
saym Avn i Akyol'dur . Saym Akyol, bu bOyuk eser iyle,
yagda:;;ly agcll Turk muzik egili minin en k,6k10 atl lllarrndan birini geryek le:;;li rmi~ bir baka n olarak, ~imd iden
'unul ulmazlar-unul ulamazlar' araSlOdaki seykin yerini alml ~ bulunmaktadu. On u izleyen Milli Egitimi Bakanlarlm lZ
da bu all hmln korunmasl , sGrdu rUlmesi, yayg lO la~ 
trnlmasl ve elkinle:;;lirilmesinde belirl eyici olmu ~la rdlr.
Burada kendilerine, yaklO ya ll~ ma a rka da ~la n na ve ,,,;
AGSL'ni kurucu Oyelere "y a gd a ~ Turk mOzik egil imi ailesi"
adlOa bir kez daha :;;ukranlanmlzl sunuyoru m.

3. Musiki Mua lli m Mektebi - MMM "[hzart SJnIfl" ndan AGSL " Mu zik Bo lu ml eri "ne
Bilindigi gibi muzik eg it imi , kendi ir;:inde kenoine ozgu
bir bu llin olmakla birlikt e, y6nelik oldugu ana amaca gore
genel, ozen gen ve me sleks el muaik egili mi olmak Ozere
u ~ ana t ure aynhr. Buntar "genet mOzik egil imi", "ozengen mOzik egilimi" ve ' meslekset mOzik egitimi" diye adlandmhr veya nillend irilir. Bu OyiUr muzik egili minin ortak
ozeHiklerinin yarnst ra, her birinin kendine 6zg0 birtakrm
farkh ozellikleri vardtr. Birbirinden farkll bu uy l Or mOzik
egili mi birbirleriy te yenesrk. bili~ ik , kestsik, geei~'i, srren.
kaderneli ve asaman i li~kiler ieindedir. Bu ili~kile r ue tcr
mOzik egitim ini birbirJeriyle bagda~l trlr, blnestirfr, kaynestmr . bUlun le~ li(ir ve bOylece onlann l umunOkapsayan
bir yapr o'u~turur. Bu yap r i~inde mOzik egili minin ur;: ana
taranden her biri , kendi Ozellikleriyle tammr. aYlrdedi tir.
MOzik egili minin ue ana taruncen biri olan mesleksel
muzik egitim i erresrvta 'tanrma-vonenrne. naarrlem e-

ycnlendrme.

blcimlendirrne-izleme,

cerlnlestlrme-uz-

manrastn ma ve qelistirme-yetkintesfirme' basarnaklann dan olusan eok yonlO, cok asamau brr screcur.
Acaba , AGS L Muzik BOIOmleri, mOzik egiliminin, daha
dogrusu onun Oyana taranden birini olustcran bes basamakn-asemeh mesrekset mOzik egili minin neresindedir?
Bu soruyu dogru ve sagllkll yamtlaya bilmek iyin muz ik
egiliminin nil eligin i, uy ana !OrOnO, her birinin i ~l eyi~ini ve
birbirleriyle i1i~kHe rjni, lemel ozellikleriyle yOk iyi bilmek
gerekir. C;unkO, AGSL MOzik BOIOmler ine i li ~ki n genel durumu belimlerken, genel sorunlan saplarken ve bu sorunla ra ili~ki n genel yozumleri ortaya koya rken, her ~ey
den once bu bilgilere dayanmak velveya bu bilgilerden
kaynak lanmak zorunludu r. Bu nedenle konu nun lemellerine-dayanaklarrna i1i~kin Ozlubilgi r;:ok onemlidjr.( 1)
Mesle ksel mOzik egilimine i1i ~k in " be~ a~am a ll sureeler zinciri"nin ilk halkasl olan "la mma-yo nellme " basa·
magi , baze n ilkogrelim oncesindeki, ama yog u kez ilkogrel im kurumlanndaki genel ve ozengen mOzik egilimi yle
birlikle , yanyana veya iyiee i~ler. Sempozyuma konu olan
Anadol u Guzel Sana lla r Liseleri Muzik Bolumleri ise,
mesleksel muzi k egilimi sQrecinin ikinci basamaglOda,
daha yOk "akade mik dogrul1ulu" mes leksel muzik yOk·
sekogrelim kurum ve kuru l u~ la ri na veya programlanna
nilelikli aday ogrenci "haz Il1ama-yonlendirme" i~ ( lev)i
goren ortaogretim kuru m ve kurul u~l and lr.
Ulkemiz TOrkiye'de mesleksel muzik egili minin, kokleri
yok derinle rde olan bjr geymi~i vardlr. Bu geymi~in TOrk
muzik egitimi tanhi ir;:indeki kokleri Cumhuriye l TOrkiyesi'nden oncele re gider, Osmanli ve Selcukiu Turkiyesi'ne
kadar dayamr. Halla bazl yonlerden, r;:ok daha gerilere
giderek Orta Asya TOrk devlelle rinin en eskisi olarak bilinen Hunlar donemine ve onun onces ine kadar uzaOlr.
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Turkiye'de Cumhu riye t doneminde mesleksel muzik
egiliminin "hazlrlama yonlendi rme" a~a m asl , ilk kez
Cumhuriyel'in ilamndan hemen sonra Ulu Onder Al alurk'On direktil1eriyle 0 1 Ey1Q11924'le Ankara'da kurulan
Musi ki Muallim Mektebi - MMM'nin (Muzik Og relmen
Okul u'nun) "Izhari SIOIII"yla (HaZirlik Smlfly la) beli tli kural1 ara bagtanarak somu l bir bjr;:imde sis lemle~lirilmi~ ve
boylece koklu bir atilim nileligi kaza n m l~ll r.(3) Zamanla,
1920'lerin ( 1924-25 ve sonraslnlO) MMM ihzari Sln l'''n-

dan 1930'lafl n (1930-31 ve sonraemm) MMM - Muzik
A ~Jlrh k h Orta(o kul) Kremrna. oradan 1936-37 ve sonrasmm Ankara De vlet Konservatuven · A DK Muzik A glrIIkll il k(o ku l) Kl slm lklncl Devre 'li Orta(oku l) v e Lise
Krermt e n'n a. oradan 195Q-1975'ler donemin jn i1ko gretmen Okullan Muzik Seminerle ri'ne, oradan 1985'1n O§ret men Useler i Muzik Koll an 'na ve nihayet craca n da
1989 ve scmasmm AGSL HazlrlLk SIOlf'l! Muz ik Bohi mleri'ne gelin mi~li r.(4) 8u arada aynca Egilim FakOlleleri Muzik Egitimi Bolumle rinde lisans onces! bir Mu·
zik Hazrrhk Sm lfJ acrlrnast onerlsinde de bulun uimus .
ancak bu oneri henuz gere ek l e~liri l ememi~ti r . (5 )
4. A GSL Mu zik B6lUmler inin Olu ~umu ve Ge li ~im i
BOtUn bu betirlemeler ve ar;:lklamalar AGSL MOzik Bolumleri nin, bir kurum olarak hangi cicsumlar ve geli~i mle rin bir sonucu oldugunu ve hangi ce rceve icinde nereye ol urdugunu ar;:lk bir blcim de ortaya koyrnaktadt-.
Ulkemlz TOrkiye AGSL Muzik Bolu mlenni kurmak ve yaearna ger;:irmekle, 6zellikle mesleksel monk egili mi ala mndaki tannset basantanna koklO bir yenisini daha ekle mi~ bulunme ktadtr. Cok iyi biliyoruz ve alum r;:izerek
vurguluyoruz ki, AGS L Muzik 8610mlerimiz , eagd a~ Turk
mOzik egilimimizin yeni cendemanou. yeni gozbebegidir.
Iftkemiz TOrkiye, onceki deneyim ve birikimlerden de
yararlanarak ·yen; gereksinimleri yeni r;:ozumlerle kar~ lla 
mak" uzere 1989 Yllinda Anadolu Guzel Sanatlar liselerini ve bu kurumlar kapsammda AGSL Muzik Bolumle rini
ge rr;:ekle~hrmeye koyulmu~(6 ) ve bu alan da klsa sure
ir;:inde eok onem li geJi~meler kaydetmi~ti r. 8 u alilimla,
genelde "muzik egilimi", ozelde "mesleksel mOzik egitimi ",
daha lIzelde ise akademik dogrultul u "hazlrlaylcl-yonlendirici mesl eksel mOzik egitimi " alanlnda , orta ogre tim duzeyindeki ana kurumlarlndan birini daha kurup i ~lerl i g e
kavu ~lu rm u ~ ve bOylece 2 1. yuzylllO e~iginde l emel sorunlarm dan birini daha C6zOm yoluna koy mu~ bir ulke
konum una gi tmi~tir.
AGS L Muzik BolOmle ri Modeli, modern TOrkiye'r ' I
kendi ko~ul ve olana klan ir;:inde, ulkenin kendi gerr;:ekleri,
TOrk loplumun un ve bireylerinin kendi gereksinimleribeklenl ileri ve muzik alaOlnlO ozellikleri ile r;:ag ln ve <;agcl l
dQnyaOln gereklerini birlikte esas alan bir modeldir. Model, yaklO,orta ve uzak goru~lu bir anlaY I ~ ve ya kla~l mla,
oz deneyim, 6z birikim ve Oz kaynaklara dayall olarak
olu~lurulup uygul amay a konulmu~tu r. AGSL Muzik B6lumleri Modeli, gerek Turkiye ve gerekse Dunya ol<;eginde
yepyeni ve bpozgOn bit modeldir. Model, kurgus~ llemel ,
dizgesel yapl ve kllglsal i~leyi~ olarak sOrekli geli~lirilebili r, yel ki n!e~ li ri\ebilir nileliktedir.
AGSL Modeli, muzik ya~ a ml ve egil iminde dogruyu,
yararliyt , iyiyi ve guzeli birlikt e araVan, bulan, ya~aya n ,
olu~luran ve geli~liren ; gOzelligi dogru luk, iyilik ve yararhlikla besleyen, bagda~llran, bi rle~ti ren , bUtunleli ren ve
kayna~llra n, bulOncu bir gori.J~ , a nlaYI~ ve yakla~lma
dayanmaktad lr. Nilekim bu goru~ , an laYl~ ve ya kla~l m ,
Istanbul AGSL'nin ar;:lIl~mda, kurucu Milli Egitim BakaOl
saylO Avni Akyollarall ndan, okulun $ erel Defterine yazm l ~ oldugu yazlda, dolayli bir bir;:imde, ozlO olarak di' l;l
geliri lm i~ bulunm aktadlr.(7)
AGSL Muzik BOl0mle ri, 1989 TOrk1yesi'nde sayl lan 1
iken 1996 TOrkiyesi'nde 15'e u l a ~ml~ ve yurt eapmda
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gide rek dah a dengeli bir dagillm ve yaythrn gos le rmeye
ba~laml~hr.(8) 1989'dan bu yana O{lrenci ve ogretmen
aimakta. ~itifTK)Q reti m program tan oIu~turup uygulamaya kcymaktadtr. 1990'dan bu yana kend i yOnetmeligiyle ~Ietilme ktedi r. 19931en bu yana mezun ve tmekte ve mezun lar Ctnive rsitele re girip yCtksekogrenim
gormektedir.
BOylece AGSL mOzik bOI0mleri sekiz YI!chr bas ta kendilerine en yakm ilk. orta ve yOksek O{lr elim kuru mlan 01mak Ozere birbirleriyle ve c;:evreleriyle gittikye bOyOyen.
gen~leyen, eenraesen ve Y09unla~n bir etki1~im iyinde
bulu oma ktadtr. Bu etki le~ im iyinde AGSL MOzik BbIOmlerin in kendi lerin e kaynakhk eden ilkO{lretim kurumla n
ile kendilerinin kaynak olu~I U n::lug u yOksekog retim kurumlan ereemoekt etklte slmler ku skusuz can alte r bir
c nem ve d e gerta~ lma ktadl r.
AGSl Muzik Belumleri ilk kuruldu gu ve ilk mezun tanru
verdigi yrnerden bu ya na, bas te Milli Egili m Sa kanhgl ve
belli yuksekog retim kurumla n ile be lli urcstera resr kurum ,
kurulus ve ki!iiler olmak uzere ilgili kamu oyunun gundeminde surekli yer almakta ve giderek daha cok ene m kazanmalda; kurumsa l, bOlgeseJ, ulusa l ve ulusla rarasr dOzeylerdeki be lli topiann. cehsma ve etkin likle rin beshce
kon u ve ilg; odakla nnda n biri otagelmeldedir.
Yap llan bu genet va ezJGdegerlendinneden soma. ilkinin kuru lup egitime-ogretime ba!i ladlgl 1989'dan bu yana g~en yOOi yll l a!ikm sOre iyinde lasarlamp geryekle~
Mien dOzenleme ve uygulamalar ile ort aya C;:lkan yeni
gereksin im ve beklentiler l!i,g lnda , bir ooWn olarak AGSL
Muzik B61umlerinin son genel durumunu ana yizgileriyle
be limJem ek. genel soru nlanm bel irlemek ve bunlann ge ne! c;:Ozumlerini ortay a koymak gerekmeldOOir. C;unku bu
c;:ok Onemli kurumlanmlzl n. bel irli bir sOre iyinde. olabildi {linea geli!ikin ve yetkin bir duz eye ge tirilmelerine yOnelik
c;:all~ma la r yapllirken. genelde, bu tur bUtOncObe timle me ,
belirleme ve Onenn elerden yararlanmak zorunl udu r.
S. AGSL Muz ik BolUmlerinde Genel Du ru m - Genel
Soru n lar- Gen el C;ozOm ler
Bu bildiride AGS L Muzik BolOmlerinde gen el duru m,
gen el sorunlar ve gene l c;:ozum ler bir bulUn olarak a!iag 1da
Slralan an 15 alt ba~ l lk c;:erc;:evesinde ele all nmakta dl r:
1- Kurumsal Ko num, Yapl-Mo del, Am ac;: ve Go rev,
2- YOnetimsel YapIJanl!i, D rgOtleni!i ve l!ileyi!i.
3- Egilim-Ogretim Prog ramlan m Olu!iturum ve Geli!i li rim ,
4- Ogretmen S~imi , GOrevlend irimi ve Geli~tirimil
Ye ti ~l i ri mi

5- Ogrenci S~imi. Ye rle!itirimi, Hazlrlamml ve Yonlendirimi,
6- Kitap , Ara-Ge r~ ve Teknik Dona nlml ve Ku llanl ml
7- Egilirn-Ogretim , C;ah!ilm ve Sunum - Sergilenim
Ortaml ,
8- Kaynak Saglamm, Gel ~lirim ve Kultanlm.
9- Yoresel-BOIg esel, Ulusal ve Uluslararasl AC;:lllm ve
E tkinJ~ i m ,

10- Olke Genelinde Dag llim ve YayglOla!i,m,
11· Oam~lm, KlIavuzlamm ve Denellenim
12- Mezu nlar m Yuks ekogretime Seyili mi va Yerl e~tirilim i.

13· Cz angen ve Gen el Muzik Egitimiyle El kile~ i m,

I.

14- Diger Sana l Egitimi Ala nlan ve BirimleriyJe Etkil ~im ,

15- Basanten ve Basan srzhkla n Birlikte Sa hiptenim.
AGS L Muzik BOlumlerini n genel durumu ve gene l r.
nmlan, Uluda{JUniversit esi E{Jitim FakOltesi Muzik Egilirnj
BOlum u'nce bu sempozyuma haZlrtlk olmak uzere dOzenlenip 0 1 Arahk 1995'e geryekl~tiri lan - Anado lu Guzel Sanalla r L1seleri Mu zik BolUm leri Semineri vnde
sunmu!i oldugum geni!i kapsamll bildirirnde tUmy6n leriyle
ele almml!i ve se rgilenmi~i.(9)
Aynl kurumca bir yll soma aym konuda aynl em acle
du zenrenip geryekle~tirilen bu sempozyum, konu ve emec
oakrmmcan. bir y ll 6nceki semi neri n daha c;:ok sayrda konus meciyla daha gen i ~ bir ce rcevede yeni den ele allndlgl
bir deverm 0Idugu ndan,(10) Seminer-BJldirJm'de sergilenen genel duru m ve soru ntann . ~i mdi sunmakta orougum Se mpozy um-Sildirim'de aynen yine len mesine gerek
gOrOlmemekledir. lrgilenenler soz konu su genel durum ve
sorunran i l i ~kin olarak, yaymla nrms olan Semine r Kit ebi'ndakl son derec e g eni~ kap sam ll Bild irim den en
geni~ Olc;:ude yara rlana bilirler. Bu nedenle burada , bir yr!
onceki Seminer Bildi rimizin deva mr olen bir yl l sonraki
!iimdiki Se mp ozyum Bildirim de, AGSL Mu zik BOlumlsrind eki genel duruma ve genel soru nlara gere ktikc;:e 9 .
rektigi kadar deginmekJeyeunnerek, dah a c;:ok sOz konusu
sorunlara ili!ikin gerekyeli genel yOzOmler ya da c;:ozum
lInerileri Ozerinde durulmaktadlr.
Gereksiz yineleme yi 6rI1eyen bu yakla!i,m1a, aslmda,
dolayll olarak "bir ta ~J a Oy ku~ " w ruJmay a c;:ah!iilmaktadlr.
$6yIe ki "gerekyeli genet yOzumJer" ya da "gerekc;:eli gene!
yOzum Orlerileri" kendiliQinden zincirleme olarak "genet
sorunlan", gene l sorunlar da "genel durumu" dogrudan
veya dolayll b~irnde az~o k iyerir, belli eder, yans ltlf , anIal lr. Bir ba~ka deyi~e, gerekc;:eli genel c;:Ozumler iyinde
genel sorunlar. genel sorunlar ~inde de genel duru m azyak dog rudan ve ya dolayl l bic;:imd e aC;:lk ya da gizli vey a
MOlu olarak ifadesi ni bulur.
5.1. Kurumsal Konum , Yapl-M od el, A ma c;: ve Go ,"v

AG SL MOzik BOIOmie ri orta5g rel im sisle mimizin "bilim
liseleri", "l eknik liseleri". "sanal liseleri" ve "meslak lisele ri"
bic;:imindeki dM lu yapl lan lml ic;:ind e "mOzik alam "na
"akademik IJse" modeli c;:erc;:evesinde sayg ln bir yer, gOC;:lu
bir konu m, sagla m bir statu ve tularll bir yapl kazand lrml !itl r. BOyle bir c;:eryev e model, konum, slalO ve
yaplya sah ip olan AGS L Muzik BOlumlerinin ilgili yOnetmelilda oldukc;:a ka n!ilk ve beli rsiz biyimde belirtilen amac;:
ve g6revleri, Milli Egil im T emel Ka nunu 'nun 28. maddesi
dogrultusuncla yeniden gozden g~irilmeli ve sOzkonusu
maddeyle daha tularh olarak, daha aC;:lk-seyik ve daha
bel irgin biy imde yeniden belirlenmeli ve tanlmtanmahdlr.
Su yaplhrken mOzik alanlnda aka dem ik aglrllkll lise egitimi ire akademik dogrultulu yOkse k6g relime hazlrlanma
ve yOnlenme araSlOda daha gerc;:ekyi ve slkl bagla r kurulmah ve bu baglar, yanh!i. eksik ya da ters anlam ve yorumlara yol ac;:mayacakb~imde AG SL Muzik BOlumleri'ne
ili~ k;n ama c;: ve gore vlere yans ttl lmahdlr.
AGSL Muzik BolOmlerinde Milli Egitim Temel Kanunu'nun 33. madd esine dayamlarak, " lise o nce si ha~
zl r li k StOlfh m odel " in yamSlra , gerek li yerlerde gerek

doyuldukr;a, "c rt ao kut o ncesi hazlrhk . l nlfll mo del"
esasma dayah yeni bir model daha olu~tu rulup 11Ygulamaya konlliabilrnelidir. COnkO muzik. diger sanal
alanlarma gOh:l ~ daha Once, COk daha erken y~a rda
tanJlanmaYI-yOneItHrneyi ve haz lrlarvnaY'· yoolend irimeyi
gerektirir. "Ortaokul Oncesi haz1l1lk s lndl, model" 11Ygulamasl na, ozellikle bUyUk kentlerin dl~ lnda , yurdun
hemen ber bOlgesinde bulunan orta ~kti merxezreroe
~ok daha bUyUk gereksinim doyuldu!)u ya da doyulmaSI
gerektiQi unutulmamahd lr.
AGSl MUZik B610mleri -Hazlr1l k Sln dl - nda - y abanc l
d ilde temel bec erilerin ka zandmlmas l- ve - miizik atanln da te mel ye tene kleri n ge l i,tir ilm es i- amectarur.
bu amaca bagh ola rak "yabanc r dil hazlrllgl" ile "mOzik
alan hazlrllgl"nln van yana birlikle gercekle~ti ri l mesj
temel Hkedir. Bu model, diQer "Anadolu bilim , teknik ve
meslek liselen 'nin hazll1lk suune n modelinden farkh
olup, bu yOnOyle TOrkiye'de ve DOnya'da yeni bir omek
model olarak alqrlanmaktad u . Bu necenre AGSl MOzik
BOIOmieri Hazrruk Srmh'na i1i~ kin dOzenleme ve uygulamalar AGSl YOnelmeligi'nin 4. maddesinde ayrk~a
belirtilen bu amaca uygun olmalrdu. Bu baglamda "mOzik
atamnda Ierne! yeleneklerin gel i~lirilmesi" ~n Haz nhk
Smlf l'nda. bireysel ve toplu all~hrrna ve ~alr~lrrmalann
d l ~H1da , mOzik alan ce rsren ~ haftada en az sekiz
ders-- saall ik bir sOreaynlmahdlr.
AGSl MOzik BOlOmlerinde yap rlan "haz lrtama-yonlendirme" egili mi. ilke otarak. zoruntu muzik alan dersle-o
rinde - ag lrll kl lla, ma -, s~li alan derslerinde ise -y o-g unlatma- esaStna dayanll. Ancak. ne var 10, YOneImelik'in 4. maddesi nde "yo{Jl.r'lIa~ma" verine "deri nl~me"
6ngOriJl mO~tO r. Bu 6ng0r0 bil imsel otarak yanh ~ lI. COnkO, " derinle~rne" ortaogrelimin deQil, yiiksek6gretimin bir
i~l evidir. Bit ba~ka deyi~le orta6grellm "de ri nl~ rne" yeri
degil, "yoQunla ~" yeridir. COnku. y~unla~ma olmadan
derinl~ olmaz. Egitimde belli bir alanda "d erinle~
"den 6nce "yogunla~ma " saglanl r. Oyieys e. ortaogrel irnin
i,levi s~meli derslerde "derinle~me" degil. "yogun·
la ~ ma"d lr . Bu nedenle Yonelmelik'lekl. kimilerine kOli Uk
bir kusur i mi~ gibi gorOnen ama aslrnda ~o k one mli olan
bu kavramsal y anh~ hk hemen duzellil melidir. Bunun 'li in
4. maddenin yedince bendindeki "derinle,me' sozcu~u
li rkarrhp, Verine " yog u n l a ~ ma~ sozc ugO konulmalrdu .
AGSl Muzik BOIOmlerinde "muzikle btitunluk" ilkesi
esashr. Muzik alanr "Y a ~ a mb i l gise l , felse/ esel, sanatsal.
bilimsel, le kniksel, endustrisel ve ekonomisel" boyut·
larryla bir bUlundOr. Bu btitunlOk il;inde en bOyiik agrrlrk
k~kusuz "sanalsal" boyulladlr. Sunun bir geregi oIarak,
muzikte sanatsa l boyut aglrt rkh liok ytlnlu, ~ok boyullU
bOtOnlCrk AGSl MUZik BOtiimlerinin en teme/ va en belirgin
nileliklerinden biri haline gelirilmelidit.
5.2. Yon et imsel Ya pllan lt-Org utlenit ve i,leyi,
AGSl Muzik BOtiimlerinin yOnelimsel yapllanr ~
O rgiitlen~ ve ~~nde "B6!Um $elliQi" kavraml verine
" BolUm Sat kan tlgl " kavraml esas alrnmahdrr. COnkQ
"bOIum i9f1i~i" kavraml daha cok "~slekse! egitimi",
"1J6lum ba~kanligl " kavramr ise daha ~ok "akademik egitimi" ~agrr ,ltrl r . Oysa ki, AGSl Muzik SOlUmleri - akademik li se mode Wne olurtu lmakla ve "akademik doQrultulu
yii kse k~reli me hazlriama-yOnlendirme i~l evi" gOrmek•

tedir. Gerliek bOyle olunca bu kurumla nn akademik yonel iciligine "b6lum b~kan h Q l " kavrarm daha uygun di4mektedir . AGSl Muzik BolUm leri Ba ,kanhklanna, en
azmdan AGSl Mudu r Yardlmclhklanna etd ege r :...r
y6nelseI statii. bOlUm ba~n lanna da en azlndan mudur
yardl mcll anna ~deger ozluk ha kla n saQlanmalldlr.
Ayn ca, AGSl MUzik B61umleri bireysel ve kiJrnesel
e?lilimin-agretimin aglr bast rQI kurumlar otmalan oeceniyle muzik alan rmn lie~illi de nannda COk saylda alan-da l
ogrel meninin g6revfi oImalanm gerektirir. Bu bakrmdan
bOliimfm yetenoce sagl rkll yaptlanabilmesi. etkili 6rgtitlenebilmesi ve verimli ~leyebilmesi il;in B6!Om Kurulu ve
Ozel Alan ' Dal Kurulla n olu~tu rul mah . bu kllrullar dogru
ve tul arlr i~leviendirilmeli, bu kurullara i~leviarine uygun
belirli gOrevler. yetkilerve sorumluluklar verilmelidir . MOzik
alammn ~e~itli ceuarmce liok sayrde ozel alan-del ogrel menlnin gOrevli olmasr gereken AGSl Muzik B6IOmlerinda Bolu m Kurulu'nun ya r nsua. her dahn kendi
Ozel Alan - Dal Kurulu da otmalt ve lie~i lli Ozel Alan - Dal
Kurulla n arasm da yetennce lul arh bir nettstm. elkile~i m ve
e~gudum saglanmalrdlr .
5.3, Egitim-Ogret im Pro gramlan n l Olu ~turum ve
Gel i, tir im
AGSl Muzik BOIUmleri. egitim-ogretim programlan nrn
ot ~lu rulmasl ve gel~lirilmesinden sorumlu bir organa
sahipl ir. Bu organrn adl, kurulu~u, gorevi ve i~leyi~ Y6netmelik1e ali1ka belir1enmi~ ve lan lmlanm l~lrr. AGSl
1993 YOnelmeligi'nin 16. maddes i 1 ~ IQl nda bu orgam n adl
-MOzik Egitimi Dam ,ma ve Program Gel i ~tirme Kuru lu- dur. Bu kurut, MUzik B61UmO'oUn "roOZik egitirni programlan nm haz lrlanmasl, uygllianmas l degerlendirilmesi ve duzellilm esi yoluyla gel i~tirilmesi"nden sorumJudur.
Bu sorumlllluk , bu konuda "~alr ~la r yapmak ve BakanlrQa Onerilerde bulunmak"la s m l rta nd m lm l ~ izlen imi
veren bir yelkiyi kapsryorsa da, ashnda, i,in (joQasl geregi
SOfl detace gen i~ kapsamh olup, miizik egilimi programlannrn "krlgtsal veya deneyse l ya kla~l m l a SOrekli geIi, l irilmesi'n de can alrci bir Onem va deg et la ~lT . Bu Kurul'un bu gorevini en iyi bili imde Verine gel irebilmesi beklenir. Bu beklentinin g erlie kle~ebilmes i i~in ;
a. Her AGSl Muzik b610mu'nde Yonel melik'in gerektirdigi "Muzik Egil imi Da m ~rna ve Program Geli~lirm<'l
Kurulu" kesinlikle ve ivedilikle kurulmu~ va i~lertige kavu~turulmu , olmalldrr.
b. Her AGSl Muzik BOlumu "Muzik EQilimi Dam~ma ve
Program Geli~lirme Kurulu"nun kuru lu~ , yapl landlrl lr~ ,
gOrev1endirili~ ve ~ Ie~i nde. ilgili muzik yii ksekogrelim
kurumlanyla ~k daha elk ili·verirnli bir ilel ~im. etkil~ m ve
~birligi saglanmalrdlr.
c. AGSl MUZik BOtOmlerinin her birinde "muzik kuramlan", "r;algl" ve "ses" alanr dallannda gOrevii ogretmenlerden en uyglln birer ~ sa9lip 'Muzik Egiliminde
Program Geli~lirme' konusunda Hizmetil;j veya YOksek
Usans egiliminden ga9ri1erek yel~li rilmet idi r.
~. Ivedililde, befirli aralrklarta dOzenli lopIanlp r;all~n
bir 'AGSl Muzi k bOlUmleri Arasl Muzi k Eg it imi Danl,ma ve Program Geli~t irme Kurulu ' olu~l u rulup j~
lerlige kavu~t urulmah dlr.
d. AGSl Muzik BOI0mleri Egili m-~ relim Program lan
ba~ta "belirtke yizelgeleri" otmak OZere "hedefler (a ma~·
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lar), (hedef) dav rams ler . lcerik-kc nula r, ogrel meog renme (j~le ni~) dur umlan, sme ma-elcme duru mla n ve
degerl end irme i~le mle ri" oge lerinden oius an " etn ogeli
progra m m cd etr'ne uygun cla rak ehrsturulm ahdtr.
e. AGSl M Ozik BolO mlen egit im-Ogrelim prog-ramlann da "mOzik alanmda le mel yet enekleri g eh~li rme eg il imi"ne i1i~ ki n clarak gozlenen eks ikligin i giderici yeni dOzenlemeler yapuman, "mijzik ku ramlan eg itimi ", "r;algl
eg itimi" ve "ses eg ilimi" boyutla n yeniden daha ger eekr;i
bieimde deng elenmel idir.
f. AG Sl M Ozik BolOmleri egilim-ogrelim programlan,
mOzik egilbilimleri, muz ik bilimleri, mOzik sananan ve muzik tesnolojneri alan lannda yOksekogre nim ver en kurumta nn ortak ve la rkh ozelli kle ri birlikl e dik kate alm arak
ye ouan dmfmandrr. Bu yaptla ndtrmada 'zorunru alan
dersleri' daha eo k ortak ozellikler Ozerine, 'secmen alan
dersleri' ise da ha eok farkh ozellik ter azerln e Iemellen dirilme lidir.
g. AGSl MOzik bOlum leri egiti m-og reli m proqramia nnm ge l i~tiril mesind e ' teeertem e-hezma me. uygul ama ·d eneme, eozumleme-degerlendirme ve ouzertme-c uzenrem e" evre lerini kap sayan dort esemah yaktesumn izlenmesi, surekli ve ka rartr bir ilke haune getirilmelidir.
h. BUtOn buntara i1i~ki n ola rak AGSl 1993 Yone tmerigi 'nin ozellikle 4., 13., 16. ve 17. maddelerinde gere kli
d eg i~li rme, Clkarma, ekleme ve ye niden dOzenlemeler
yapll mahdl r.
5.4. Ogretm en Se~i m i , G orev lend irimi v e Geli ;;t irimilYet i;>t irim i
AG SL MOzik Bo lOmleri ' muzik alan. og relme nleri" bu
bolOmlere m Ozik alan pr ogra mmda kapsana n ~e~itli
derslerin IOmunu degil, belirli bir ini veya birb irine cok yakm ikisini yOrOlm ek uzere s.navl a seci lip alanlrl ar ve 0
andan itibaren burada yeni bir kimlik ve nilelik kazan lr1ar.
Bu ogrelm enler burada art.k ' m Ozik ogrelmeni" degildirler, "mOzik alamnda dal 6grelme ni"dirler. S6z g e li~i
'muziksel i ~ilme-oku ma ogre tm eni', 'koro ogre tmeni', 'keman og retmeni', 'piy ano 6grelmen i', 'baglama 6gretmeni ',
'orkesl ra ogretme ni'djrler. Boyle bir og rel menlik go revi ne
ser;ilip alanabilmek iein de kendilerini ana gore yonlendir ip hazlrlarlar ve ser;me smavma ona g6re girerler.
Bu bak lmdan bu ogretmenlerin muzikalamnda dal Ogretmenligine ba;;vurma, Sinanma, s99itme, alanm a ve gOrevlend irilmclerinde orta6 grelimde bilinen y6nlemlerden
daha fark lr ve i~ i n ozOne da ha uygun yen i bir yontem ya
da model olu~tu ru p geli ~lirm ek ve uygu lamak ge rekmekfed ir. Bu yonlemin ya da m odelin ol u~tu ru lup geli;;ti rilmesi nde ve uygul anmasmda ilgili mOzik yOksekOgretim
kurumlafl nd aki uzman og reli m uyelerind en yara rlanm ak
zorunlud ur. Oyl eys e, Y6nel melig in 20. maddesinde bu
dogrulluda yeni bir dOzenremeye gidilmelidir. Orta k dersler ogr el menlerinin de, benzer bir anlaYl ~ ve ya kl a~ l ml a
sec ilip go revle ndirilmeleri sagl anmahdlf.
AG SL MOzik BoJOmleri m Ozik alam dal og retmen leri,
ilke olarak, seei lip alan dlkl arr da rda gorevlendirilmelidir.
Ancak, eok zorunlu ve gecici durumlarda 0 dahn yanls.ra
ana en yakm bir darda da gorevlend irirmeleri ofanakll 01mahdlr. Unulu lmam ahdlr ki, ' muzik alanmda dogru da lda
do gru egi lim, anea k 0 dalm dogru og relme niyle verile-
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bilir." Oyleyse, her AG SL Muzik Bolum O'n de muzik alanmoa her oaio a 0 cenn 6gretme ni gorevli butunmanou.
Og rel men se«im i ve gorevlend irimin de bu temel ve can
ahcr ilkeler ozente go zonu nde bulundurutrnahd tr.
AG Sl MOzik Bolumleri "muzik atam da l ogrelmenleri' nin seclnm ve gorevlend irifim leri nde mOzik alanrnda veya muzik alammn belirl i bir dalmda yakse k usans ,
sa natta veternkve dokt ora derec elerine sah ip otanlarveya
lisansOslO ogrenim go rme kle otanta r yeg lenmelidi r. P J
emacla 1993 Yonelmeligi'nin 20 . maddesi, 1990 Yonetmeligi 'nin aym m addesind eki ilgili ilke yenide n ben imsenip
gere kli ekl emeler yapl tar ak yeniden duzenlenmeli dir.
AGSL MOzik BolOmleri muzi k ala m dal ogrelmenlerinin
usenusta egi limden g99irilerek olabildigince oennresunnp
uamenle stmrm eren ve ocn em oonem hizrn etici egilimden
geeirilerek sureur qelistiri lme leri ve clabildiqince yetkinle stirilrn eler i cze nounmeu ve saglanmalld lr.
AG SL MOzik BotUmleri iyin "mOzik ala nrnda dal ogrelmeni' yeti~li rmek uzere fisans dOzeyinden itibaren 02el
stetala ayn egitim-ogretim proqra mran olusturulup uy-

qutanmancrr.
AG SL M uzik Bolumlenn de varhgl gozlenen "mOzik

ataru dalogrel meni" aZllg., eksikligi ve yelersizligi , yuka nd a belirt ilen tarn ilkeler birlikte go zonu nde tutula rak tnzta
giderilm eli veya giderUmeye ca h~ lIm a ltd lr.
5.5. Ogrenci Se~im i , v ertes ttrlml, Henrramrm ve
Yonlend irim i
AGS l MOzik Bo lOmlerimizde n bazlfar1mn ogrer,d
s99me ve yerle~l i rme i;;lemlerinde aday og renci azlig l ve
yet ersizlig i ile kar;;l ka r~l ya kaldlklafl gb zlenme ktedir.
Ulkemiz Tu rkiye'nin gOnOmuz ko;;ullan nda duz gul O (no rmal) ola rak her 24 ki~ irik bir kon lenjan iCin ya kla~l k en az
be~ kal . (24x5=120) uygun nit elikli adaYln muzik·yelenek
slnavlna girmes i olagan olmal ldlr. Ne var ki, uygu lam ada ,
baz l AGSL M uzik BolOmlerim izd e ogrenci allm-seyim Slnavlarrna giren ada y say.s rnln, olag an olmasl ger eken en
az saymm (120'nin) eok. altl nda kaldlg. veya cok. OslUne
e1ktlg . gorulmekte dir. O zellikle smava giren aday say lslOm 120'nin yok allrnda kald. g. ve giren adaylan n muziksel nil elik yonOnde n co k d O ~O k dOzeyde olduklan durumlarda amaca uygu n sagllkh bi r giri;; mOzik yele nek Slnav, ya plldlgrndan soz ed ile me z. Oy leyse bu olums uz
du rum h.zla olumluya d6 nO~lOru lme l idir. Bunun ir;in belirli
c all ~mala ra ve ye ni dOzenlem elere gerek vardlr.
Bu baglamda ya pllm asl gereken ilk oncelikli i;;lerden
biri ola rak, her AGSl Muzik Bb IOm O, M illi Egilim Bakanll g.'nca veya bagh ordug u II Mifli Egitim MOdOrlugunce
yaplla n genel du yur ularla yeli nmeyip en aZlOdan kenui
eevresinde - yoresi nde - bOlges inde kendine ada y og renei
kayna gl durumunda olan veya olmasl gerek en tum orla okull ara vey a ilkogrelim okullafl mn ikinc i kademelerine
sag likll bic imde dogruda n u la~m ali ve smav ba ~v u rusu
iyin ge rekli duyuru iarm zamanlOda yapllmaslOI sag lam aIIdlr. Ba ~vuru lar iein ilgili ortaokul veya ilkog relim okulu
yone licileri, Ogretme nleri ve og rencilerinde ge rekli ilgiyi
uyandlrmah, ozellikle m Ozik 6g retme nleriy le gerekli i~
birliginde bu lunm afldlf.
ilk oncelikli i~le rden bir dige ri olarak AGS l M Ozik 86lumlerine Ogrenci seeim i ve ahmillda MOZV ES'e( 11)
benzer bir sistem Ozerinde ye terince ciddi biyimde du-

rulmall ve du~unul melidir. Boyle blr muzik yetenek stnavr
sistemi gereksinime gOre la mamen veya krsmen merkezi
olabitir, Bu baglamda iki esemen bir yetenek smavmm her
iki asamast merkezi olab ilecegi gibi, ' terame-ereme"
amach I. ~amasl merken. ' secme-ver testlrme' amayh
II. ~masl ise bOlgesel-yOresel veya kurumsal oIabilir.
Ancak her iki ounsnoa da I. ~maYI ~ml~ olmak ko$Uluyla her AGSl Muzik bOlumO it;:in belli bir oranda bOIge
veya y6re konlenjanl uygulanabilir. BOyIece tek besvurulu, ~k lercihli, genel ve bOlgesei konlenjanh, lamamen veya krsmen merk ezi bir smav sistemi yoluyta hem
zaman, para, .;aba ve insangOCO baklmlndan yetenrce
Mumlu ohJnur, hemher AGSl Muzik BOIumu'ne gereken
saylda ve nilelikte ogrenci ~ilip ye ~ti rili r, hem de seyim ve yerle~liri m ~lemlerinde milzikomelrik yOnden yetenrce slandart ve resnet, yeterince g~er1i , giNenilir ve
kUl1anl ~h muziksel 06yme-degerlendirme aray, ybnl em ve
teknilderi geli~tirilebilir. Oiger benzer kurumlarda oIdugu
gibi AGSl Muzik BOlumlerine 6grend seevni ve anrmrca
da ulke caplnda beli rli bir birlik ve bUtunlOksaglanabilir.
Tamamen veya klsmen merkez i bir smav srstemirce
I. Aiamadaki "Iarama-eleme", merkeziyapllabilecegi gibi ,
belirli bir "gezid smav kurulu "nca tum bOIgelere gidilerek
"yerinde-bOlgesinde tarama-eleme" ~minde de yapllabilir. HaUa, bu amacJagereksinime gOre her biri birbirine
k~u-yakm birka9 bOlgede veya belli bir bOlgede gorev
yapmak Ozere "'yan gezici" veya sadece "bir bOlgeden
sorumlu slna v kurullan olu~tu rulabi l ir . Ancak , ister lek
veya yak merkezde "merkezi tarama -eleme ", ister "yerindefbOlgesinde tarama-eleme" biyiminde oIsun, bunun
iyin yOk iyi yeli~l i rilmi~ ,:"OzikseJ OIymec i ve degerlendirmecilere gerek vardlr. Ulkemiz Turkiye bu konuda Ozellikle son yirmi yll it;:inde ad lm adlm geli~en ve giderek
hrzlana n onemJi bir Yol aJml~ bulunmaktadlr. Artlk bu
alanda hem yeterli deneyim ve birikim, hem de yelerince
uzmanla~ml~ yekirdek insangOcOmuz vard rr. Bundan en
iyi biyimde yararlanllmahd lr.
AGS l Muzik BOlumleri gjri~ srnavla rma ba~vuran orlaokul son sln.1 6g rencilerinin ikinci srnrl yrl sonu 'genel
ba~a n notu' ortala malar r ' be~" lam nol uzerinden en az
· uybuyuk" veya "dbrt" olmalldrr. COnkOAGSl Muzik BOICrmleri "akademik lise modeli" ye ryevesine otu rtUl mu~ orla Ogrelim kurumlarrdrr. Bu lOr ortaog relim kurumlannd a
"genel akademik b a ~a rt "n m ba~la ng lylan il ibaren yelerinee saglam bir gCrvenceye baglanmasr gerekir. COnkO,
"mOziksel akademik ba$an"nm elde edilmesi, "genel
akademik ba~ n "ya gOre daha yok zamanl ve yabayr gerektirir. Bu zama nln saglanabilmesi ve yabanl n g65teril ebilmesi iyin her ogreneinin genel akedemik ha~anYI ,
de rs dl$l zamana pek gerek duymadan daha cok deTS
iyinde elde edebilmesi, ders dl~1 zama nlm da daha yok
mOzikset ba$anYI elde elmek it;:in aYHabilmesi ve kullanabilmesi zorunludur. Qyleyse, AGS l 1993 Ybnetmeligi'nin 8. madde sinin (b) bendincle bu dogrulluda goreken degi$iklik yap rlmahdl r.
AGSl Muzik B6ICrmlerine secilip atrnan ogrencilerin iigili mOzik yiiksekogreli m kurumlan veya programlanna
'yUksek nilel ikli adaylar' olarak hazlrl anabilmeleri ve yonleodiri lebilmeleri it;:in, · zorunlu alan deTSleri" ile " s~meli
alan dersleri - kO$ullara cok daha uygun ve amaca yak
daha iyi hizmel edd biyimde belirlenmeli ve yiirOIOlmelidir. Bu haglamda , zorunlu alan dersleri daha Cok

' dogru aglrl lkla-yelerti hazrrlanma"ya , secmef alan oersleri ise daha cc k "dogru yogunlukla -yerindelikli yOnlenme "ye hizmel etmelidir. Bunun saglanabilmesi iyin cck
yOnlO alan erasnrm atan yapllmalr, kurgulama ve kllgrlamal ar bu erastnmaterda elde edilen bulgulara ve onlardan kaynaklanan screclera dayandmlmahdir.
5.6. Kitap, Ara c-Gere 9 ve Teknik ncnamrm ve Kul-

tamm r
AGS l MOzik B610mlerinin henOz mOzik ala ru ders kilaplan yoktur, OyIeyse bir rntizik alanl ders kil aptan sorunu vardrr. Bu l ur ders kitaplanmn hazrrlenmas r ve goi $tirilmesi, ilgili oer e programlannm haz rrlanmasr ve go1i$lirilmesiyte Cok slkl ili$kilidir. Zaten nerede bir 'ders
proqrarm sorunu' versa. orada bir 'de rs kitabt sorunu' da
var demektir. Bu nedenle program sorunuyia birlikte veya
hemen ardmdan ders kilabl sorununu da yozme k gerekir.
Bu sorunun yOZum zamam g elm i~li r. COrum zamem galen sorun un ¢ zUrnU geciktrrilmemeli dir. Program sorununoo yOzOmOnde oIduQu gibi ders kilabl sorununun
90z0rntinde de AGSl Muzik B61umleri, Mitli Egitim Sakanl rgl Merkez 6 rgi:rtu ilgili birimleri ve iJgili MUZik Yuksekogrelim Kuramlan arasmda saglrklr bir ~bir1igi ger·
yekle$lirilmelidir.
AGS l Muzik BbI0mlerinde mOzik alam ders kita~ ·
lannln yanrSlra, yardlmel kaynak kilaplara da gerek vatdlr, Bu gerek de laz la gecikilmeden verine gClirilme lidir.
Bu konuda Ozellikle ilgili mOzik yijksekOQreli m kurumlatlnda gorevli uzman ogrelim ve ara~llrma elemanlanna
yak bOyCrk ve Onemli gOrevler dO~lOgCt unululmamahdlf.
Bu gOrevin g e~ekle$lirilmesinde ilgili herhangi bir kurum,
kurulu$ ve ki~iden belli bir somul islemin gelmesini beklemeks izin, hemen, gerekli kararlar ve rilmeli, gereldi giri$imlerde bulunu lmah, gerekli yah~malara ba$lanllmahdlr.
AGSl Muzik SOlumle ri yapl, amay , gOrev ve ;~Ie vleri
geregi, ye~itli bOyUkJuklerde yel erli saylda uygun nil elikli
mekanlara ve bu mekanlarda yelerli lOr ve saylda , uygun
nitelikli aray-ger~ jle leknik ve akustik donan lma sahip
olmahdrr. Gerekli buyuktCrkle, yeterli sayrda, uygun nitelilde teknik donammh ve uygun akuslik Qzellikli bireysel
derslikler ve cah~ma odalan, 6bekse l-kOmesel derslikler
ve calr$ma odala rr, lopru·srmlsal derslikler ve yalr$ma
odalan, mOzik dinleni-dinleli salonu vb , mekanlar ile ba~la
gerekli yalgllar olmak Ozere muzik yapma, dinleme , ka
delme, Oretme aray ve gc reyleri baklmrndan varlrgl g6zlenen yokluk, eksiklik, aksaklrk ve yetersizlikler hlzla giderilme lidir.
AGSl MOzik BOIOmlerinde varolan veya yoklugu , eksikligi ve yelersizligi giderilc n her lOr kilap, arac-gerey,
teknik ve akuslik donamm ile mekanlar, ama/( ve i~
levlerine uygun olarak en tcm iz, en bak lmlJ , en omurlu en
lutumru, en etkil i, en verimli 'Ie en yararll bit;imde kullanll malr ve kullandrnlmalrdlr. Kilap , aray-gercy , leknikakuslik donan lm ve mekc\nlarda gerekli oIan zamanlarda
gerekti hak Im, onanm ve yenilenme gecikilmeksilin yapllmalldlr, Unululmamahdlr ki, "gereken baklm-onanm
ve yenilenme, zamanlnda yapllandlr." "Geeiken baklmonanm ve yenilenme, gereke n baklm-onarrm ve yeniIenme degildir." Klsacasr, "geciken hilmcl, gereken hizmel degildir." Ba~ka bir deyi$le, "gereken hizmel, ge-
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cikmeyen t nzrnetnr."
5.7. Egitim-Ogre tim , C;:allf lm ve Sunum·Sergilenim

Ortamr
AGSL MOzik Bo lOmlerinde kendin e Ozgu bir egitim-

ogrelim,

~a ll~ l m

ve sunum-sergilenim ortamma gerek

. vatdtr. Bu gereklilik, en temelda, genyli gin ve mOzigin dogasmdan kaynaldamr. Ge neld e ortaogretim cagl gene-

liginin, ozelce fse AGSL Muzik Bolumteri gel19liginin, rnazigin ve bu gen ljlik He mOzik arasmdaki iJi{lkinin dogasl
geregi bu kurumlardaki s8ghkli ' ortam" hem "ho, gortilO
bir disip lin"j va ' disiplinli bir hO{lgoril' yUhem 'cok merkezli
bir yapuemrrrr ve ' yepua mmoa cok me rke z''i, hem de

' yck yOnlu etkileiiim"j ve "etkilesrmde yOk yon"Ozorunlu

- kaynak gali~li rma ·de btrtakrm yeni yo llar ve dOzenekler
(mekanizmalar) bulup islefmek ge rekmektedir. Bu konuda
en bOyOk gOrev kuekusuz AGSl MOzik Bolumle rinin kendila rine dO$mektedir. Bu kurumtanrmz , kenonenyre ilgili
yasa , tOzOk, yonetmelik ve yona rgelert e eeli$meksizin,
"kendi kaynagml kendin sagla - kendin geli$lir - kendin
kul1 an modeli"ne uygun bir ceba clne girmel idir. Bu baglamda, ulusal, bOlgesel ve yc reser gonOIiO kurum, kuru lu$
ve ki$ilerin bagl$, yarorm ve dest euertnin yamsira. yerel
yonetlmle r ve ce vrecekl kamusal ve oze l kuruluslar ile
yurttastann yard rm, bag l$ ve diger desteklerl saglanmahdrr. Doner sermaye dOzeni kurula rak mOzigin ce$itli datlannda parall Ozel kurslar ve dinl eliler (konserler)
verilmeli, yan zamanh - yan paran muzi k okulu biciminde
de kurumlastlarak ce vreye yonelik egilim elkinlikleri qer cektestlrum en, kitap ve kasetle r yaymremp satumen. saglana n gelir egilsal emactar ta kullamlmahdtr.

kner. Bu, her {leyd en once "esnek bir ortam" demektir.
Esnek ortam, genii? bir cerceve kinde bireysel larkhhk,
gereksinim ve beklentiler ile toplumsal benzerlik - ortakhk,
gereksinim ve bekle ntile re Bolum 'un ernactan dog rull usunda birlikta duy arll ve uya rlJ olmaYI gerekliri r.
Boyle bir ortam da ogrenci· ogretmen, ogrenci-ogrenci ve
ogrelmen-ogrelmen etkllesimte ri ve butun bunlann yOnetici ve vener ile olan baglani lian olumlu yonde ve koray
gereekleii>ir.
AGSl Muzik bOlOmlerindeki egi tim-ogretim, eahii>lm
ve sunum-sergilenim ortamm da ogrenciler, mnziks er yatkmhk , yetenek ve yel iii>imieriyle lularll ve dengeli olarak
yaral lclhk , seslendiricilik, dOzenleyicil ik, sun uculuk, sergileyi cilik, dinleyicilik ve izleyicilik rollerini lumuyle eksiksiz
oynamalldlrlar. Rol oynama alanl an baii>langlela daha
eok kendiliginden ilgi ve islek duyulan behrli alan tarla Slnlrl l lutulm all ve gide rek onlardan yola elk1p adlm ad 1m
10malan lan kapsa yacak bieimde geniii>lelilmelidi r.
AGSl Muzik B61umleri nde 'rol verma - rol alma - rol
oynama' yoluylO mOziksel egilim - 6g reli m, eall~l m ve sunum ·sergilanim, akademik dogrullulu mesleksel yOksekogrenime haztrlamm va yonleni m baklmmdan son
derece elkili ve ya rarll olur. c;Onku bu ya kla~lm hem
ogre tmeni hem de ogrenci yi, bilgili ve bilinyli bir bic;imde,
bireysel ve toplu mOziksel sorum lulu k ve yOkOmlOIOk Osllenmeye ve bunu n gerekleri ni yerine gelirmeye gotOrOr.
Boyle bir soruml ulugu va yOkOmlOlOgO ustlenme ve gereklerini yerine gelirmenin gecik mes i veya geci klirilmesi
birtaklm ger eksi z ka ygl lara yol ac;ar ve uzun sOrmesi halinde bu kayg llar korkuyu dogurur, korku da ozgOven ve
ozsaygl duyg usunun Oluii>up geli~mesin i engeller. Uzun
surmesi halinde ise bu eng ellerin aii>llmasl eok zorlaii> abilir.
AGSl MOzik BotOmle rinde mOziksel egilim-ogre lim,
ea lJ~ l m ve sunum-sergilen im ortammln o l u ~l u rul m as m da
ve g eli~lj ri l m es i nde , genel olarak, "daha c;ok Ogrenci
odakll bir eokmer kezlilik" veya "ogre nci agrrllkh bir eokme rkezlilik" an laYI~ ve ya kla~lm l izlenm elidir. Bu an layt~
ve ya kla~ lm m izlen mesinde de yeterince "esnek" olunma hdlr.

5.9. Yores et - Bot gesel , Ul usal v e Ulu slararasr A c,..hm v e Et kin le ~ im
.
AGSl MOzik BOlOmleri yeresel, OOlgeseJ, ulusa l ve
ulus tararast eerhm ve etkinlesim ic;inde clmehdrr . Modem
TOrkiye'nin bu mo dern egilim kurumlan , deyandrklan
eagetl egitim-ogre lim anlaYI$101O bir geregi olarak blrer
"aClk sislem " biciminde yap ltanmah va i$lemelidirler . YOresel, OOlgesel, ulusal ve uluslararasl dOzeylerde birer
e$dega r egibm·6grel im kurum va kuru lu$uyla ' karde$ bo10m" veya "kardeii> okul" i$birligi ve etkile$iminde bulunmal t, kar$l hklt-dOnu$umlu-orta k egil imse l C;ah$ma lar
yapmah, kult ii rel elkinlik ler duz enlemeli, $enlikler gerC;ekle$l irmelidir. Su tOr i$birligi , etkile $im, C;ali$ma , elkinlik
ve $enliklerden C;evredeki kurum, kuru lu$, topluluk ve ki$iler de olabi ldigi nce genl$ ve yogun bic;imde yara rlandlrllma hdlr.
AGSl MOzik Boluml eri, kuru lu$ ve i$leyi$leri geregi,
C;evrelerinde ki muzik yOksekogrelim kurum lanyla yOnelmeliksel bir ili;;ki, elkile$im, dayaOl$ma, i~bj rligi ve e$gOdOm icinde olmak durumunda dlrtar. Bu duru m, soz konusu bOlOmleri n yOresal, b61gesel, ulusal va uluslarara _l
aC; lli m ve etk inleii>im C;abalannda dayanl$mac l. yonlen dirici ve yol gosterici bir elmen olarak degerlandirilm elidir.
Daha kurul u$ ve aC;ll l$larinm ilk ytlla nndan il ibaren bunu
C;ok ba$an ll bir biC;imde gerc;ekle$l irdigi gozl emlenen
ba$ta Ankara AGS l MOzik B610mO olmak uzere bel irti b610mierim izin belirti dene yim ve birikimlerinden yarartanllmalldtr.(12)
AGS l Muzik OO10mleri kendilerine ozgO birer egilimogrelim kuru m ve kurulu$u otmalarlnm yanlslra, ayOi zamand a yine kendileri ne ozgO birer kullur kurum ve kuru lu~ udu r. Bu nedenle muzi k k01l0ru alanlOda gevra lerine
sag hkh bir aC;ll1m va atkinle$irn iC;lnde olmak ve birtaklm
anlamll kOlturel hizmatler vermek veya kal klla rda bulunmak durumundadlrlar.

5.8. Kay na k Sag lamm, G al i ~t irim va Kultamm
AGSl Muzik Bolumlerine Milli Egil im Bakanllgl'nca
aynlabilen kayna kla r her zama n aynlmas l gerekenin all mda kalmaktadtr . Bakan ll kC;a aynlan kaynaklan n, olabildigince artmtabilse bite, bunda n soma da gereksinimi
lamamen ka r~ l l aya b iJm es i bek lenmemekledir. Bu nedenle "kaynak buJma - kaynak saglama - kaynak yaralm a

5.10. Ul ke Ge nelinde Daglhm ve Yay gm la$ lm
AGS l Muzik 8 0tumleri nin kendil erinden bekle nen i$'
levleri Olke genelinde yale rli dOzeyde yerine geli rebilme leri iC;in yina ulke genelinde yayg m va elki n bir
dagthm gostermeleri saglanmahdlr. Bu bagla mda, " h ~r
jle en az bi r AGSl Mu zik BoJum u Pro jasi" hlzla olu $turulup ger cekle;;lirilm elidir. Hall a, ' her ilde en az bir

20

AGS L Muzik BOlumG bulunur" gorG~u . zorunlu ve sGrekli
uyulmasr gereken bir ilke haline geli rilmeli ve bu ilke i1gili
vasa ve yonefmeliklerde arrlkrra yer almahdn. Bu ilke ile
birlikle, AGSl YOnelmeligi'nin 5. maddesinde "uygun bir
cekiroek Ogretmen kadrosu ve uygun bir cek irdek donar umla her ile en az blr AGS l Muzik BolOmOaClll r" hOkInG
de yer elmandu . Buntann yamsua, soz konusu Yenetmelik maddesinde yer alan bir ibareden harekelte "her it
gGzel sanatier laaliyellerine etveri~1i yoredir" veya "her il
gOzel sanauar faaliyetlerine efvensf yore saythr" ya da
"her iI gOzel sanal lar faaliyetlerine elveri~li yore haline ge·
l irilir" youu bir oasunceve "sOrekti bir gerekrre" olarak ayru
madde irrinde yer verilmelidir.
6 bOr yandan , bir yandan nOfus ba kmundan tak besma birden yOk "iI"e e~ deger bliyUk kenneroe bOyOkIO kh~ riyl e dogru orannn orerak yelerl i seyrde. diger yandan
Vine ncfus bakrrrundan tek bastanna bir "il"e e ~de g e r gorulen buyuk ilge merkezlerinde de birer AGSL MOzik BOhjmu kurulup actlm ahdtr.
$ u anda yerurlukteki AGSL Yonelm eligi'nin 5. maddesinde yer alan nukumrere gore yeni AGSL MOzik BOlumlen acumasmda en fveot oncehk, kuskusuz. her birinde en ezmcan birer Egil im FakUll esi Muzik Egil imi
BolumObulunan Konya , Erzurum , Malatya , Van. Burdur.
Nigde ve Denizli iIIerine verilmelidir. Buna gore 1997 ylhnda ivedi olarak en aZlndan bu iIIerde 7 yeni AGSL Muzik
BommO daha kurulup arrllmahdlr. Bu yedi ile yok ivedi bir
oneelik verilirken bazllann da Egil im Fakull eleri Muzik
Egil imi Bolumlerinin yamSlra ba~ ka muzik yuksekogretim
kurumlanm n da bulundugu gozo nune allOmahdlr.
AGSL Muzik BOtOmlerinin ulke genelinde yaygln. elkin
ve dengeli bir dag ili m gosteri r biyimde ayl lmasl konusunda "nieelik ve nilelik boyulla rl" birlikte du~ Onu l m elid ir.
Bu iki boyulla n birini digerine yeg lem~k ozetlikle Olkemizin
iyinde bulundugu ko~u ll a r bakl mmdan dogru ve geryekyi
degildir. c;:unku. surekli olarak nileligi nieelige ya da ni·
eeligi nilelige Oslun lu lmak ve yegle mek geli~meyi olumsuz yoncle elk iler. Bu nedenle AGSL Muzik BOlumlerinde
verilmeye rrah~l lan akadem ik dogrultu lu mesleksel mOzik
egilimi alanlnda htzla ge li~mesi gereken ulkemizde her iki
boyUlu birlikte du~un mek zorunludur. Bu zorunluluk il·
gilileree onemle dikkale allnmalt ve gerekleri bilgili ve bilinyli bi9imde verine gel irilmelidir.
Burada lam Veri ge tm i~ iken hemen belirteyim ki ~im
diVe degin her zaman olmasa bile yogu kez "Nil elik mi.
nieelik mi?" veya "Nieelik ile nitelikten hangisi?" birriminde
sorularla kar~lla ~lp "ya o. ya bu· veya "ya nicelik, ya nile ·
lik" diyerek. asllnda birbi riyle slk, slkl ya il i~kiti ve birbirini
tamamlaYlp bCrtunleyen iki ~ey i birtikte yegleme veri ne,
ikisinden birini yeglemek veya sey mek durumunda kaldlk
ya da bl raklldlk . Oysaki yagda~ egilim, daha dogrusu
'yagett egitim' bu ikisinin birlikte dO~unOtup birlikte yaglenmesini, birlikte ilke ve amay edinilmesini, birlikte geryekle~ t i ri lme sini gerektiriyor. Artlk bu gerl(egi anlamasl na
anladlk. ama anla makta olduk9a geeiktik. Hirr olmazsa
bundan soma yeniden aynt ya n h~hg a dO~meyelim. Aym
veya benzer bir soruyla kar~1 kal1llya katmea ' ya 0, ya bu·
veya "ikisinden biri" degil, "hem 0, hem bu" veya "her ikisi"
diyelim. OnumOze gelen veya konutan ya da 6numOzde
duran iki seyenekten ikisi de bizim i9in gerekliyse her ikisini birlikle seyelim. Iki veya daha yOk serrenekli du-

rumrarca gerekl iginde, ikiden 90k seyenegi birtikte secmeyi bilelim. Unutmayahm ki insan ya~a m l cok secenektidir ve bunlann olabildiginee 90gun dan hatta orabmrse

tumunden yararlanumandn.

I nkemlz TUrkiye, yuka nda belirtilen temet nke. anrayrs
ve yektasimlar dogrutlusunda AGSL Muzik SolOmlerinin
fuzla ulke genelinde yelerinee yaygrn ve elk in dag ltlmml
saglayaeak maddi kaynak, deneyim. birikim ve yel i~ m i~
insangOeune sahiptir. Dnemti ctan bu kaynak, deneyim
birikim ve insan gueunu en iyi biyimde degerlendirmek ve
ontarcen en ge n i~ ve elkili biyimde yarartanmak nr. 8 u degarlendiri m ve yarerlanrm geeiktirilmemelidir.
5.11. D anl ~ lm . Kuavozremm ve Denetlenim
AGS L Muzik bOlumlerinin saghklt bir bi~imde dam~l mla rda bulunmeei. kuavuzlan mas t ve oenenenme sr,
kendine ozgu bir yapuenmey r veya duzenlenmeyi garektirmekledir. Aslt nda 1990 ve 1993 yonetmeliklennln
her ikisinde de bOyle bir yepuenma ve dnzenlen menin att
yaprsma iliskin bazt teme! itkeler ay lkya ye r a lm l~ bujunmaktadtr. Her iki Yonelme ligin 5., 17. ve 20. maddeleri
ile 1990 Yonelmeliginin 16. maddesindeki belli ilkeler,
AGSL Muzik BOIOmlerinin · kuru t u~ , ogretmen seyimi,
program getilirme, cehsmetera vonverme . kurumsat ;~ .
birliginda butunma" konulannda AGSL Muzik BOIOmieri ile
Mitti Egil im Bakanltg l ve Muzik YOksekogrelim Kurumtan
arasmda som ul ve kapsamh bir i~bi rligi ve e~gOdu m ongormekl e. boylece sagltklt da m~tm , kttavuzlantm ve
giderek deneltenim arrlsmdan saglam ve oldukya lula rll
bir temel o l u ~lu rma kt ad l r. Bu yonetmetiksel lemet rrok iyi
degerlendirilmelidir.
Bu baglamda. Milti Egitim Bakanhgl Musl e~a rl lg ma
veya OrtaO{jreli m Genel MudOrtugune baglt ~ M uz i k Eg it i mi Da n l~ma - Ge li~li rme - Kl lavuzlama - Denetleme
Ust Ku ru l u ~ kurulup y a lt~ l l rt l ma hd l r. Gerektiginde Mitti
Egil im Bakanmm ba ~kanh.~ mda da loplanlp <;:ah~m ast
soz konusu olan boyle bir Ust Ku rul'un itgili 10m kurum,
kurulu~ ve ki~ i l ere son derece yararll ve elkili. yontendirici
hizme tler verdig i geymi~teki bazl yah~ma , dOzenleme ve
uygulamala rdan da a9lkca bilinmektedir. Zalen AGSL
1990 Yonelmeliginin 17. maddes inde buna benzerbir Osl
Kurut Ongo rOlmli~, ku rut mu~ ve klsmen rr a h ~t lrl t m l ~tl .( 1 3)
$imdi onun yeni bir dOzenleme ve yapllanmayla 1993 YOnelmetiginin 16. maddesine konutmasl sagtanmaltd
yOnkO, geymi~le belirli sOrelerie gorevti otarak o t u ~lu ru tup
9alt~ltrltan buna benze r Kurullann yapl lklan cok yararll
yalt~mala r ve gel"gekle~ti rdikleri kaltel hizmelter hala katkltannl ve etkilerini slird urmektedir.
Aynea, AGSL Muzik BOlumleri "Muzik Egitimi Oanl ~m a ve Program Geli~li rme Kurutu· , itgiti muzik yuksekogrelim kurumlarmdan kal lhmlarr sagtanan da m ~ man
liyelerin daha elkili bi9imde gorevlendirilmeleri yoluyla
daha gUylu ve yelkili klllOmaltd lr . Bu yapttd lgl takdirde ,
Kurul'dan bektenen hizmel ve verimin daha yOksek nitelikli
olmasl beklenmelidir.
5.12. Mezun larm Muzik Yuksekog rel im Kurum tarrna Seyilimi v e Y e rl e~ t i ri li mi
AGSL MOzik BolOmlerini bil irenterin ilgili muzik yOksekogrelim kurumtanna veya bu kurumtardaki programlara seyilim ve yerle~ti rili mle ri giderek yok daha buyOk
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cnem tesun ektadrr. COnku AGSL Muz ik BOlumle ri mezunlanrun girebilece kleri muzik yOksekOQreli m kururntan
Egitim Fakulleleri Muzik Egil imi BOlumle ri, Guzel Sanatlar
Fakulleleri MOzik Bilimleri BOlumleri ve Devl el Konserva luva rlarr Muzik Sanatl an, Muzik Bilimleri ve Muzik
Teknol ojileri B6lumleri olmak uzere, her biri digennde n
tarkn amectara yOnelik lisans programlan uygul ayan
besnca dOrt ana tare aynlmakta ve her turd eki kurum ,
bOIum, anabilimlanasanal ve bilimlsanal dall ile program
sayls. hlzll sayrla bile n bir artl~ gOstermektedir.
SOz konusu muzik yOksekogrelim kurum , bOlfim,
anabilimfanasanat dall , bilimlsanat dall ve programlanrun lurve~eiiit olarak her binnin ogrenci
ko~lIan ile
secme ve yerle$tinne i$lemIefi ve bun lara bagh giri$ (ye.
tenek ) smevtan birbirinden az veya ~k larkh olmaktadn.
Bunlann yamsrra , ~-dOr1 Muzik Egitimi BOlumu dl$lnda
(14) tam kurum ve b61umler lie tUm anabilimlanasanal
dallanndan her bin , kendi bulundugu yerde-kurumda kedi
smavrm digerlerinden baglmslz olarak kendisi yapmaklad.r. Ayrlca, bu smevann hemen hemen tUmune il~kin
uygu lamalar Ylldan ylla az~oI< birtakim deg~ildikJere
ugramakla ve bUtCJn bu smevare ili$kin slnama~e ve
degel1endirme ilke, ~ ve i$lemleri ~k zengin bit ce$illilik gOslermekiedir.
Ole yanda n giri$ smavi ~n en Ierne! ba$vuru ve onkayll kO$uUan bile tUm adayta r ve muzik yOksekogretim
kurumla fl ~in gayerli olmak uzere henu z belli-orta k bir
kurala veya slandarda baglanabilmi$ degildir. SOzgeliiii
AGSL Muzik 80lumleri ni bitirenle r ba$la olmak uze re diger tum lise Clkl$h islekliler herhangi bir mOzik yOksekog relim kurumuna ba$vurabi lmek ~in hem OSS'ye
girip ba$annl$ ve hem de OnkaYlt ~in kurumca belirlenen
laban puanl tununnu$ olmak zorunda iken, belli tor Devlet
Kons ervaluvarla fl mn lise kl slml anm bitirenler, OSS'ye
bile girme ksizin aynl kurumun lisans programJan giri$ Slnavlanna ba$vurabilmekle ve sayilip yerle$li rilebilmektedir.
Butun bunla r, AGSL Mu zik B01Umlerinl bitirenlerin
mOzik yOksekOgretim kurumlanndan birine girebilmek Io;:in
nerede, hangi kurum da, bOlumd e, anabilimlanasanat da·
hnda veya programd a, ne lOr veya ne o;:e$it ve nasl l bir Slnava girmeleri gerekl igi konu sunda ne denli kafl $lk veya
karmaka fl $lk sorunlarla kar$1 kar$l ya olduklarmm somut
gOslergeleridir.
Anca k bur ada hemen belirtelim ki, belki o;:ok ender
veya o;:ok olagandl$1 bazl durum lann dl $md a, AGSL Muzik BOICrmlerini bitiren her mezunun rahalllkia s~i1i p ye rle$lirilebilecegi en az bir muzik yOksekOQrelim kurumu,
bOlu mu, anab ilimlanasa nat dali veya programl kesinlikle
vardlr. Burada can ahcl Onem la$ lyan nokla, AGSl Muzik
BOlumlerinin her mezu nunu n rahalhkla girip sayilip yerI~li ril ebilecegi bir muzik yiiksekogrelim kurumunu, b6!umOnO, anabi limlanasanal dalml veya ptogramlnl bir-iki
veya ~ a$amah (tek) bir smavla belir1eyebUen bir sistemin oI~lurulmas. ve i$letilmesidir. BOyle bir sistemin
oI~turulmamasl ve i$lelilmemesi dUfl nunda, adaylardan bi'Y09'unun ulkenin dM bir yamna dagllml$ soz
konus u muzik yiiksekogrelim kurumlanndan birinde kedilefi ne uygun veya en uygun bir yer bulabilmek "rin il ii,
aym ilde kurum kurum, aynl kurum ~inde b{)lum bOIumva
belki de aym b(WOm ~nde dal dal veya program program
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ootasmat an veya araYI$ iyine girmeleri kaClnllmazdlr.
Nitekim daha $imdiden bunun ben som ut Omekleri yasenmaya ve gOrOlme ye ba$la nml$tlr.
Oysa ki, dM yl l scren yeterf bir haz lrlama-yOnlendirme egiliminden g~en her AGSL Muzik BOiOmO mezununun kesinlikle aClkla ke jmarnesr, duru muna en uygun yeroe en uyg un muzik yOksekogrctim kurumunu ve 0
kurum iyinde en uygun blllumO, anabilimlanasanat
veya proqr arr nbulmasr gereki r. Bunun ~in hem yelerince
yak yOr'IIO. cok boyullu ve geni$ kapsamh , ~ertj. S ~
venilir ve kullanl~:1 bir merkezi muzik yelenek smavmr.
hem girmek jstenien veya girilebilecek oIan tOm miiZik
yOksekogretim programlannl doQru slralayabilen Col<
yOniu bir lercih duzenini, hem de dogru slrah tercihe uygun bir secrne ve yerie$tirme i$lemini birlikle kapsayan bir
sisternzorunludur .
Iste OSYM'yIe i$birligi ~inde duzenlanip yiirUlu len
Mer kezi Muzi k Ozel Yetenek SmaVl-MCZYES, bOyle bir
sistem oIma amacma yOneliktir. Bu nedenledir ki, basta
tOm AGSL Muzik aotOmleri Ue tum Muzi k Yuksekogretim
Kunmlan olmak uzere. ilgili tUm kurum , kurul~ ve ~ler
MOlYES'e sahip o;:lIunah ve bu sistemin amaca en iyi
hizmel etme cIo9rullusunda sCrrekli geli$lirilmesini islemelidir.
MOlYES sislemi, saylfan 14'0 bula n Egitim Fakulleleri MOzik Egitiml BOtOmle rinden durum una en uyg un
birine sayilip yerle~lirilmek uzere MOlYES'e giren AGSL
MOzik BOIOmu mezunu bir aday icin "bit la$I bi, ke z on dOrt
ku$8 birden atmak" ya da "on rJ()rt kU$a bi, kez bi, ta$ almak" ve obi, kez at/fan bit ta$la ond6rt kU$tan en uyg.. 1
birinivurmal(' deme ktir.
AGSL Muzik BOlumleri mezunlarmln Muz ik YOksekogre lim Kurumlaflna giri$lerinde hem ortaogrelim ba$3fl
puam -OO BP'nm, hem de girile n yiiksekogrelim program lnm ayn . alanda olmasl nda n kaynaklan an kal kl puam'mn elkileri, daha Ozendirici ve amaca daha uygun
oranlarda olmalldlr. AGSL MCrzik bOrumleri mezunlan i~ i n
~ok bLiyuk onem ta~ lyan bu iki puamn , en sagll kll bio;:imde
aneak MOZ YES'de i$ledigH$gOrdugu unul ulmamahdlf.
Kisaca belirtmek ge rekirse, AGSL MOzik Bolumleri
mezunlarmm Muzik Yukse kO{lretim Kurumla rma allm m,
seyilim ve ye rle$lirilimlerinde M6zvES sisle mi veya
MOZVES'e benze r bir sislem Ozerind e Onemle durulmah
ve yararll yanm m cok ag lr basl lgl gOrfilerek ilgili tOm kurumlan kapsaYlc l bio;:imde i$lel irmesi yoluna gid ilmelidir.
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5.13. Oze ngen ve Genel Muzik Egi t im iyle Etklle,im
AGS L Muzik B6Ium leri. esas ilibariyle ' genel muzik
egitimi" veya onun yanrSlra krsmen "Ozengen mOzik egllimi" veren ilkogrelim okullannln ikinci kademelerinden
(ortaokullardan) ogrenci almakla ve "me sleksel mOzik egitimi " veren yiiksekO{Jrelim kurumlarlna bgrenci vermektec!ir. Bu nedenle AGS L MUZikbOIl/mleri, bir yandan daha
yijksek nilelikli ogrenci bulabilmeleri-alabilmeleri ~n ilkogretim kurumlanyla ve dolaYlslyia oralardaki genel va
ozengen mOzik egilimiyle, digar yandan vine daha yiiksek
niletikl i 6grenci sunabilmeleri-verebilmeleri ~jn mOzik
yiiksekogrelim kurumlanyla ve dOlaylSlyla oralard aki
mesleksel mOzik egitimiyte sureldi ve daha saghldl, daha
etkili ve verimli bir ilel~im ve etkile$-imiyinde oImahdlr. Bu

sarecte "genel-ozengen-mesleksel' ekseni iyi kurulmall

ve geli~ljrilme li dir.
AGSL Muzik Botumtertran ilgili ilk, orta ve yuksekogrelim kurumlanyla ve dclayrsiyla 0 kurumlardaki genel,
ozenqen ve mesleksel muzik egili miyle surekli, sagllkh,
etkif ve venmli bir ueuslm ve etkileslm de bulunmalan , 11kogrelim oncesindeki ve yOksekogrel im sonrasmdaki etkile~imler Ozerinde her zaman yeterince c nerrae durulrnahdrr. Bu baglamda ozelffkle i1kogrel im (ikinci kade me) yagl ccc uuenna yoneJik oJmak uzere "genel egilim
yar usuah", va n velveya t;eyrek zarnann-p araf mOzik
okulu i~ levli bir kurumla~mayalkuru lu~la~ m aya da gidilmelidir. Boyle bir dOzenlenmeninlyaptlanmanm genel ve
Ozengen mOzik egil imini aksal madan deslekleyid , gOylendlrki, temerr aeyrcr ve bOtOnleyici bir etken oldugu unutulma mandrr.

5.14. Diger Sanal Eg it imi A lanlan ve Birimleri yle
Etkil e ~im

AGSL Muzik Bolumlert ve bu bolUmlerdeki mOzik egitimi, sanal egitimi nin bir kolu ve dah olup, "sanat egiliminde bGlunlOk" ilkesi cerceveende. diger sanat egitimi alanIan ve btrtmlenyle de screen, sagllkh, etknt ve verimli blr
iletisim ve elkile{'im iyinde olmahdrr . Bll yle bir ileli~im
elkile~im, her ~eyden once, aym kurumsa l ve kurulu{'sal
yapl iyinde ve aynl yah allm da birlikte yer alan, yanyana
efkinlikle bulunan ve beUi yonleriyle irriye i~leye n muzik ve
resim bOlGmleri ile bu blllUmlerde veri len mGzik ve resim
egitimi alanIan araslOda geryekle~l irilme l idir. Bu iki bOlOm
ve egil im arasmda o l u~l u r u l a n ortak sanatsal zemin ve
temel Ozerine kurulu orlak sanals al alan, her slOlfla , "zorunlu ortak" ve "ka r~ lhkll serrmeli" sanat dersleri, yall~
malan ve etkinlikleri yoluyla sGrekli g eli~liri lme lidi r . BoyIeee mGzik ve resim bolumlerinde mOzik egil imi ile resim
egilimi verenler ve gOrenlerin hem kendile ri ve hem de
birbirleri arasl nda bulunmasl gerekli olan ortak sanal anl aY I ~I , ortak sanal g orG ~O ve ortak sanal dili daha kolay
olu~ur ve geli{'ir . Bu iUr bir olu{'um ve g eli~ im , hem sanat
egilimi alanlOlO bOIlinG hem de bul Ontin her bir kolu ve
dali it;in gereklidir. Bu dogrultuda AGSL MOzik ve Resim
Bolumlerinin kurulu!1 a~am asm da ah l m l~ olumlu adlmlarln gerisinde kahnmamah, tam tersine, daha ilerisine
gidilmeli dir.
AsIa unutu!mamalidlr ki, sadece kendi mOzik egitimi
dalmda hapsol up-S lkl~IP kahp diger sanat dallarly la elkile~meyerek "sana! egilimi nin ortak paydasl"nda bulu~amaya n la r sanat egitiminin "bOlu nu"ne eri ~emezl er.
Sanat egiliminin bOltinune eri~emeye n le r de insan egiliminin "bUlunO"ne ula~a mazla r. BulUncG egilimi QzOmseyemeyenler onu yele rince savunama zlar.

5.15. Ba~a rl l l ll g i v e Ba ~arl sl zl l gl (Her i kis iyle) Bir li kte Sahipleni m
AGSL Muzik BolUmlerinde ba~arl hlik ve ba ~an s l zlik ,
her ikisiyle birlikfe sahiplenilmelid ir. <;::JnkO ba!1arll lhgln
ve ba!1arlslzllgm her ikisini birlikte sahiplenme, ilgilileri,
her ikisinin hem neden lerini, hem ko~ u ll a rml, hem olu~umunu ve boyullarlOl, hem sonUrrlannl veya urunlerini,
hem de birbiriyle ili!1kilerini ve etkile!1imlerini birlikie dO~Onmeye, birlikie lanlmlamaya, birlikie anlamaya ve
ay:lklamaya, birlikie saplamaya ve degerlendirmeye gO-

IOrOr. Boyle bir yakla~l m, ilgili kurum, ku rulu~ ve kisilerin ,
canema. eesnrme ve degerlendirmelerinde hem daha
sorumtu ve olyGiO hem dana duyarh ve dengeli hem de
daha ozenli ve karar hdavranm alanna yol acar. Bu yol, itgilileri, hem daha gerrrekci ve akllc i hem daha mannkn ve
tutarn, hem de daha bilgiti ve bilinyli krtar. Butun bunlar,
sarecte ve sc nucte ba ~a(l slzli g l azainr. ba!1a rlllhg l art im .
AGSL MOzik BolOmlerinde sadece baser tya sahip
crkmak, sadece besenyr sahiplenip ba!1anslzll gl sahiplenmemek veya ortada brrakmak, dogru bir yeklestm degildir. <;::OnkO sahipsiz basan srzuk yen i blr ba!1anSlzllg l,
sahipli basans rzhk tee ba~an YI dogurur. Oyteyse her basannrn oldugu gibi, her ba~arl sl zll g ln da bir sah ibi 01·
mahdu. AIMI clze rek vurgulayall m ki, ba~arJ h liga olduqu
gibi, ba~ anslzllga sahip crkma k da bir basancrr, ba!1anSrzllga sahip Clkmak yen i ve belki de daha buyuk bir
basa nnm habercisidir. Uslelik, ba{'a nll hgl sahiplenmek
kolay, ba~aflslzllgl sahipJenmek tse zordur. "Kolay" t kolayca basanrk en, ' zor' u niye besermavahm? Oy leyse sadece ' besanye sahip rrlkma basansrm degiJ,onun yamsea cnoan daha zor cla n "ba~ an sl z h ga sahip crkrna baeansr'm da goslerelim! BoyJelikle her ye rde her zaman
cok daha besann otanmt
ObOry andan AGSL Muzim BolUmleri, kendi ba~arl ltllk
ve ba ~a ns lzhklanna , her zama n, herkeste n once Vine
kendileri sahip t;lkmalldlr. <;::OnkO ba~a n li ltga ve ba{'arls lzhga sahip rrlkmak da bir gorevdir, Osle lik onemli bir
gorevdir. Ancak bu gorev ye rine geli rilirken, hakslz ve gereksiz ye re, ba~an ll g l sadece kendilerine , ba ~a n sl zh gl
ise daha t;ok ba ~kalan na malelme ya kla~ l m l irrinde olunmama lidlr. Gere k ba~a n llllk ve gerekse ba~an s lz lik sahiplenilirken, yersiz ve gereksiz abartlla rdan kat;lnllmah;
her ba~a rrllh k ve ba~anslz h k, kend i geryek Stnlrlnt ve
maksadlOl a~ma ks lZl n , olt;Olu ve dengeli olarak ele ali ...mali , onemsenmeli, yorumlanmah ve degerlendirilme·
lidir.
AGSL Muzik 8 0lumleri kendilerini degerlendirirken hit;
de kolay olmayan, rrogunu t;Ok zo r ko~urrarda geryekle~tirdi kle ri anlamh ba~a r"arl nl kesinlikle aZlmsamamah,
kut;umsememeli ve yokumsamamahdl rfar. <;::unkO son
donemlerde o l u~an ve giderek be l irg enle ~en yeni "ya g da~
gert;ekt;ilik'le, daha dogru bir deyi{'le yeni "t;agc ll gerrrekt;ilik"le, "alyakgonOIlO" velveya "yuksekgonunO' olmak
verine, genellile daha yok "gert;ekgonuIlO' olmak yeglenmektedir. GOnumuzde giderek yayg lOla~llg l gozlenen bu
yeni anlaYl!1a gOre davranmak daha "yagcli davranmak "
olarak algllanmakladl r.
Son olarak belirtelim ki, gOnOmOzde yayg ln olan bir
an l aY I~a gore sahipsiz kalan ba!1a n, ba~an degildir ve
ba ~an ya , herkesl en once ba~an YI geryek le{'tiren sahip
t;l kmalldlr. Ba ~a flllhk gibi ba~a rlslzll k da sahip lenilmeye
dege r bir ozellikiir ve ba!1arl llliga oldugu gibi ba!iianslzllga
da herkesten once onu saglayan veya ona neden olan
sahip 9lkmalldlr.
6. San uy
Yirm ibirinci yuzy ll e~igi nd e ki Turkiye'de Anadolu Guzel SanalJar Liseleri ·AGS L Muzik BolQmlerine i1i~kin ola·
rak buraya degin belirtilen genel duruma, genel sorunlara
ve genel t;ozumlere bir bOWn olara k baklldlgl nda, ko-
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lumserligi degil iyimserligi, akamsa rllgl degil karamsarllgl , umulsuzlugu degil umunuluqu yansrtan. gUylendiren ve vurgulayan bir gorOnum ortaya Ylkmakl adl r.
B6y1e bir g6runu mun ortaya ylkmaSI bosuna degildir.
yunkO, bu gorunOm, yete rince saglam lemellerden, gOylO
dayanaklardan, hakh nedenlerden, tuta rn gerekyelerden,
sagllkll olusumlardan, somul geli~mele rden ve yeni bektentnercen kaynakta nmakt adtr.
Her sevoen once sunu belirtelim ki, mode rn TOrkiye,
belirli esemeta rcan geyerek, 2 1. yuzyrla iyice yakla~!lgl
bir oonemde. biraz gay ve gOy de elsa. yep yeni ve 6p{)zgun bir mode l oran AGSL MOzik bOlOmle rini tesanavip
gerye kle~ lirebi lmi~ ve Olke CaplOda yayg lO la~ll rmaya
ba~ laya bilmi~li r. Su buyOk besan. Olkenin iyinde bulundugu ko~ulla r g6zonune ahndlglOda, gercekten , ba~ h
basma bir aunmdrr. Bu eunmsel ba~a nYI yok daha iyi
anlamarmz, yok daha iyi dege rlendirm emiz gerekme ktedir.
AGSL Muzik Boltrmlert, onbes bo yutta ortaya konulan
"genel ourum-scrun-cozum" cercevesinoe yapnen beumlemeler, aClklamal ar ve dege rlendirmele rden de anl a ~ lla cag l gibi ' sOrekli iyi l e ~li rilebili r" , ·saglikh g eli~ti rile 
bilir" ve ' tuzla yetk i nle~l i ri le bil i r" bir "genel yaprya sahiptir. Yasal temeli-dayanagr cck sagla m olan bu yapr.
onerilen yozumlerle, ba~la "lanlm. kurulu ~ , amac-gorev.
ogrenci-ogrelmen. program , egilim -og retim, ozyonetim
ve ozden elim" olmak Ozere herbaklmdan, hlzla, yOk daha
geryekyi , yok daha lut arll ve yok daha yelerli hale gali rilebilir.
AGSL MOzik BoJOmleri, hiy ku~kusuz , cagda~~gcll
Turk muzik egilimi sisteminin orta diregi ve bel kemigidir.
Soz konusu sistemin ortaog reli m bas amag lOdaki elkin
konumu nedeniyte, ilkog relim ve yOksekOQrelim sistemleriyle olan il i~ kite ri icinde hem onlan hem de sislemin
btrtOnOnQ onemli olyOde el kileyici ve belirleyici durumdadl r.
AGS L MUzik B6luml eri. ilgili yevreleri n hemen dikkal ini
yeken yepye ni ve opozgun bir model olarak, klsa sure
iyinde goste rdigi anlam li geli~mele r va ortaya koyd ugu
onemli ba~an la r sonucunda, daha ~imd i den, hem birtaklm yeni gi ri~im le r iyin ornek allnmaya hem de yine birlaklm yeni Qzendirici dOzenlemelere konu olmaya b a~
la m l ~! I r. Nitekim, bir yandan Anadol u Iisesi slatOsunde
Ozel guzel sanatla r lisesi ku rma-acma-i~lel me giriI}imlerine ili ~ki n haberler, diger yandan AGSL MOzik BoIOmlerimezunlarlna belirli yOksek ogreli m kurumlarrndaki
mOzikogrenimleri sOresince egitim ve yurt bursunu iyeren
ozel kontenjanlar aYlrmaya ili ~kin duyu rular, daha ~im
diden, buyOk gazele sayfala rlOda yer almaya b a ~'aml ~
bulunmakt ad lr.(15)
AGSL MOzik BOJOmlerimiz . OIkemiz TOrkiye'de mesleksel mOzik egitimi alan rnda yeni bir yapllanmayla birlikte
ortay a elkmll} olan belirli bir ge reksini min belirli bir bieimde
ka r~ l lan mas l istegi nden dogmul}tur. Bu kurumlanmlz, bir
yandan kendi varolul}una neden olan gereksinimi karI}llarken , dige r yandan da birt aklm yeni gereksinimle rin
olul}maslna ve za manla orta ya ylkmaSlOa yol aeacak t lr.
QOnkO bir kurum, bir baklma kendind en once ki belli elkenle rin bir sonuc udu r. bir bakl ma da kendind en sonraki
belli etkenlerin bir neden i olma k durumundadl r. KUI}kusuz. bu ilke AGSL MOzik BolOmleri iein de g ~e rli di r.
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AGSL MOzik BOIOmle ri, daha slm dtoen, yirmibirir,;,;i
yOZYl1 TOrkiyesi'nin yuz akr olmayr hakeden kurumtar haline gelm il}tir. AGS L MOzik bOlOmlerini bitiren geny ler,
dana I}imdiden cagdal} TOrk mOzik yOksekog retim sisleminin baste Egitim Fakultelen Mu zik Egil imi BotOmleri
olmak Ozere belli kurumlannda yeniden yaouenme mn
temel nedeni ve yeni bir s l craYI~l n il ici gueu olmaya ba~ ·
lamll}lardlr. Gorfinen odor ki, bu gay, 2 1. yOzyll TOrkiyesi'nin mnzrkset qeleceqine oamqasnu vurmakta gecikmeyecektir.(16)
MOzik egiti mi slstemim izin yeni can daman, yeni gozbebeg i bu yeni gozde kurumtanrmza her yonuyle ve buIOnOyie ortaklase sahip ylkmak hepimizi n birincil gOrevidlr. Genn, bu gOrevin lam ournctnde olanm ve gere gini
bundan sonra da en iyi blclmoe yerine geli relim t
Bunu derken bu yolda I}imdiye degi n, ozel1ikle
AGS L'nin kurulup ayl ld lgl ogrelim yrhndan bu ya na goslerilm il} olan bazt Onemli ceberere deginm eden qecemeyeceqlm. Bunlar arasmoa. suasryla Milli Egilim BakanlJgl 'nca kurulup ealil} l lfilan Guzel Sanatlar Egil imini
Gelil}tirme Ozetlhtees Komisyo nu ( 1990), yine MEB'nca
Istanbul AGSL'nde dOzenlenen AGSL Ogretmenleri Hizmeuc ! Egitim Semineri (199 1), Ankara'da Gazi Universilesi Gaz i Egitim Fakultesi MOzik Egil imi BOIOmu'nce
AGSL MOzik SolOmleri Og retmenleri iyin gereekle~lirilen
Lisa ns Tamamlama Programl ( 199 1-1992 - 1993). MEB 'nca Ankara AGSL'nd e yapJlan AGSL Mudurleri Toplantl sl
(1994) , Uludag Universitesi Egitim Fakutlesi Muzik Egilim i
BOlumO'nce dOzenlen en AGS L Muzik Bohimleri Semineri
(1995) ve I}imdiki AGS L Muzik BOIOmieri Sempo zyumu
(1996) hemen akll mlza geliverenl erdir. (17)
AGS L Muzik BolOmlerine her yonuyle va bUlunuyle
sahip Clkma gorevini elkin biyimde yerine gelirme konusund a Uludag Universil esi Egitim Fakultesi Muzik Egili mi
BOlOmO, iki yll ieinde art arda duzenleyip geryeklel}l irmil}
oldugu AGSL MOzik bOlumleri konulu seminer ve sempo zyum ile yok somut bir ya kl a~ l m ve yok bal}afl ll bir ornek ealil}ma sergile mil}l ir. Ulkemizin 10m Egil im FakOlteleri MOzik Egil imi BOlOmleri ad lna kend iterini bu
olaganOstOduyarllllklarmdan ve bal}an larmd an dolaYI bir
kez daha canda n kutluyo r ve yine kendilerine bir kez daha
lel}e kkur edi yorum. Tumumu z adma bOyle bir kUll amaYI
va tel}ekkurfi yerine gelirilmesi gereken onurlu bir gOrev
saYlyorum. BOyle bir gorevi I}imdi burada yerine getiriyor
olmaktan da aYri bir sevi nc va klvany duyuyorum.
TOm AGS L Muzik BOIOmlerimizin belOm ba~kanlannl ,
ogrel menlerini, ogrencilerini, velilerini ve onlara elden
geldigince en iyi ortaml saglamaya ealll}an tOm AGS L
MOdOrlerini va ya rdlmc,larlnl sabJrIJ, ozveri li, ba ~ a rr li ve
dege rli e a h ~ mat a rl nd a n dolay, yOrekten kUlluyorum.
Beni sab lrla ve dikkatle dinlediginiz iyin hepinize Iel}ekkOr edi yor, saygllar ve sevgile r sunuyorum.
(Ta rtl ~ m a)"

Bildirilerin la rt l~J1d lgl bu bOIOmde. burada. onemli
gordu gum birkay noktaya (kon uya) deginmek ve degindigim noktalann (konularm) bazl yonlerine parmak
basmak istiyorum.
Bunlardan biri Anadolu GOzel Sanalla r Liseleri'nin adl .
Oteden beri bu adlan dl rmada ki "GOzel" sozcOgOne tal
lIyoru m. Bilindigi gibi ' sanal" zalen "guzellik' ie ug ra ~ l r ve
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' cirkinlik"i de "gOzelik"in bir boyutu olarak gOnJr ve bunlan
"esletik" kavrarm ~i nde bGIO n l e~li ri r. Nastl ki bilim "dogru' yta ug ra ~ l yor ve "dogru" yu anyorsa ve bun a ka rem
"dogru biliml er" vaya "Dog ru Biliml er usesr demi yorsak,

sanat da "gOzel"le

ug ra~i1 yor

ve "gOzel"j anyor olduguna

gore "Quzer sanatlar" veya "GOzel Sana llar Usesi" de-

meyelim. Onun yerine, gelin, "Sanatlar Lisesi" veya bizim
konumuz clan •Anadolu Sanallar Lisesi" diyelim. "GOzel"
sozeugOnOetrc ' Sanallar Usesi" veya "Anadolu Sanatlar
Lisesi" diyerek, sanatm ger/(ek yaprsma. ((agda~ ve evren ee! anlamma uygu n bir edla ndumayr kutlanahm , garBu. sanll dlg rndan da 6ne mli. CGnkO, Anadolu GOzel Sanatla r Lisest acrandmrm. kimi cevreieroe
cok la rkll , Ifok de gi~ i k, cc k Ife l i ~k il i lfag rl~lmlara veya yo.
rum lara yol actycr. Sa nki sanetmIfirk ini de va rm l~ gibi bir
dO~Onceyi lfag n~l lrIyo r veya boyle bir dO~Onceye ya da
dO~uncenin olus masma yol acryor. Oysaki Ifirki nlik, sanatm dog rudan kend isiyle veya i~l evjyle degll, daha Ifok ,
kunamrm ve degerlendirimiyle i1i ~ki li blr nitelendtrme.
lkincisl, AG SL Sa na t Egil imi Danrsma ve Program
Gelistirrne Kurul u. Bu kuru l, bildigimiz kad anyla beska
hilybir Anadolu Iisemiz de, hatta hi<;bir lisemizde olmayan
bir kuruldur. Bu kurul, AGS L m odeliyle Ifagd a~ TOrk mOzik
egilimine ve giderek cag da~ TOrk egitim sislemine geli rilen en onemli yeniliklerden biridir. AGSl Muzik B6IOmleri 'nde "Muzik Egil imi Da n l ~ma ve Prog ram Gel i ~l i rme Kurul u" ne deme ktir? "Ke nd i programm l kendin
yap, kendin uygula, kend in dege rlendi r, kendin ge li~l i r"
demekti r. ' Ge l i~li rdigin prog raml Bakan hga sun-one r, iyi
deniliyorsa-begeniliyorsa bul On AGS L Muzik Sotumleri'ne
genelte~lirilsi n" deme ktir. Sir ortaogrelim kurumu olan
AGS l Muzik Bolumleri ilfin 0l u~1urul up uygulanan boy le
bir model, ortao grel im okullanyla SIOlrir du~unOidugO nde,
benim bildig im kada nyla g eli~ m i ~ ulk elerin birlfog unda
YOk.
Bazl AGSl MOzik BolOmleri'nde bu kurul (yani Muzik
Egil imi Danl~ma ve Program Geli~li rme Ku rulu) Ifok iyi i~ 
leyebilecek bir yapl dadlr. Bunlann b a~ mda Anka ra AGS L
Muzik BolOmO gel mektedir. CunkO bu bolOm, bu ku rulun
gorev leri Iferlfevesinde i~gorebilecek dog rulluda "Muzik
Egil iminde Progra m G e li~l i rme" ala nmda yeti~ mi~ veya
yeli~ mekte olan og rel me nlere sah iplir. Bu ogrel menler
b6JUmunun diger 10m og relme nleriyle birlikt e kuru lun 0yesi olduklan ilfin, onlarla kurulun i~levleri dog rullusunda
etkili ve verimli bir ortak Ifa li~ma ilfinde olabiliyorla r.
Ne var ki, yalmz bir-iki AGS L M Ozik bOlOmOnOn degil,
her AGSL MOzik BolOmu'nOn bOyle bir ku rul olu~ 
lu rabilmesi gere kir. Bunun ilfin her AGS L MOzik Bo.
IOmO'nden en az birer "rnOzik ala nl dal ogrel m eni"nin ya
hizmel ilfi egili m ya lisanOslu egil im veya her ikisi yoluyla
"Muzik Egil iminde Program Ge l~tj rme" konusunda yeti~
lirilmesinde yara r goriilmekledir. Hatta, yarann da olesinde zorunluluk gorOlmekledir. COnkO, 0 ogre lmen ark ada~ lmlz, boy le bir yeti~me sOrec inden gelftikt en soOla,
gorevli bulundugu AGSL MOzik Bolu mO'nde programlarln
hawlanmasl, uygu lanmasl , degerlendirilmes i ve duo
zeltilmesi yoluyla geli~lirilmesinde daha elkin rol oynar. Bu
rol progra mlann sag llk h ge li~lj ri l mes in i sag lar. Boy les ine
saghkll geli~ tirilen programlarm kendisine onerilmesi durumunda Milli Egilim Bakanllglml zm da i~i kolayla~l r.
Nilekim, Ankara AGS L MOzik Bolum u "Sanal Egil imi Da·
nl~ ma ve Program G eli~li rm e Kurul u"nca Ifagd a~ anlayl $
cekre~li relim .

ve yakla$Imla hezrrlanan prog ram larm Milli Egitim Bakanhgl' Oln ilgili birimlerinde begenilere k hrzfa benimsendigi taranrmzoan da gozl eml enm ektedir.
Bir beske enemn nokta AGS L M Ozik BOtumleri 'ne
ogrenci anmmde-secjmlnde "Merkezi smav sisteminin
ciddi bilfimd e dO$unOlmesidir. Bunu bir kez daha W "gulama k ilfin suntan bir kez daha soyhiyorum: Bazr AGS L
MOzik Bolumlerimiz kendi vapnktan giri$ yetenek Slnavla nn da olagan saynun Ifok alt mda, ba ztla n lse olaga n
seyrmn cok aetunde adayla ka r~ 1 ka ~ lya ka hyor. Bu sekilde ' tstenuen nit elikte ogrenci bulup alma " bakmunden
MOzik BblOmlerimiz arasmoa belki de saOlldlgmdan cok
dah a onemn blr deng esizlik sczkcnusu ciuycr. Hatt a ban
bOlOmlerimiz 24'0 bile bul makta cc k bliyuk zorluklarla , cok
Onemli sikmtrlada kersue sryc r. actcnbu sikmu, zorlu kve
dengesizlikler uygu n blr "Merkez! Smav' yontemiyle
on emli ollf ude giderilebilir. Kuskusuz "merkezi emav m
bazt sekmcele n veya sakmcah yanlan da vardu, clabilir.
Onemli olen . butOnOyle sa glayac agl ya rardtr. Bu bakrmd an bOyle bir sm av siste mini, uze rinde ciddi bilf imde
dO$Onulm eye deger gOrCryorum. Ve hep lnizi bu konu da
gore ve Ifag lrtyorum.
Bir ba $ka cok Onemli nokta olarak , "Her ilde bir AGS l
Muzik BOIOmO olsun!" diyoruz . Bir kez dah a belirtmek istiyorum ki, Olkemiz k,*ullannda AGSL Mu zik BOlOmlerl ile
ilgili olarak nicel geli~me lIe nilel geli$mey; birlikte d:$Onme k zorund aYlz. 6zellikle gOnOmOz kO$ullannda,
bun u bOyle dO~u n me k ve degerlendirm ek d urumun daylz.
Ikisinde n birini yeglersek, Ornegin, nilel geli$menin islenil en duzeye gelm esini bek lerken nicel geli$meyi, nicel
geli$menin isle nilen dOzeye gelmesini beklerken de nitel
geli$meyi gozardl edeb iliriz, ihmal edebi liriz.'Oys aki her lki
lu r geli$meye de Ifok bCryOk gereksinimimiz var. Oyleyse
ne yapa llm? Daha Once de belirtm eye-vurgulam aya Ca1I$lIglm gibi , nice l ve nilel geli$meyi birlikte gotOrm eye ,
birlikte sag lamaya Ifah$ali m. Bun u bOyle yapan ulkeler
Ifok yol aldlla r, Ifok geti$tiler. Biz de niye onlar gibi 01mayahm , niye onla r gibi ge li$meyelim?
Deginm ek isted igim bir 6ne mli nokta, AGSL Muz ik
Bolum leri'nin ku rul ma-alfllma kO$urran. AGS L MOzik Bolum leri nerelerde alfllrr? Bir yerde AGS L Muzik B61umO
hangi ko~ u n a rda alfill r? Eldeki Yone tme lige gore , eger bir
yerde bir mOzik yuksekogrel im kurumu vars a orasl yeg lenir (Ie rcih edi lir), orada alflhr. "Muzik laaliyetlerine elveri~li
yorelerde" alf ili r. MOzik yijksekogretim kurumunun bulundugu yerler yegleni rken, dolayh ola rak , bir 61cOde · 1....1
yapl"nm ham olm asma once lik verihyor demekli r. Bu elbette doQru ve gOzel bir ilke. Obu r yandan "muzik faaliyeUerine elveri$1iyo reler" yeglenirke n, dolayll olarak, bir
ollf ude Oust yapl' nm haz lr olmasma 6nce lik ve riliyo r demeldi r. Bu da elbette doQru ve gOzel bir ilke.
Ama dog rular ve guzeller sadece bun rardan ibaret degil. B a~ka dogrula r ve guzeller de var. $ Oyle ki, bir yere
AGS L MOzik Bolu mu'nOn alflll$mda, orada bir muzik yuksekOgrelirn kurumunu n bul unmaSI kO$ulu aranm akslzm,
once, onun "alt yapI"sl oran AGS l Muzik B61umu alflla bilir
ve bu nun uzeri ne zam anla onu n Oust yapl"s l ola n Mu zik
Yukse kog reli m Kurumu kurulabilir. Bir ba$ka deyi~l e ,
once altyapi kuru labil ir ve son ra da bun un Ozerine ustyapl
yerle$l irilebilir. Buna uygun bir ya kla~ l m beli rli iI mer kezle rinde belli-beJirsiz izJenmi$tir. HenOz herh angi bir
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muzik yuksekOQreli m kurumunu n bulun madlgl bazr
onemli iI1arimizde AGSl Muzik Blliumleri aCllml~ olup, 0
iUerimizde balirli bir sure iCiooe betirli muzik yOksekOQretim kurumlanmn ecumesr yolunda beli rli bir hemilk ve bek lanli ~i ne gi ril mi~tir.
Bu rada can ancr 6nem ta~l yan en teme! nolcta, herhang; bir muzik yOksekOgral im kurumunun bulunmadlgl
bir yerde AGSL MOzik BOlumli'nun "yeterli sayrda nilel ildi
eekirdek O!}retmen kadrolu ", "yeterfi donammlr" ve "uygun
mekenn' bir ~imde aCl lml~ olmasldlf. BOyle bir a ';;lh~la
creca eok geymeden gfJl;1U bir rnUziksel ilg; odagl veya
g~1U bir muziksel yekim mel1lezi olu~tu rut abil i r ve gidarak
krsa sure il;inde uygun bir muzik yOksel<OQretim kurumunun a.;;,lmasl da Ozendi rilebil ir vaya bOyle bir kurumun aellmaS lnm ban On k~lIa fl saghldl btcimde nazutanabilir. Bu da Onemli bir katk l olabilir. Bu baknrcanbu
yalda~lml da bilg ili ve bili~li oIarak yelerli hazlrlilda ek siksiz bfcimde uygulamakta, denemekte ve izlemekte
yarar vardrr. Bunun tyin VOne lmelik'in ilgil i maddesinde
baM i bir de9~ik1ik veya yenide n duzenleme yapma k geraldidir.
Burada. bunl ann dl~lnda d~inmek. wrgulamak veya
fJstClne pa rmak basmak istediQim daha baska 6n emli
nolctalar da vardl. Ancak scrern billi. On lan da, eger yeri
gelir ve ursat bulu rsam V. Oturum'da Sempozyu mun Degerlendirilme si Paneh'nde klsaca dile getirmaye eah'i<!caglm.
Burada son olara k ~unu sOylemek istiyorum: Belirtilen
bazl yolduklarma, bir.;;ok eks ikliklerine. baZI yetersizliklarine va bunlara dayamlarak yaptlan bUlun el~ 
brilere ka~m AGSl Muzik BO!u mleri, modem Tur!<iye'nin
.;;agda ~~agcll Tul1liye'nin. 2 1. yUzyll e~igindeki Turkiya 'nin muzik egi timinde yeni "can daman-dlr. yeni "goz
bebegi"dir, yeni "yClz akl"d lr. Bu eok degerti kurumlanmlzm, baz l yokluklafl m, bazl eksiklikler ini ve yetersizlik leri ni. bazl sorunlan m ve Slkmtllanm gereksiz yare,
gereksiz bieimde, gereksiz oleuda abartarak, her ~eye
ragmen klsa sure icinde gos le rm i~ oldukla rl dikkate degar
geli~me lerini va baz l yetarliliklerini gOzardl eder ek. ba ~a 
rdan m kucumsemeye hakklmlZ yoklur.
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Guzel Sanatlar Liselerinin
Kurulus Amaclan ve Bugunku Durumlan
HilalOiCLE
Doc. Uludag Onive rsitesi Egitim Fakultesi Muzik Egilimi Bohlrnu Ogretim Uyesi

A.G.S. U selerinin kurulus amac
ve g6revleri 5.7.1993 tarihli ve 2386
sayth M.E.B. Tebligler Oergisi'nde
yayrmlanrr us oldugu gibi
a.Guzel sanatlar alamnda ilgi ve
yetenekleri alan 6grencilerin egi·

r-- - = ---,-c::-- - ,

timlerini saqlamak,
b.6 grencileri aras tmcr

ve

qe-

Hstirlcl cahs mala ra yoneltmek . yete ' It us unda secenekli
ba
y
,neklen. dogru
glms1 z, doqru yorum ve uygulamalar
yapabilecek kistler olarak yetistirmek,
c.6 grencilerin milli ve mntetterarasr, tarihi ve
yeni sanat eserterini tammat an ve anlamalanna

bilmesine 6nemli katkis i bulunan iik6gretmen okulla nrun baztlan nda
bulunan mOzik ve resim seminer
struflann m 1970'li yrlla rda kapaturnasi ile yukanda ad! qecen yuksek egitim kurumlanna yetismis

ogrenci saglayan kaynaklar kururn us
oluyordu. Bu nedenle Anado lu Gazer
Sa natlar Liseleri 'nin acrlmas r ire 6£1-

rei men yetlstlren yOksek agreti m kurumIan da daha kauten eleman y.. . tistir me olanagl bulacaklan beklentisi lcine

qirrnislerdir.

ya rdtmcr olma ktrr.
Kurulus asamasmda bu okullann;
1.MOzik egitimi veren yOksek agretim ku-

Gercekten de GOzel Sanatla r Liselen Muzik
SalO mO mezunlan Oniversitelerin mOzik egitimi
bolumlerini te rcih etmektedirler. M.O. MOzik
Egitimi Borcrnu itibanyla s6ylemek gerekirse bu
liselerin ilki olan Istanbul Anadol u Guzel Sa-

rumran.
2.MOzik drsmda yO ksek agretim veren diger
agretim kurumlan na ycnetebilecek blclrnde iki
tip agrenci yetistirmesi d O~O nQ lmO ~ ise de mezunla nn hemen hemen tamarmrun universilel erin mOzik ve resim egitimi veren bchl m ve
konservatuarlen tercih elmesi ve kend'leri bu
okullara girmek icin hazutemajan, Anadolu GOzel Sanatar Liseleri'nin su andaki islevinin yuksek ogrenim dOzeyindeki okullarm mOzik ve resim bolumlerinin all yaprstm olusturrnak oldugu
qorulmektedir .
Ozellikle 6grelmen yetistiren kurumlara yeti ~ m i ~ 6grenci saqlaya n ve bu kurumlardaki egitim-ogreli min daha ileri dOzeyde yapua-

natlar Lisesi'ni 1992- 1993 yrlmda bilinen 25
mOzik b610mO agrencis inden 11 ta nesi, vine
ayr n balOmOn 1993-1994 yrlmda verdigi 31 mezundan 19'u, 1994-1995 yumda ise 24 mezundan T si M.O. MOzik Egitimi B610mO'nOn
ogrencisidir. Baskabir d e yi ~l e istanbul GOzel
Sanatla r Lisesi'n in Dry donernde verdiqi loplam
80 mezundan 37 tanesi halen M.O. MOzik Epitimi Bolumu'nde ogrenime devam elmekte dir.
Digerleri de baska mOzik egitimi bolurnleri, muzikoloj i bclu rnieri ve konservatuarlara qitmisle r,
Ory veya dart agrenci de mOzik d l~ 1 yOksek okullara qitmisle rdir.
Yukanda verilen rakam lar, OniversiteJerin
mOzik egitimi b61Qmlerinin beklentisi olan, rna27

zige giri$ nitetigindeki temel dersleri

alnus, cal-

qrsmda da belli d Ozeye ge l m i~ ogrenci akrmr run saglanmt$ oldugu fikrtni vermektedir. BoyIeee GOzel Sanatlar Liseleri'nin kururu$ amaclanndan birin e ulasrlrnaya ba ~ la n d lgl dO~ O n Ol e bi l i r. Ancak bu noktada da nicelikten cok
nitelik Ozerinde ourulmasr gere kmektedir.
GorOldug O Ozere artrk lise ogrenimi yasmdaki penc ter Guzel Sanatlar U seleri'ni tercih etmekt e ve bu okultarda ogrenim gormek istemektedirler. Bu durumda sez konusu liselerin
mOzik bOlO mlerinin universite mOzikb010 mierine
nitebkf ogrenci yenstlrmek gibi bir i$levi ustlenmesi gerektig i eckca anlasumaktad rr.

SONUC VE ONERiLER
Oniversitelerin mOzik egitimi mOzikoloji boIOmreri ve hatta kon servatua rlan n bazr bO~
10mleri i'tin nitelikli og renci yeti$ebilmesi, daha
dogrusu mevcut du rumun daha da iyilestiritmesl
gerekmektedir. Guzel Sanatlar Liseleri'ndeki
idari ve egitimse r uygurama incelenip $U anda
M..O. Muzik Egitimi bOlumOnde egitim goren
guzel sanatlar mezu nu og renciterin duruml an
de gerl endirildiginde bazt olurnsuz sonuclar ctktlgl gorOlmektedir. Bunlann oncelikle Guzel
Sanatlar Liseleri'nin ve buna bagll olarak Gniversitelerin muzik egitimi bolumlerinin basansmr dogrudan ve olumsuz yonde etkilemesi
kacrrulmaz gibi gorOlmektedir.
GOzel Sanatl ar U seleri'nin su andaki egitimogretim ve yonetimi ile i1gili olarak saptanan ve
daha b a~ a n l l egitim yapllmaslnl enge lleyici
unsurlar olarak goroten baZI konular ve bu nlara
getirilebilecek lfozOm one rileri a ~ag l dak i gibidir:
1.GOzel Sanatlar Liseleri yonetmeJigine gore
bu lisererde gorev yapacak olan sanat dersi
ogretmenleri alan lan na gore teorik veya uygulamah smav yaplla rak selfi leceklerdir. Bu ~o k
dogal bir uygulam a olmasma ka r~m smav komisyonu Ortaog retim Genel MOdOrIOgO'nOn
ba~k a n h g m da Talim ve Terbiye Kurulu Ba ~ 
kanllgl taratl ndan gorevlendirilen bir uzman ,
Tefti$ Kururu Ba~ ka n l l g l 'nd a n bir mOtetti~ , Or- .
taogretim ve Persone l Genel MOdOrlOkleri tarafmdan gorevlend irilecek en az daire ba ~kam
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dOzeyinde birer yetklli ve alanla ilgili en cok iki
6gretim Oyesinden olusacaktir. GOzel Sanatlar
Useleri Yonetmeligi'nin 6. Krstm 1. BolQm 20.
maddesinde yer alan bu karara gore sanat
dersleri ogretmenleri , alanla ilgili uzm an ve ogretim uyelerinin d tsmda ba kanhk bOnyesindeki
burokratla r taratmdan secil me du rumundadrrlar.
Kaldr ki bu gOne kadar hilf bir ogretmen ahmmce
Oniversite ogretim Oyeleri boyle bir komisyonda
qorev almak uzere davet edilrnernislerdir.
Og retmen ahmlan nda srnavlann sa gllkh ya·
prlabilm esi ve konusunda gen;:ekten yara rf olacak ogretmenlerin secilebilmesi ~in ogretmen
smavt armm kon unun uzma m kisile r ve universite og retim Oyelerind en ojusan bir komisyo n
taratmdan yaoumasr gerekme ktedir.

2. YOnetmeligin 16. ve 17. maddelerine gOre
scz konus u tiselerin Sanat Egitim i Darnsma ve
Program Gelistirme Kurutu varcrr. Bu kurulun
gorevi 0 ilde veya yakmmda bu1una n Qniversitele rin sanat egiti mi bOlQmleri ve konservatuarlan He i~birli gi icinde olmak, c kulun
sanat egitimi programla nnm haztrla nmasr. u~'
gulamp degerlendirifmesi gibi konularda cahsmalar yapip, bakanhga enertler yeprnaknr.
Boyle c nemli bir gorevi Ostlenmesi gereken
bu kururtann her ders ylll norm al olarak dart kez
toplenmasr, yonetmelige gore yOksek ogretim
kururnlanmn ilgili bolO m bu ndan en az Olf og·
retim ele marumn darusrnan o1arak bu toplantrlara kattlmalannm saglanmasl gerektigi hald e
bu kuru liar herhangi bir faaliyet gostermemektedirler.
Bu kuruliar yonetmelikte belirtildigi gibi periyodik olarak topl anm all ve en azmd an gerek
gardOk't e Oniver sitel erden gelen ogretim elemanlannln
gorO$lerini
almahd lr.
Egil imogretimin i$birligi ve da yan l$ma i'ti nde ve Oni·
versitelerte aynl paralelde yOrOtUlmesi her iki
kurumun egitimind e verimin artmaslnl saglayacaktlr .
3. Gaze1 San atlar Liseleri'nin lfoz Olmesi gereken bir sorunu da kadrolu ogretmen atamalandl r. Bilind igi gibi bu okullarda kadrolu 'tB'gl ,
kulak egitimi , armon i 6gretmenlerinin saYls l
yeterli degildir. Yapllan bazl tesbitlere gore de
bu okullarda ogretmen rik yapabi1ecek kapasi-

.
teye sahip universite mOzik egitimi b610mOme-

lamakt adrr .

zun lan da GOzel Sa natla r Liseleri'ni tercih etmemekl edirter. Bunun nedeni maas azllgl ve
tas raya qit mek istememeleridir. Ogretmen a~lgl

Boyl ece Onive rsitede san ana dalma alma bilecek co k az ki~i bulu nm akt adrr . Oyleyse GOzel SanaUar Llseleri'nin programla rma ogrenci·
ler seslenni nastl koruyacaklarmm ogretildigi bir
ders mutlaka konulmahdrr.

Ocretli Ogretmenlerle 'YozOlmeye ~h ~J l m akta d l r.
8 u ucret gOnOn kcsunan gOz 6nOne almdlg mda
cok az oldug u lcin Ocretli olarak gelmesi teklif
edilen ki~j ya bastan tekJifi geri cevirmekte ya da
krsa bir sure sonra i ~i brrakmaktadrr. Bu nedend en dclayr 6grenimi strasm da om agin aym
~'g l dersini DC dart d egi ~jk ogretmenden 96rmO~ 6grencilere rastlanm aktacrr.

Gerek ogrencinin aym 6gretmen ile
hsmasmm sagrayacagl ya rartar

~

ve ge rek ogret-

menin kendini bir yare ait hissetmesinin saglayacagt yararlar goz onOne ahmrsa kadrolu
og retmen istihdarn etmenin 6nemi daha iyi anlasrtacaktrr. Bu nedenle gOzel sanatlar Ii·
selerindeki ogretm enJik ma ddi acrdan daha
cazip bir hale getirilme li, en azmdan ek ders

ccrettennoe artrs yapnrnalrdrr.
4- Bu liselerin mOzik bOlQmlerinden mezu n
olarak Qniv ersite muzik egiti mi b6 IQmlerine gelen gelen ogrenciler gerek ana ~Ig i gerek ya rdrm cr /talgllannda tarkh duze yle re utasrms olarak gelmekt edirler. Bu rada sozo edile n yetenegin ki ~ ide n kisiye degi ~ mesinden kaynaklanan
tarkhlrk degildir. s ezu edilen ta rk yapuan eg i·
timden gelmekted ir. O zellikle bQyOk iIIerin orsm da yeni acrla n Ou zel Sanatla r Useleri'nden
ge len og renciler ana /talgllannda bile ortalamam n altl nda bir sev iye sergileme ktedirler. Bayak
iIIerde okuya n ogrenciler ise hem daha iyi ogrenim gOrmekt e hem de bir /togu okul d l ~lnda
6zel ders alarak takviye gormektedirler. Halbuki
anive rsiteye ge len her GOzel Sa natlar Usesi mezunu hangi ildeki lised en geJirse geJsin /falgl'
smda a~ag l yukan aym seviyeyi tutturmu ~ 01malldlr ki G azel SanaUar Useleri de yOnetmeliklerinde yer alan amal\=la rma u la~ m l~ olsunlar.
5- Soz konu su lisen in m Crzik b610mOnde
og rencite r ya~la n kO/tOk ol up ses leri tam geli ~medigi i/tin torm al olarak ses eg itimi (~ a n)
dersi gormemekledirler. Buna ka ~ln koro dersinde sesle ri ge reginden .;:ok kulla ndrnlmakta ,
buna bir de bazl og renci lerin ~n yapmaya
heves li o l u ~ l a n nda n dola yl sesleriin bilin/tsizce
yo rmalan da eklenince ses ha stallklan ba~-

6- Mevcut lise le rin sorunlan giderilmeden ye nileri acrlmamahdr r. Her ile bir GOzel Sanatlar
Liseleri ae umas r hedet olrnarnahdrr.
7- Soz konusu lis ele rin mezunlanmn universitele rin ilgili oolOmOnleri nde ki egitim oa zeyini yukan cekme acismdan oldukca etkili 01duklan s6ylen ebilir. An ca ;k gOzel san atlar
liselerinde ki I\=algl egitimi bakrmmdan tam bir
branslasma olma d lQI icin Onive rs iteye gelen
ogre nci burada baska bir ItBlgl yl aSII/talgl olarak
sec ebilmekt edir. Bu ise 0 ~Igmm srtrrdan baslayarak olmasa bile Vine oldukca geri lerden
bas lana rak og retilmesini gerektirmektedir. Bu tOr
ogre nciler Onivers itede vanlmak istenen nst dOzeyin alta cekllm esln e neden olmaktadrrlar. B... ·
lirli bir /talglda kendini yeterf hissetme ye n
og rencile r bu degi ~k1ig i lstemektedtrler. Ogrenciler ozeltikle yayh sazlardan ve piyanodan van
flat ve (sesleri m Osait ise ) ses eg itimine ge/tme
talebi nde bulu nmaktadutar. Bu du rum ogrencini n yetenegi ile ilgisi otmayro direkt olarak gordOkleri eg ilimin sOresiyle irgilidir. Sonuc olarak
s6ylemek gerekirse, lise eg itimi sOresince haztrltk da hil oort yll g6rOien piyan o ve yay h saz
egi timi iyi bir duzeye gelebi lmek i/tin yelerli 01·
mam akladlr. Zira bu /talglla ra ba~ la m a k i/tin liseye ba~J amak y a ~ l olan 14-15 ya~ la n bir hayli
ge/t1i. Bu ned enle Gu zel Sa natla r Liseleri tOm
orta egitim sOrecini yani ortao kulu da kapsayacak ~ekilde egi tim verilir ha le getirilme lidirler.

KAYNAKO;:A
- KILll;: , H. Tah sin , Muzik Og rel meni Yeti~ 
tirme Kur um lar va Su Kurumrara Og renci Akl ~m r
Olum suz Yande Etkileyen Nedenler, Flarmoni
Dergisi, Mart 1995, say' 133. s. 29-32.
-M.E.B. T ebligler Oergisi, 5 temmuz 1993, s.
562-564
-M .E.B. Tebligler Derg isi, 17 haziran 1996 , s.
291.
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Turklye'de Calgl Egitiminin
Yayg m l a ~t lrl l m a s m d a ve
Geli~tirilmesinde Anadolu Guzel Sanatlar
Lisesi Muzik BolUmleri'nin Onemi
Mustafa USLU
M.O. AtatOrk Egt. Fak. Muzik Egt. 861. Ogretim G6revlisi

G iR I~ :
l;al91catma. tyalgl ogrenme ve tyalgl egitimi:
-c;algl, muzjk yapmak ierin kutlamtan aletlere
verilen genel addrr. • 9argl calma: Insan m bir
mOzik aletini kutlarnrm yo luyla mOzikle insar nbu -

ea-

lusturan ve tamstrran. lnsarun kendisiyle
deslesip tetunresmeslne kaynakhk eden, ona
du ygulan m ifade ede bilme ursen tamyan, onu
toplum sal olma ya y6nlendi ren, r;algl egi timinin,

mOzik egitiminin dolayrstyla muzik sanatmm
onemli b i r ug ra~ bicimidir.
9al91 ogrenme: Insanlann mOzik yaparak
kendi lerini ifade alma gereksiniminden dogan,
6grenme arzusuyla bit mOzik aleti calmaya yonelip, ce~it l i mOziksel duyum lann, ye lnek ve becerilerin, zevk alma ve kendin i qe rce kles tirm e vb.
duygulann og renme surec i it;inde yalg l araclllglyla hissedilm esidir.
c;algl 6grenm e ge reksini m inin zamanla artmas t, yalgl ogrenmenin y ay g l n l a~ m aya bas lam est. onun egi tim ala mn da deqerlen otrtlmesin e yol acmr strr. Mu zik egitimi kapsarmndaki
yalgl egili mi bu eg itimin bOnyesinde otdu kca etkili
ve onernll bir yer olus turmustur.
9alg l egitimi: Sir veya birden cck ya lgl nrn kullamlmastyla. genetlikle bireysel , bazen de top lu
olarak yaplan ve muzik egitiminde 6nemli bir ve ri
bul unan bir egi tim biyimi olarak tammlanabilir.
9algl egitimi uygulmalan iyerikolarak oldukya
geni!? alam ilgi lendirmek1edir. 9algl eg itiminin
1emelinde bi r insanm yalgl ca lmas l soz konusu
oldugundan. yalgl yalmanrn yalgl yalan insan
Oze rindeki olumlu el kileri gaz anOnde bu·
lunduruldugunda bu egitim bireyin kendisini ,
yevresini, bireylerden o lu~an toplumu, yani mOzik
egi1iminin yaplldlgl bazl ortamlardaki egitilenleri,
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egi1enleri ve c nla rm cev reslnt yakmdan etkile mektedir.
Eg it im ve sanategitim i:
Egitim , insanlann en iyi bicimde yetts mesme
kaynakhk ede n etkili ve degerli bi r arac trr. Bu dege rli arac insanlara hizmet sunabilmek amac ryla,
onlann yasammda 6nem olusl uran alanlan kapsa mma alnusnr. Sa nat da insa n ya sarm nm va zgeyi lmez alanla rmda n biri olarak, eg itim iyerisindeki ozgOn ye rini bulmvstur. GOnOmOzun
ca gda~ egitimi nde ' bilim ", "teknik"ve "sanat" birlikte dO ~On O lme kte . tasarlanmak1a ve yOrO tOl mektedir.
"Sanat egilimi, iyi geryekle!?tirildi gi 1aktirde son
derece etkili ve veri mli bir yatm mdt r. 90 nkOiyi bir
sanat egitimi, cok ya nlO, kapsamh ve maliyetimn
kat kat ustu nde ya rar saglar, ur cn ve rir. Ostelikbu
OrO n ve yarar , egitimin hemen baslanqrcm dan ftib aren g6r OImeye baslar. bi rikir ve katlanarak Ost
Oste ylg ill r. Her ya rar ye ni bir yarar , her OrOn ye ni
bir OrOn , her birikim yeni birbirikirni dogurur.(2)
Sir Olkenin egi tim ala nmdaki ka lk lnm r ~ hg l her
alana ya nsryacajnna gore, eg itimde ki katkm rmshkonun kcllan m ve cahsrna stmrtanrnelkileyecektir. Silindigi qlbi sanat, egi tim in kollannda n
bi ridir ve egi limin cahs ma sm man icerisinde cir.
Sana t da egitimdeki qelismeye paralel ole rek bi r
g eli ~m e gaslerecegi iyin, egilim araclll glyla olu~an sanatsa l kalkmma, Olke ka lkmmasmda oze/likle kOltOrel ayldan yararll olacakt lr.
GOzel sanat lar lise leri nin ad lnda "sanat" s6 zcOgOnOn bu lundugunu g6rOyoruz. Ad ina uygu n
olara k gOzel sanatlar liseleri sana t egi timin in YI:J·
plld lgl biri cik kurumlanrnz arasmda dee rlendirileb ilir. Bu okullanm lzdaki sanatsal eg itimin
Olkemizin kOItOrel kalkmmasmda bOyOk 6nemi

•

bulundugu soylenebihr.
Muzik egitiminin tamrm ve i~erig i :
Muzik "Bi reye ken di yasa nus r yoluyla amach
ola rak beli rli m Oziksel davrarus le r kazandrrm a ya

da bireyin muziksel oavranrsmdakendi yasannsr
yoluyla amach olarak belirf degi~ikl i k le r oluslurma surecidir.' (3)
Muzik egitimi, egitim sOrecinde ozellikle kendi
alanm da ve Hgili yan alanlarda egitici, 6gretici,
qelistiric i ya nlanyJa onemlidir. Mu zik egitiminin
insan da du ygulan etkileye n, dikkatli ve kavrama,
g6zremleme, erkarsa rna yapabilme becerilerini

arttmct ycnleriyle de degerli yanlan

bu-

lunmaktadtr . Muzik egit imi, aynea insanm kendisin i daha iyi tamma sr, yarenc r 6zelliklerini geHstirmesi. paylasma duygusunu 6grenmesi,
kendine gOven duygusunun oiu smas r, zamam m
ve bos zama nla nr uiyi ku jlanm asuu basarmasr
gibi ol umlu davrams bicimleri g e li~ li rm e kted ir .
Gerek okul ortarmnda, gerekse okul d l ~ l ortamlarda mOzigin egitimdek i j ~ g6rul erin d e n en
est dOzeyde yararlamlmasmm ve mOzik egi timinin iyi planlarup. iyi uyqutanmasuun geregi
bulunmaktadtr. Mu zik egiti mi ve 6zellikle muzik
etkinfikleri. bireyin cevrest ile etkilesimlerini yog u n l a~t trl p , sosyar ve ve egils el am ach bu ili ~ 
kilerin daha saqhkh ve dOzen Ii clmasrm saglar.
Alqrla ma ve begeni dOzeyi ycnunden qelise n
birey , sadeee belitt i bir tOre kos utlan mak ye rlne.
co k ya nlO bir bakrs aiYlSI ile degerlendirmeyi,
eles tirmeyi ve nttetikll mOzigi dige rlerinden ayrrtede bilmeyi agreni r.
MOzik egitimi sadeee ~a rk l say lemek, iYalgr
iYalmak veya bu alandaki kuramsal bilgi lerin bir
balOmOnOn agretilmes iyle sJnlrll tutulam az . Bu
egitimin bireye kOll Orel ve sosyal boyutran ya nmda mOzikte hedeflen en d av ra n l~ d eg i ~ik tikl e ri n i
kazandl rmas r da bOyOk ane m t a~ l ma kt a dlr.
SozO edilen etkenler goz onO nde bulundu ruldugun da, m Ozik egitimi amaiYh bir okul
olan Anadolu GOzel Sa natlar Liseteri'nde bu egiti- min planl anmas lnln va yO rutO lmes inin, Olkemi zin muzik se l katklnm asJnda, dolaYlslyla kOltOrel
karkmmasl nda bOyOk one mi ve degeri bulunmaktad rr.
A nad o lu Ga zel San atl ar Liseteri 'nde 9 alg r
Eg iti m i:
9alg l egitimi, mOzik egit imi nin onemli birimlerinde n biridir. Olkemizde Calgl egitminin bugO nkO durumu nun pek de parlak olmadlgJ soy leneb ilir. Olkem izde iYalgl egiliminin yaygJn la~
t ln lmasl ve geli ~ lirilmes i iiYin muzik egitimi yapan
kurum lara bOyOk go revle r dO ~ mekt ed ir.

Okuldaki egitim, bireyleri dclaytsryla da top rumu yakmdan ilgilendirmektedir. COnkOok ulda ki
egi tim, insanlannokul aracrhq tyla kendilerini gehstirip, yetkinlestirmesine. krsaca egitmesine ve
egitilme sine hizmet sunmaktadrr.
Toplumun geleeegin de okulun c nemi otdu kca
buyuktur. Toplumun hemen he r kisisi okulda n
gecer. (geiYmesi gerek ir) dem ektir ki, topl umun
geteeeg i (iyi ya da kotO ola rak) okullarda hazrrlamr. MOzik konu sunda da boytedtr. Okullardan
qecen her ki~i mOzik og renimi de ahr ve toplum un
mOzik gele eegi de okullarda hazrrlarur. (5)
Okullarda yaprlan mOzik eg itimi lcerstnde ye r
alan Calg1 eg itimi, her okulun ozelliklerine gore
tarkh davrar us ve uygulamalar gerektirebilir. 0kulun iiYerigi, kapasil esi, islevi ve ozellikle amac t
iYa1g1egit im ine y6 nelik dusunce. dav rar us ve uygulamalarda tar khhk olu smasrmn se beb leri ndendir. Bu yo nOyle ca lg l egitiminin her kademedeki okullarda ay n ayn dusunulup, degerlendirilmesi dogru ve tutarh olacaktr r. Bazt okullarm mOzik egi timi program la nndaki amac-tan
dog rultusunda iYalgl egitiminin degerlendirilmesi
ge reki rken , mOzik agJrhklJokullan n ise iYalg , egltimi programIan acrstndan deqerle ndinlmesi gerekme kted ir.
An adolu GOzel Sanatlar Lisel eri de m Ozik
agJrllkl1ckullardandtr. Bu se beple A nadolu GOzel
Sanattar Liseleri'nin iYatgl egitim iprog ramlan nln
iyi hazrrlanmastnm ve degi ~ e n kosulla ra gore gereksinimlere yarut verebilecek nitetikte yeni programlann o l u~t u ru l mas l n l n ve uyguran maslnln
iYalgr egitim i aryls IOdan one mli bir gereklilik 01dugunun vurg ulan mas mda yarar g6 rOrebilir.
Anado lu Ga zel Sanatrar Liseleri'nin var1lgl ,
sanat ala mnda ulkemiz aiY lsl ndan 6nemli bir egitim hizmeti olarak degerlend irilebi lir. a u okullarrn
aiYllma slyla top lumda gOze l sa natta ra ilgi duyan
ailelerin iYocuktarIOm da ha erke n ya~ l a rda yete nekleri ve ilgileri dogrultusu nda egi tim ffrsatl elde
ettikteri gozlenm ekted ir.
Muzik egitimine ve iYalg l eg itimine erken ya~ 
larda ba~la ma n l n ve sislematik bir egitimin ozellikle onem li otdu gu d O~ OnO ld O g Ond e ve okul ortam md a yap'Ian egitim in so nuiYlarJ aiY1 s1ndan
kon u irdelendigin de, Ana dolu GOzet Sanat tar Liseleri'nin mOzik egi timi ve calg l eg itimi aiYl sm dan
degeri dah a iyi kavranabilmekt ed ir.
Bu okullan n amaiYlarJ araslnda mOzikle yak,"·
dan ilgilene n, her han gi bir calg'YI veya birden yok
ryalgly l iyi dOzeyd e ca labilen d e gi ~i k mesleklerdeki insanlarJn to ptumda cogalmasJve bu okullardan mez un ki ~ ile rin ileride iYalgJegitimi bilineini
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cevrele rine yayabilme kapasitesin e sahip orabilm eleri gibi iesel amaclar bulunduquna gore , bu
mezunlar okul bitiminde mOzigi meslek ola rak
secstnler ya da hobi ola rak mOzikleilgilensinle r,
okuldan edindikleri ealgl birikiminin buyuk 6ne mi
vardtr. Bu nedenlerle Anadolu GOzel SanaUar
Liseleri'ne y6nelik olarak ea1g . egitiminin yay~
qmla stmlmasmm ve qelistintmesinin. gerek bu
oku lun amactan acrsmd an. gere kse genel olarak
Olkemizdeki muzik egi1imi ve ealgr egitimi acrsmden gerekliligi soz konusudur.
9algl egitiminin insan yasarmnda ve egitim
camlasmda one rnli bir yer olusturrnasr, ayrrea blreyi ve toplumu yakrndan etkileme 6zelliginin 01·
masI gozonOnde buh mdurulduqunda, bu egi1ime
ciddi, tutarh ve qece rli bir yaklasrrmn yams tra
kaliteli qercekles tirlle n bir ealgl egitiminin gerekliligide gOndeme gelmektedi r.
Anadolu Ouzel Sanatlar Liseleri, Olkemizde
e;:algl egi1iminin yayg l n l a~ t l rr l m as l n d a ve gel i ~t i ~
rilmesinde oldukca etkin bir kurum sayrlabileeeginden, scz konusu amacm qercekle smes i
acrsmdan bu okullarda bir ealgl egitiminin seckln
duruma getirilme si gerekmektedir. Seckin bir
tyalgl egi1imi duzeyinin clu sturulmast icin ise be ~
lidi kosutlann ye rine getirilmesi kacmtlmaz qerekliliklerdendir. Bu kosulla r. egitimle dogrudan
Hiskili alan ve egitimle dolayh yonde n ili ~ k i l i ola n
etkenlere bagll kosullar olarak qruplandmlabilir.
Kafiteli ogretmen ternini. arac ve qerec temini,
Calgl egitimi progr amlarrnrn titizlfkle belirlen·
mesi, egi1imin yapl ldlgl mekan rn ye1erliligi gibi
etkenler egitimi dogrudan etkile yebile cek etkenlerdir. Yoneticilerin 1utumu, gi ri~ ye1enek Slnavlarrnl n sagllkh yaptlma sr, okuldaki ogrencilerin okul dl ~ rndaki ko ~ ull a rr n rn da iyi olmasl
gibi etk enler ise egit imi dolayll olarak e1kileyeb ilecek elkenlerdendir. Her iki gruptaki e;:algl egitimine olumlu bie;:imde etki ederek, egitimi
deslekleyici duruma getirilmes inin calgl egitimi
ae;:l slndan gerekliligi sozkonusudur.
Anadolu Gazel Sanatlar Liseleri'nin kendine
ozgO nitelik!.gri bulunmaktad Jr. Bazl yetenekli e;:o~
cuklarrn bulunduklan yerler calgl egi1imi almaya
olanaklan olmay abilir. Ozellikle Olkemizd e konserva1uar saYlslnrn az olmaSI ve oze le;:algl de rsi
ile toplu ealg. kurslan ndan yararlanmanln ise
genellikle gue;: olmaslndan dolayl, Olke dOzeyinde
e;:algl egitimi aylsl ndan bazl olumsuzluklar ya~
~ a n m a ktad l r. Liseyi biti rdikle n sonra mOzik e gi~
limi veren Oniversitelere girm ek isteyipte giren ki~ i le r ise e;:alg. egitimi ae;:ls rndan yogunlukla gee
k alm l ~ olmaktadl rlar. Arada ki bu b o ~lugu bir 01-
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e;:Ode Anadol u Guzel Sanatlar Liseleri'nin qidermesinin mumkun ola bile ceqi scyle nebilir. Bu liselerimizin sayrlennm gide rek e;:ogalmasl ve eatgl egi1imi acismdan nitefikli egili min saq lanmasryta bu alanda Olkem izde one rnll qelis rneler
gorO lebilecekti r.
•
Anadolu GOtel Sanatlar Liseleri'nde okumak
isteyen ogrencilerde, belirli bir mOzik yeteneqi
arandlgl iryin ,ogr enciler bir yetene k srnavrndan
qecerek bu okullara girebilmektedi rler. Bu okultarda ogrenci olmaya hak kaza nan ogrencilerin
okul ortamrnda, iyi bir egitim proqrarru ve uygulamasl yla ba sanh olm asr daha kolay gerceklesebilece ktir . Bilin cf bir bicimde bu okullara
gelen 6grenciter dogru ve tutarh yo nlenoirrneler
ve kararlarl a istekn olduqu ve kendin e uygu n olen
bir ryalglyl okulda seceblflrse, ca lqtsmda ba sanh
olma olas lhgl cld ukc a yuksek ola caktt r.
Iddiall bir ryalgl egi1im i acrsmdan lise d6nemi
belli olryOde ge y kahnm rs bir d6n em saynabitir.
Fakat Anadolu GOzel Sanatlar Liseleri'nin kurulu s
amact na baktrqrrmzda ieerigin in old ukca c nem!i
ve degerli old ugunu g6rOyoruz . Anado lu GOzel
Sana1lar Liseleri'nin iki amaci old uqu soyle nmektedir. Biri mDzik d l~ 1 mesleklerdeki uzmanlann sanattan ve giderek mOzik sana1mdan anlayan, mOzigi seven, mDzik Oreten , bir mOziktopIUlugunda gorev alan ve solist olarak da mOzik
yapabilen bireyler olmala nm saqla rnak. digeri ise
mDzik okullarma iyi secilmis ve iyi temeller ejrms
6grenciler haztrla mak ve bcylece mOzik mesleklerinden birini seemelerini saglama k. (6) Sozu
edilen temel ama elar g6zonOnde bulundurular&r<
ogrencilerin iyi yeti!i1irilmesi amacly la, egitimin ti ~
tizlik le uygulanmasl gerekmektedir. Okul doneminde ogrenciyi ealgls mda ilerlemeye y6nel·
tebile cek beli rli amar;: veya amarylann, 6grenci,
egi1imci ve aile i ~b i rl i g i ile 1asarlanmasl, e;:algl
egitimine hlz kazandlrabilecekti r. Bu konuda 6~
zellikle ryalgl e{Jiti mcilerine onemli sorumluluklar
d(j ~m ekt e di r. Og rencilerini, e;:alg l derslerinin yaOlSlra e;:alg l egitimi ni destekleyici konu larda ay drnlatma ve yonle ndirme , rya lgr egitimcileri nin
duyarh olmalan gerek en konu lard and lr. Og rencisini daha dOzenli ve e;:ok rya ll ~arak neler yapab ileceg i konusunda bilinylendirm ek, onu topluluk
kar~l smda ryalmaya cesa rellen dirme k, oku l dl~ I n da neler yapmasl gerek1igi konusunda bilgi ve
lecriibeleri oranlnda 6grencisi ne kalkrda bulunmak vb. konu lar e;:algl egitimcisi aracl llgry:•.
yalgl egitimini deslekl eyici etkenlerdendir.
An ad olu GOzel San atla r Li seleri 'ndeki Cal91Egi ti min in Ya nslm ala n :

i

Okul kendi stmrlan icine kapa nrrus bir kurum
deg irdir. Okul ayr n zamanda cevresinin de qe-

OI(OncO derecedeki ala nlara kaydmlrrns ogrenci
ancak bu lise 6g reniminde mutlu olabifir. Okuldan
so nra qelistirile memis deqerlertnin fa rkma varsa
da artrk gel( kahnrms clacaktt r. Sir I(algryl lise yasmda ele alnu s olmak zaten gel( kalmr§lIgrn
OzOntOsOnO olu stuturken. bir de ogreneiyi I(algl
cahsmatanndan uza krastmcr programlar gelistirmek uygun olmaz g6 rO~Ondey im ." de-

reksinimlerini belli 61cOJerde kanlamaya cahsan

mektedir.(B)

Topfum i ~j n bOyQk 6ne m tas ryan okullann, ya·
km ve uzak cevresiyle alan iliskisi ve etkilesimt

dikkate deger bir konudur. y ankO okuldan annan
egili m orada kalmamakta ve hrzla okul dl!?1 cevreye etkisini yansrtmaktadrr. Bu konu mOzik egitlrni icinde qecerlkfir.

bir kurumdur. Ogre tmen de, yine ya lmz okulun
degil , cevresinin de egiticis idir. Hele bir mOzik
ogretmeni icin bu daha da 6nemli bir konu dur .
Okulda elde edilen OrOnlerin dinle tile r yoluyla
sergilenmesi sonucu okul cevreye acrhr. Aynea
6gretmenin okul drsmda yapacaqr bazr egitsel
etkinlikle rin de yine ilgili cevreye sunulma sr sozkonusudur. (7)
Bu baqlamda ok uldaki mOzikse l etkinJikterin ve
okuldan edinilen ryalg lya y6ne lik birikimlerin bOyOkdegerlerinin oldugu, aynea bunlarm ryalgr egitimine olum lu katkl lar yapacagr vurgulanabilir.
Oku l ortamrnda ryalgl egiti mi araerhglyla
6greneinin zevk ve kisifik eqftimine katktda bulunulmahdtr. Bu konular ryalg egitimi iclnd e uygulamrken , ryatgr egitiminin kendi sim de olumlu
bicim de etk ileyeb ilecek bir unsu rdur . Ogrenci,
ryalgr dersinde ya da de rs drsmda ryalg rsrm ryah strken. bir konser izlerken, teknolojik ara e ve ge reeler yardumyla mOzik dinlerke n, aynca e e ~ it l i
mOzik etkinlikteri yoluyla 6grencinin zevk egitiminde ve kisilik egitiminde qelis meler saglanabilir.
Anadotu G Ozel Sanatlar Liseleri'nde ~a lg r egitimi konusunda 6nemli tohumlar ekilebili r. Ekilen
tohuml ar ileride OrOn olarak alrnacak ve gere k
~a l g l calan bireyterin kendi lerini geli§tirmelerine,
gerekse Olkemizde ealg l egitiminin yay grnla§tln tmasma ve geli §tirilme sine bOyOk yararlar saglayacaktl r. Kon uya bu a~ lda n y a kl a~r1 dl gr n da , bu
okullarda ki ealgl egiti mine y6 ne lik uygutamalarrn
oldukea 6nem ta§rd rgl anla~ l lmaktadrr. Ozell ikle
ealgl ~a l a n 6grencile rin iyi yet i~ ti ri l m el e ri ama elanmahdlr. 8u konuyla ilgili olarak degerli mOzik
egitimeisi Prof. Dr. Edip GOnay, Orkestra Dergisi 'ndeki bir yazrsrnda, "Ogrenci temelde, I(alglsmd a kazanacagl bilgi ve becerisiyl e mOzisyenligi 6grenecektir. C;alg lsmdaki 6nemli geli§mefer yol uyla istidadmr ve yetenegini ortaya
koyabil eeek , I(ev resiyle ileti§im kurabileeek ,
deger kazanabi lecek ve kend isin e 6zg0venini de
art rrabile eekti r. Bu geli§meler onun ruh sa gllg l
bakrmmda nda 6nemJidir. C;al grsl zaylf brrakrlmr§, eldeki kit zaman il(inde I(a ll ~ ma la rr ikjnci,

Og renc ilerin I(algr dOzeyleri artrrhrken kuram sal bazt bilgilerin de sun ulrnas r gene l eqitim
acrsm dan gereklidir. Ogrencinin ala myla ilqi!i 0 larak bilinclendtrilmes i on u gO<;:1O krlaca k ve Isine
daha cok sa hip crkmasm a neden olacaktrr.
Okuldaki egitirnin seckin olm ast aynr oranda
OIkemi zde I(alg r egitiminin yaygmla§tmlmaslna
ve qelistirilmesine etki edecegine gore, okul olerak baz t ofl(Otlerin yakalanabi lmesi gerekme ktedir. Soz gelirni, ogrenci yetenek srnav mda iyi bir
sma vin yaprlmasii cok 6ne mlidir. Okulda onemli
calqtlan n dersleri okut ulmahdtr. Ogreneilere calgl dagltrlrrken ozen gosterilme lidir. "Duruma gore
okulda ki ~ a lg r ca lma oranlarr dengelen meli, oda
mOzigi , orkestra gibi etkinlikler lcln gerekli alan
calqrla nn sayrla n once den dO§OnOlmelidir. BoyIeee ogrencilerin orkestra kavrarr u"yayh calqrla r
crkestrasr' g6rgOsO He su urf ka lmayaca ktrr." (9)
Egitimde, egitimcinin ne kadar onemli oldugu
bilinmektedir. Bu yOzden Anadolu GOzel Sanatlar
Liseleri'ndeki I(algr egitimcileri nin mutlaka iyi du zeyde ve islerini seviyor, qc revlerini iyi yapryc r clmalarr sa rttrr.
Og rencilerin ca lglla n nl saqhkh secebilmeleri
ise hem ogreneiler , hem yalg l egitimci leri, he m de
okul idarecileri al(lsmdan one mli bir konudur. Bu
konuda ogre ncilerin iyi test edil meleri ve bell i 01I(Ode bilgilendiriJmeleri bi r gereklilik olarak dO§OnO lebilir.
-Anadolu GOzel Sanatlar Liseleri'nde I(algl
egitim ine ve rilece k ciddi agrrJlk , bu oku llann m Ozik yapma etkinliklerine olumlu bil(imde yanslya eakt lr. Onlan e;l kmala n ger eken dOzeye getirecekt ir.· (10)
Ogrencilerin ok uldaki yetkili ki§ilerce ders dl·
§mdaki etkinlikle re de yonlendirilmel eri, egitim
kalitesinin yOkselmesinde onem Ii bir elken olacakt rr. Bu neden le programlarrn da ders il(i ve
ders dr ~ 1 etkinlikler bicim inde plan lanmasmda ve
uygutanma slnda yarar g6rOlebilir.
Anadolu GOzel Sanatlar Liseleri'ni bir oleOde
egitim fa kOltele rine ogrenci haz lrlayan bir kurum
olarak kabul edersek, bu kurumfann ya krn ve
uzak cevreler indeki egitim fakOlteleriyle i§birtigi,
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dayamsrn a ve payla sun icerisinde bulunmalan,
tul arlr ve seckin bir egiti m acrsmdan onem olusturmaktadir. Ozeltikte Calg l egiti mi prog ramlarmm birbirlerini destekleyici ve tamamla yrcr du rumda olmasmm. ulkemi zde Calgl egiti minin
yay qmlastmlmast ve geli~t i ri lmes ine onemli
oranda katkrst olacaktrr kamsm dayrm.

Sc nuc:
yatgr egitiminin en iyi yaprlabilec eqi ortamlardan birisi muzik egitimi aglfllgl olan okullardr r.
yalg l egitiminin U1kem izd e yaygmlastmlmasr ve
g eli~tirilm es ind e de vine mnzrk okullarma ve
muzik agl rhkh okulla ra one mli dere cede gore vter d u~m e kt ed i r. Anad olu Guz el Sanatla r Liseleri
de Olkemizde e;algl egitiminin sistematik olarak
yaplldlgl co k az saYlda ki kvnrmlanmtzdan biridir. Bu okullardan iyi dOzeyde e;algl ca tarak
mez un olan kisiler ist er meslek olarak mOzigi
sec sinler, isterlerse m Ozik dl~1 meslek secimi
yaps mlar, Olke mizde ~ l g l eg itiminin yayqmlastmlmasma ve g eli ~t iri lmesine direkt olarak ya da
dolaylr olarak katkrda bulunacaklardrr. Eger
mesl ek secerterse. ita lgl lannda daha iyi dOzeye
ulasabilmek amacryla liseden so ma genellikle ,
muzlk egitimi veren universitelere bagh m Ozik
kurumla rma de vam edeceklerdir. Bu ortamtara
ulastrklarmda Ise artrk da ha bilinch ol acaklan
icin. bulunduklan orratm olumlu bicimde dege rlendirdikleri takdirde , Calgl dOzeylerini de
da ha iyi duruma getirebileceklerdir. Liseden
som a mOzik okullarma de vam edenlerin ba zrlannm istiyorlarsa ve planlryorlarsa, muzik og retmeo t. Calgl eg itimcisi, orkestra san atc rsi,
hatta baz en solist sanatcr bile olmalan mOmkOn
olabilecek lir. BOlOn bu ge li:;;rneler ise italg l e9 i1imin in Olkem izde yayg m la~ mas l ve ge li~ mes i
aitlslnda n oldukita onemli dir.
M Ozik d l~ l meslek seit ip de italg ls ml hobi 0larak itaIan mez unlar ise okulda n edi ndikleri birikim, yalgl zevki, m Ozik zevki ve mOzik kOItOrOnO n etkisiyle, he r~ eyden once kendi le ri iCin
yalgl lannl kullanaca klardrr. Aynca c e ~ it l i ca lg r
topluluklanl'ld a ama torce go rev yapabileceklerdir. En onemli konu lardan biri ise Olkemizde
yalgl yalan, yalgl bilincine eri ~mi~ aydm ki~ i le r
bi ryl g gibi yog alacaktlr. Onlar yakrn yev rele·
rinden ba~taya ra k Calg1 calmanm onemi ve gerekliligi konusunda dos.. arkad a ~ , akra ba ve
tamd lklannl bilgilend irerek, yo nlendirebilecek
ve etki teyeb ileceklerdir. Olkem izde yalgl yalanlann saYlsl arttlkya dogal olarak Calgl eg itimi de
giderek g el i ~ ip , yayg mla~aca ktl r.
yok istenen ve 6zlenen bu g6rOnOmOn ger-

ceklesmesmde Anadotu G Ozel Sanatlar Lis eleri'ne bagll mOzik b610mlerinin bOyOk 6nemi ola caknr. Oyle ise bu okullarm iyi yaptlanrnast ve
amactan dogr ultusunda verimli olabilmesi aersmdan, ilgili ki~ i , kurum ve kurulustann Ozerine
du~en go revleri en iyi bici mde. ye nne getirrneleri
gerekmektedir. Bu yolla Anadolu GOzel Sanatla r
lisleri, kurulus arnacma uias acak ve giderek gOcOne gOC katacaktr r.
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Anadolu GOzel Sanatlar Liselerine
Baslayan Ogrencilerin
Ses Problemlerine Genel Bakl~
TOlin MALKOC
Marmara Unive rsitesi Atatark Egitim FakDltesi Muzik Egitimi BOIOmO O gretim G6revlisi

Suufta yaprlan ses egitimi, toplumda ses birliginin kurulmasma ve
sarkr seyleme geleneginin dogmaslOa
en bCryOk katkrda bulunacak bir egi·
timd ir. (1) Dolayr sryla c kultanrmzda
muzik yaprnaya yarayan araclarm basmda insan sesinin kullannmasr. ses

egitiminin. e{litimdeki cnemi vurqutarnaktadrr.
insan sesini bir craIg! clarak dO~ O n dOga mO zde her hangi bir yalglda
mOzik yapabilmek iyin 0 catqmm lekniginj kazanmak, baska b ir de yisle egilim ini alma k
zcrunda olduqumuzu bilmeliyiz.
Sesin egilimini almak ve bu sesi ahrken de verimli cansrnatar yapmak icin ses organrnrn geliiiimi
96z6nOne almmehd tr. (6-7) yas ltocugundan bal?layrp (18-20) yal? gencine kadar uzayan bu sOreyi,
belli ya~ d6nemlerine b61mek ve her yas doneminin 6zelliklerine gore de tarkh bir egitim yolu
izlemek gerekecektir.
Mctasyon adr verilen d6nemde cocuk sesi,
premutasycn d6nemlerinden g~e rek eriskin sesine ulastr. Mutasyon, genellikle 9-12 yaslannda
baslamaktadtr. Erkek cocuklarda bu d6nem 6 aydan 1 yrla kadar , krz cocukleroa ise 6 hafta He 3 ay
kadar sOrmektedir. POperte srrasmda hormanlara
bagh clarak larenks de gelil?me olur. Ses le lleri de
bu sure iyir,de erkek ccc uktarda 3,4 mm kadar
uzar ve genil?lik kazanrr. Belirtiler e e. sesin. falset
(bas sesi) ve g690s rejisti rleri araslOda gidip. gelmesi, krnlmas l, ton tutma g0ltIOgO, fazla hava
kaybl tremolo vb.dir. Kon u ~ m a tonu erkeklerde bir
oldav, klzlarda bir OylO k allO l a ~lr. Uzmanlar sesin
al?agJ frekanslara dogru geli!imesinin nedenini,
ses tetlerinin uzaylp genil?lemesinden ba~ka ,
elasti kiyetlnin de a rt l~l na baglamakta dlr. (2)
Sir ba~ka kaynakta , bu d6nem yocugunun ses
orgammn geli~imi ~in ; degi~i m dOneminde yo-

cugun t ercerest kOcuk ve ses kordonlan da krsa olur. Bu sebeble ccc uk
hanceresr krsa hava dalqalan meydana getirir ve sesi de bir kemanmki
gibi tiz crka r. Olq unlasma srrasmda
hancere geli!iir ve ses kordanlan uzar.
(Kadmda 1-2 mm., erxeklerde 1-8 mm.
uzun luga Yam . ) Gene krzm sesi. gel i ~me yrllarmda iki ton a~agl ya duser:
erkek cocugunki lse. bir oldavhk d Ol? u~
gosterir. Sesin bu sekilde derinlesmesine ses deg i~me sj denir. Erkek
cocukta hancerenin ge li ~me s i 0 kadar cabuk ve
fark da 0 kadar buyOk olur ki, bogazlndaki mOzik
aletinin bu birdenbire b OyO m O ~ sektine kendin i uyduramaz ve adeta hanceresine hakimiyetini kaybeder. Tlpkl bir keman Ogrencisinin k0lt0k kemandan bOyOk kemana g~erken , bildikle rini
basten a ~agl ya yeniden ogrenmek mecbu riyetinde
clus u gibi. Kacmm ses derecelerinin herbiri erkeginkinden bir oktav yO kseklir. Cocuk bir kemancrdrr. kadm bir cello ve erkek te bir kontrbastlr.(3)
o halde, ge l i ~mekle olan bir bireyin en verimsiz
ve en oium suz dav rarusla ra sahip olebileceqi bir
dOnem olan bu evrede. c rtaoqretimde olan genylenmize nasrl yardrmda bulunabiliriz? Ortaojiretim
kurumlartrmzm ders programlanr n incelediqimizde, 1924'len gOnOmQze Musik i MuaHi m Mektebi'nin kurulmasryla bastayan ve bugQne kadar
geeen evrede bu konuda yaprlan cansmatann
ka~lsl nda OzOnta duyuyoruz. Oysa bireyin IOplumda olumlu bir ki ~jl ik olu ~ tu rma sln l istiyorsak,
mutasyon donem inde ona yardiffici olmamlz gerektigini dOI?Onmeliyiz.
Konu alamm biraz daha sl mrlaYlp,Anadolu
GOzel Sanatlar liseleri'nde okuyan ogrencileri baz
olarak ele aldlQlmlzda. bu liselerden mezun c1up,
Oniversitelerin mOzik bOrOmlerine girmek isteyen

ogrenciterin mutasyon doneminde Iarkh ses cahsmala n icinden geyirildig i gozlenmektedir. Olumlu ve olumsuz ola rak gOzlemlenen bu donemde
yapnan yall ~mala r mDzik Iiselerinde mutasyon
d6neminde coc uklarm ses degi ~im lerin i n fazla
dD ~ D n Dl medig ini , henDz kimligini kazanmerms
seslenn, ihtiyaca gore kutlamld lglm g 6 st erm i~tir .
Oysa farkh bit iyerigi ola n bu tiselerimizde ses
daha lazla kutlanllmakta ve sesle ilgili e;all~malar
daha fazla yaptlmaktadr r.
Bilinyli bir ogretmenin e;ah~masl ~Iiginde liseden mezun olup , smava hazrrlanan ogr encileri n
sesi yonnmarrus ve iyi bir cansma e~liginde dinlenirken. bilincsizce yapnan catrsmatarta smava
giren ve sesini kaybetme tehlikesiyle karsr kar~rya
bulunan ogrencinin sesi bu durumun ne derece
6nemli oldugu nu ortaya koyrnekt edu. Bu durum
her smav d6neminde gOzlemledigimiz bir gercektir .
halde bu liselerimizde gOrev yapan ogrencnerimize daha tazla i~ dnsm ekteolr. ODnkD sesini
soltej dersinde, koro egitimi derslerin de daha fazla
kullan mak zoru nda kala n ogrencini n sesi qelisim
doneminde korun mah ve gel i~ mesini tazla zorlama dan tamamlamasma yardtmcr olu nmalrdrr.
Bilhassa mutasyon donemmde yocugun ses durumunu sorunsuz bir sekilde atiatmastm istiyorsak, dogru ve dOzenli netes destegi saglanmahdn diyoruz. Aksi takdirde olumsuz yaprlan
cahsmalar neticesinde, mutosyo n bo zuklukla n
deni len bir takrm belirtiler g6rDlebilir. Birk ac 6rnek
verirsek .
· 1- Fonksiyonel bozukluklar:
a- Mutosyon falset sesi
b- Ta ma m l a n ma m l ~ mUlosyon
c- Ook uzu n sure devam eden (veya eksik)
mUlasyon
d- Ook yabu k olu~an mutasyon
e- MUlasyonun geci kmeli ba ~l am asl
f- Erkeklerde gOrillen mutasyon bas sesi
g- Krzlardan bazl perve rs (saprk) mutas yon
durumJan
2- Organik bozukluklar:
a-Coc uk sesjnin deva m etm esi
b- Geciken mutasyon
c- <;Ok erken ba~layan mutasyon
d- K,zlarda bezl pervers (saplk) mut asyon durumlan
e- Hamilelik mutasyon
f- Gurel- Foniatri Larenk asimetrisine bagh bezukluklar- (4)
Yukanda belirtilen duru mlan bu dOnem 1(0cuklannda gozlemlemek istiyorsak, oluml u bir takim ~h~malar ortaya ylkarmaml z gerekmekledir.
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3.

ONERI LER
1- A.G . Sanatlar Llseler rne ahnan ogrencilerin,
6ncelikle ses egitimi konusunda uzman bir dokt- r
taratmdan muaye ne edilmesl gereklidir. Ses orgam , ses telleri kontrolQnun yaptmlr p. bunlann
fonksiyonlarm t yerine getir ip getirmedigi varsa
kurslan n saptanmasr gibi isle mle r kayrt edilmelidir.
Degi ~i m dcneminde duzenli kontrol act smdan
Onemlidir.)
2- Kar~lllkl . konu~malann ve ba gn ~ma l a n n
ya~andlgl en yogun donem olmasr itiban ile, etkiJi
bir ses tonuyla ve yorulmadan kcnusabilmeleri iyin
diyaframa ha reket 6zguriOgO veren soJunum eqzersizten yaptmlmahdir. Dogru ve dOzenli netes
destegi hakkmda biljm;lenme saglanmahdl r.
3- Cok basil egze rsizter secilip Ion ve rejsur
geyi~le ri Ozerinde dunrlmahdtr. ( Okuma eg ohsrln
ile kcnusma vb.)
4- Bilha ssa koro egitimi dersi ;yin g~erli oImak
naere. birlikte ~rkl saylemeye etvensli. yumusak
etkili kendi iyinde kaynasma (hornoje n) bir tek S!:$
elde elmek il(in, yerine gore tek ve grup cahsmalanna enem verilmehdir.
5- Ses smm. hacimleri ses qehsim i dikkale
ahnarak olusturulmus bir sarkt dagan l(8'I~maSI

yapumaudrr.
6- Solfej derslerinde toplu olarak degil de mutlaka ses suuttanna gore gruplan n ayn cans matan
gerekmektedir.
7- BOtOn bu bilgjlerin hangi ders kapsam rnda
verilecegi ni dO~ (jn Ors ek ; Bu konuda yapuacak ve
sonuc ahnabilecek lek sey • sesin korunmast' adr
alnnda bir dersin program a kcnulmasrdir. Bu donem ergeninin sesi sOrekli de g i~i m il(erisinde oJdugu iyin, ses egitimi I(a h~ ma l a n n tn yapll dlgl bir
ders degH, ses in Ozelliklerinin anlatlhp repertua nn
sel(ilip uygulama sonuylan mn her an konlrolOnun
yap lld lgl bir dersin bu donemdeki gerekliligi tarh ~llmaz bir geryekt ir.
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Turkiye Universiteleri Egitim Fakultelerl
Muzik Egitimi Bolumlerl Bolum Baskanlan
Semineri sonuc Raporu
• Mavl Nota Muzik Derglsl Ozel Haber -

TOrkiye Onivers ileleri E~itim Fakuheleri Muzik
Egitimi B6lumleri B61um Baskantan Semineri; UludaQ Oniversitesi EQitim Fakultesi Dekanhgl'mn oavee. Muzik Egitimi BOlUmer'nOn dOzenl emesi ve ev
sahipligi ite 1 Arahk 1996 pazar gOnO Bursa 'da yaplldl. Binncisi Musiki Mualtim Mektebi'nin kurulu sunun 70. ynmda ve 6{Jretime alflld lgl gOn olan
01 Kasu n 1994'1 e Gazi Ontversnesr Gazi Egitim Fe-

• kOltesi Muzik Egitimi B6IOmO'nOn 6nderligi ile "I urkiye'de Egilim FakOlteleri Muzik Egit imi Bollimleri ve Muzik Ogretmen ligi Eg it imi- ad. attmda
Ankara'da, ikincisi 1995 ylll ilii" g~el1i olmak uzere
Abant Izzet Baysal Oniversitesi Egitim FakOltesi
Muzik Egitirni B6lOmO'nOn g jri~j mi..() rganizasyonu ve
-Muzik EOitimi Botumlerinin 1$leyi$i" ana gundemi ile
ertele men otarak 13.0S.1996'da Bolu'da yaprlan toplanhlardan sonra bu ya prlan u/(uncu l(ah$madlf.
Yirmi og rencisi ire bu yll og retime baslaya n Harran Universttesi Fen Edebiyal Fakultesi Muzik Egitimi BolDmD lle sayrla n on dc rde utesen Muzik Egilimi Botemlenncen be$1 ozurtenni belirterek bu t;:ahsmaya ketnmadrlar. Dokuz Muzik EOitimi BolUmu
baskan ya da temsilcis i ile seminer de ham bulundu.
Prof. Dr. Ali ucen UrudaO Universitesi Egitim FakDltesi Dekanhgmln daveti uz erine semtne re t;:agnh
uye otarak katrldr.
Seminerin anlamm! peki$tiren, gOl;lendiren bir
ba$ka mutlu olay da UludaO Universitesi Egitim Fa~
kuttesi Muzik EOitimi 8 ol0mu tarahndan to pranll
oncesinde duzenlenen ve ut;: gun boyunca devam
eden · 1. Ulu sa l Anadolu Guz el Sanatlar Liseleri
Muzik Bo lum lerl Sempozyumu· oldu (28-30 Kaslm 1996, Bursa). Ku rucu Mil1i Egitim Bakanl Avni
Akyol ile kurucu Cryelerin , Milti EOitim BakanhOI irgili
$ube mUdOriinOn, Egitim FakOlteleri MOzik EOitim
BolUmleri og relim elemanlartnln, Anadolu GOzel
Sanatlar Use leri yonetici ve Muzik BOIOmieri ogretmenlerinin, degi $ik ku rumtarda gorevli aneak konu
ire ilgili ve duyarh mOzik eOitimciterinin, ogr enci ve

velilerin kanhrm ue ge rt;:ekle$en sempozyumda AnadoIu GOzel Sanatlar Liseien Muzik B61umlerine i1i$kin
t;:e$itli sorunlar ve ¢ zu m enenlen 33 bildiri ile tartl$lldl. Cok iyi organize edUdigi gozlenen, kantencuarm beOenisini ve lakdirini kazanan sempozyumun
hemen arkasmdan Egitim FakOlteleri Muzik Egitimi
Bolumleri Bolum Baskanlen Seminerrnin yapumasr,
bu iki bilimsel toptantr arasmda bi rbirini lzfeyen ve
tamaml ayan yaprsar baglar kurulmasuu sagladl , .IU$8n ortak duygu ve dO$unceleri pelcsti rdi. gut;:lendirdi.
Tu rkiye Onive rsiteleri EQitim FakOtteleri Muzik
Egitimi BOIOmieri Bolum a aseenten Semi neri iki oturum oIarak ge rt;:ekle$tirildi. Oturuml an Uludag Oniversitest Egitim Fakultesi Dekaru Prof. Dr. Ali Ozceiect yOnetti. Bolam basxanle nmn oner ileri ire 90ndem a$agtda gosterildigi gibi belirtendi:
1. TOrkiye Oniversiteleri Egitim Fakulteleri Muzik
Egitimi B610mreri BblUm Baskanten Semin eri ire ilgili
otusurn ve i$ley i$in belirgin nketere baglanmasl ,
2. Muzik Egit imi Bolumle ri ile ilgili gelecege donuk
qelisme ter,
3. lisanOstOOgrelim Proq ramla n.
4. Muzik Egitimi BblOmteri ile Anadolu Guzel Sanatlar liseleri'nin i1i$kileri.
Muzik Egitimi Bclumlen Baskanlan. ulkemizde
muzik 6gretmenrigi egitimi prog ramm ! uygulayan ,
sonu/(Iandlran kurumlann anabilirnlanasanal dah
dUzeyindeki akademik yoneti cileri oIarak kendilerini
bUyiik bir ortam sorumluluk i/(inde garmektedirler.
TOm mOzik egitimi bOlOmleri ba$kanlan bu ortak sorumluluQ:un bilinci i/(inde Yltda en az bir kez bir araya
gelerek genel degerlendirmeler yapmak, gelecege
y6neli k g6rii $ ve dO$unceleri ortaya koymak. kurumlararaSI ileli$imi saglamak ve g eri~tirmek ihtiyaclm duyma ktadl rlar. Bu ihli yacl gidermek ama cl yla yapllan BohJm Ba $kanlan Semineri /(Ok onemli
bir akademik bulu$ma ve bilims el I(8h$ma niteligi
ta$lmaktad lf.
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Belirlenen qundem uzun, aynntm. duze yli inire goru$01du
ve sorwctandmldr. Mu zik Egitimi SolUmJeri Bolum
Baskanlan Semmeri scnuclan ozeue $U bashklar
altmd a toptandu
1. Turki ye Onlversitelerl Egitim Fakulte/eri Muzi k Egi ti m i SolUmler l Solum Sa , kan lan Seminari 'nin duz enlenmeslne ve i ~ le y i , in e iIi ~kln i1keler:
1.1. EQitim Fakulteten MOZik Egitimi BOlumleri
SOlum Baskanlan Musiki Muallim Mektebi'nin kurulusu nu (1 Eyl0l 1924) ve ogretim e baslemas uu (1
Kasun 1924) Turk Muzik Egitimi Tarihi acrsmdan
C;ok c nemli bir ba$langl C; o1arak gormekted irler.
1.2. Muzik Egitimi B61umleri BOIum Baskarsan
her yll Musiki Muallim Mektebi'nin 6gretime basladlgr 1 Kasrm tari hinde toplanacaklar ve seminer
cansmasr yapacaktarmr. Toplanll la rihi sabit olarak
1 Kasi mdn, Hangi gOne rastgelirse ge1sin kesln olarak bu tarihta toptamlmasr kararla stmlmrsur.
1.3. Su toplantmm adl yeni bir duzenlem eye kadar g~erli olmak c eere.
-Turkiye Oni versi teleri Egitlm Fa kOlteleri MUzik Egi timi BolOmler l Solum Sa , kanlan Semine rl " olarak belidenmistir. Toplantllann bilimsel yOnunun ozel1ikle vurgulanmasr ve on plana crkanlmas t amactanrrustrr.
1.4 . Muzik Egitimi SolOmleri SohJm Baskaraan
Semineri'nin crusorn ve i$leyi$ine ili$kin bir yonerqe
t razulanmasr bu konudaki cahsmanm Prof. Dr. Ali
u cen taralrndan yurOlUlmesi uygun gorLJlmO$tLJr.
1.5. ilke oJarak tum MOzik Egitimi BolrJmreri Bolum Ba$kanlarr'mn semine re kahlmalan , katllamayanl arm mutlaka le msircisi gonderme1eri gerektigi gorO$O benimsenmi $tir.
1.6. Muzik Egitimi BolOmleri Bolum Ba$kanaln
Semineri'nin her yrl deg l$ik b61umde yapllmas l,
semineri dOzenleyecek b610mOn bir onceki Yllm
seminer c;alr$masma katrlm'$ olmasl zorunlulugu
geli rilmi$tir.
1.7. Seminer! duzenlemesi karar la$hn lan bolum ,
bir yrl onceki e;alr$maYI gere;ekle$tiren Dekanllk ve
Solum Ba$kanhgr ire i$birligi ic;inde olarak gOndemi
bellrleyeeek ve resmi davel yazls mda bunu beIirteeekl ir.
1.8. Seminere katllaeak bolOm ba$kan1annm
yolluk ve yevmiye leri kendi dekanllklannea kar$rlanacak, bu konu da dogabi lecek zorluklarm a$llmaslna e;ah$lraeaktlr.
1.9. Seminer c;ah$masrnm sonue;lan semineri
duzenleyen dekan hkc;a i1 gili MIO mlerin bagll 01dukJan dekanllklara ilelilecek, izlenmesi gerekli
kanular bir raporla ilgili makamlara duyurulacaktlr.

cefeme, tarnsma ve degerlendirmeler

1.10. Her seminer ~h $ma smdan sanra bir sonraki yllm C;alr$masml duzenleyecek MOzik Egrtimi
BotumO belirlenecek, alabllecek aksaklrldar gozonOne almarak lkinci bir bOtOm adl daha be-

3.

lirtilecektir.
1.11. 1997 ylll EOitim Fakult elen MOzik Egitimi
SotOleri Borum Baskantan Semin en'nin Dokuz EyrOl
Universitesi Buea Egitim FakOltesi MOzik Egitim i BeIOmO Ba$kanhgl'nrn duzentemest He Izmir'de yaprtmast uygu n bulunmusfur.
1.12. Bir aksakl rk olmasr durumunda 1997 VIII
Semineri'nin Konya'da yaprlm asr pianta nmrstrr. Sele;uk Omversnesr Egitim FakOltesl Muzik Egitimi SOIOmO aym zamanda 1998 VIII Semineri'ni duzentemekte g6revlen·dirilmi$tir.
Egitim FakUlteleri ue Fen Edebiyal FakCilteleri'nin
belli bOlOmlerinin prog ramlan acrsmda n giderek b:,·
birlerine benze$tigi. daha dogrusu benzesnnimeye
~h$ t ld rg r
g6zlenmektedir. Fen Edebiyat FaktJlteteri'ni bttireme nn ya OQrencilikteri sirasm da ya
da daha sanra dOzenlenen ogrelm en1ik Formasyonu
Program I ic;inde zoruntu dersleri etarak ogretmenlik
mesteqine yoneldikleri, adl g~n fakuttelerin de
programlannr bu oogru ltud a dOzen leme yaluna qittilderi gorutmektedir. sonucta sanki yakla$lk aym i$tevi yerine getiren iki faktJlteden eQ:itim takuftelerinin
belirli bOlOmlerinin fen edebi yat ta kaltelerine baglanmas r gerektigi gorLJ$OnOn giderek agrrlrk kazanmaya ba$ladlgl antas umaktacrr . Muzik Egitimi
B610mleri'nin de gelecegi ni etkiley ecek alan bu yeni
alu$um eOitim sistemimiz ic;inde uzennd e dikkatte
durutmasr gereken onemli bir geli~ me otarak 90nJ lmu ~ ve semine r ie;inde aynntrlan ile qorusule rek
$U go nJ ~l e r dite getirilmi$tir:
2, Muzik eg iti m i bolQm /eri Ue 119i1i ge leeege
donQk geli~meler:
2.1. Mitli Egitim Bakanhgl buyuk bir ogrelmen ae;IgI ve gereksinim l ie;inde bulun makt adlr. byle ki bu
gereksinim ile tisans 6grenirnini tamamlayan he rkesi,
pedag ojik formasyonu otup olmadlgma bakmakslz lO
ogretmen olarak atamaya katk l ~maktadl r . Bu durumu gozteyen kimi fen edebiyat fakulteteri programlar ma ogretmenlik formasyonu dersterini de
koyarak isteyenlere bu egitirni vermeye e;ah$maktad lrlar.
2.2. Su uygutama rar egitim fakutteteri ite fen edebiyat fakOtteterinin b i rl e ~tiril m esi konus unu gundeme
geb rmi ~ t i r. Su konuda usl dOzey e;alr$ma1ardaki son
gene t egitim egitim fakulteterinin betirli bOtumlerinin
fen edebiyal fakulteterine baglanmasl yonundedir.
2.3. Su durum Muzik Egitimi SorOmlerinin geleeegini de itgilendirmekte ve yoneticirerini isle r istemez yeni aray r~ta ra yOneltmektedir.
2.4. Muzik Egitimi B610mteri, egitim fakOlteterr
i(;inde yer aldrklan ~ i md i ki yaplt anma model ini ozente korumah , surdurmeli ve geh$tirmerid ir. (Hie; arzu
editmemek ve bOyle bir deg i$iktigin kesintikle gereks iz-yarars lz hana zararll oldugu bilinme kre birlikte, egitim fakUltelerin in varllglOa son veren degi$ik
bir yaprlanmaya giditir ise gOze1 sanatlar fakOtleteri ya

,
da muzik ve sahne sanattan Iakulteleri i~ inde yer atmahdrr. Olabi lirse baglffislz bir mOzik (egitimi) fakuttes! terclh edilmelldir.
Muzik Egitimi Bolumleri Bolum Baskanlan Semineri cahsmalanmn onemli bir b6l0mOnu JisanOstO
dOzeyde venlen egitim olusturmu stur . yak amacu.
Ifok kapsamll ve ust dOzeyde verilen egitim olus-

turmustur. Cok emacn . cck kapsamh ve est dOzeyde
bir egitim alan yOksek tisane ve dokl ora egitimi ay-

nnnlanyla ele atmrms ve a!laglda belirlenen ousuncele r dogrultusunda ortak bir g6rO~ olusmast ilke

otarak bentrnsenmistir:
3. lisanOstu Ogrelim Prog ramla ra

Anadolu GOzel Sanatlar Useleri ufusa! egitim sistemimiz i~i nde yerine alrmstrr. Bu durum sanat egilimi
acrsmdan y rlJard rr ozlenen. beklen en bir olq udur.
Anadolu Giizel Sanatlar Liseleri'nin varhgr ite cocuklanmrz, qencle rimiz daha uzun bir sure sanat egitimi programlarr lcmde yer alacakla r. yaratrcr gue;lerini geli~li recek l erdir. Sanat egitimi yastnm daha
a~ag l la ra cekilrnes i gereklidi r. · 1. Ulusal An adolu
Guzel Sanatlar Li se leri Muzik So lUm/eri Sempc ayumu'nun konu ya ili§kin sonucla n da bu dogrultudadir.
Kacrmlmaz olarak Muzik Egitimi Bolumle n Bolum

aaskaraan Semineri'nin onemj eansma atanlanndan

mayan universiteter taratmdan acrlmamah, bOyOk va

birini Muzik Egitimi Bolumleri Anadol u GOzel Sanatlar
Useleri i1i~kile ri olusturmustu r. Muzik Egitim B6lumleri baskanlan bu konuya buyuk bir dikkat ve
duyarlrllk ile egi l mi~l e r , su ortak g o ru~ le ri be-

k6klO unlversfteler bu gorevleri ustlenmelidir .

nimsemtslerdir:

3.1.2. Llsanust e egitimin hem biJim hem sanat
yonu oldugu gozonunde bulunovn nerak "Anabiliml
Anasanat Dah" hannde acumasr gerekmektedir.

4_ Muz ik Eg itimi Boliim lerl • Ana dolu GOzel
Sanatlar Li se leri ili§kile rinin iyerig i ve kap sarm:

3.1. Programlar acrsmd an;
3.1.1. LisanOstO program!ar durumlan uygun 01-

3.1.3. Programlar, Muzik Egitimi Anabilirnl
Anasanat Dalr altm da Muzik Kuramtan Egitimi
AnabilimlA nasanat, Ses Egitimi AnabilimlAnasanat,
Calgr Egitimi Anabitim/Anasanat Dah olarak actlm alr.
bu durum diplomalara da islenmelidir.
3.1.4. Lisanustu programlar duzenlenirken Anadolu Giizel Sanatlar Liseler i MOzik Bolumlerine de
ogretmen yetistirumes i gerektigi g6 zonOnde bulundu rulmalrdlr.
3.2. Akademik

a~ r da n:

3.2.1. Doktora programrnl bitirenlerin Dr. Onvanrnr kullanmala nna kar~ tn , ozlOk haklan a~ls rn
dan ona e~deger oran Sanatta Yeterli k Programr'n!
bitirenler Dr. unvamm kullanamamaktadlrlar. Oysa
Sanatta Yeterlik Programl 'ntn bilimsel ve sanatsal
yonuyle ~ok kapsa mlr bir i~ erig i vard lr ve program iigihlere agl r bir akademik yuk g'etirmektedir.
3.2.2. Su durumun dOzeltilmesi gerekme ktedir.
Bunun i~in de sanatta Yeterlik Programl yerine, Sanal Doktorasr ya da Sanatsal Doktora Programl
ar;llmalldlr. Daha da geli~tirilerek Sanat Doktorasl ,
Teknoloji Doktorasr gibi pek ~ok soru nu kokten ~ozen
c;ag da~ ve ileri programlar a~r labili r.
3.2.3. ~im diki durumda Dr. Onvanr olmayan Sanatta Yeterlikli ogretim elemanlarr ic;in de ya durumlanna uygun tutarll ve ge{:eril dOzenlemeler yapllarak ya da lisanustOOgret im Yonetmeligi'ndeki ek
ge~ici 5. madde nin sOresi uzatl1arak, gerekirse ders
de alrnmasr saglanarak gerekli ~a lr ~m a la n yap lp Dr.
Onvanr", almaran ve kullanmalan dogrultusund a bir
~ozO m gerr;ekle~ti rile bi li r .

3.2.4. YOK bunyes indeki GOzel Sanatla r Konseyi'nde egitim fakulteleri muz ik egitimi bolumlerini
temsilen bir uye nin bulunmasr gerek lidir.

4.1. Anadoru GOzel Sanatlar Liseleri vonetmeligi 'nin ilgili maddest, bu okullarrn oncetikle egit im
fakultele ri muzik ve resim-ts egitimi bofumlerlntn bulundugu ltlerde actlm as tm 6ng6rmektedir. Buna gore
rnlrzik egitimi b610mleri oren ancek Anadolu GOzei
Sanatlar Liseleri olmayan merce oncelikle muzik boIOmleri Anadolu Guzel Sanatlar Liseleri acrlmaudrr.
Konya, Malatya, Burdur , Nigde, Van, Denizli ve Canakkale iUerinde en krsa zama nda Anadoru GOzel
Sanatla r Lisele ri actlmasr sagranmahd rr.
4.2. Nil elik ve nicelik ar;rsrndan dOzeyleri dOiI merkezinde Anadolu Guzel Sanatlar Useleri altllmah ve boylece bu kurumlar tUm
iIlere ya yg rn la ~t lfl r ma hd l r.
~u rOl me d e n her

4 .3. Anadolu Guzel Sanattar Liseleri - mGzik egitimi bOlumleri ili§kilerinin daha etkin krlacak sayrda
Dyenin Anadolu GOzel Sanatlar Lisele ri sanat egitimi
da nr~ ma ve program ge li~ tirme kurulunda yer almasl
saglanmalrdrr.
4.4. Anad oru Guzel Sanatlar Lisele ri - muzik egitimi bOlumleri i1i~kile ri n i yurt genelinde yaygrnla§trrmak
uzere sanat egitimi danr~ ma ve program geliti rme ust
kurulunun Milli Egil im Bakanhgr ve universite i~bi rligi
ile yeniden cantandrrrimasl saglanmalrdlf.
4.5. Anadolu Guzel Sanatlar Useleri mGzik bblumrerinde Gniversite 6grelim elemanlarrnrn ders
yapmallr "Ocretli ereman g6nder me" bi~i mi nde degiJ,
oradaki muzik egiti minin (keman egiliminin, i ~itm e
egitiminin vb.) geli~ mesini sagramak Ozere "uzman
yard rm! ve destegi" bie;iminde yorumranmatl ve degerlendirirmelidir.
4.6. Anadolu GDzel Sanatla r Lisererine 6grelmen
alrmrnda gorev yapan kom isyonlarrn, srnavda kapsanan alanlarla ilgili uzman ki ~ilerden o l u ~ ma s l saglanmahdlr. Muzik alanrnda kapsanan dallara gore,
dal ogretmeni ahmrnda 0 dalla ilgili universitelerden
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en az Iki$er uzman OOrelim etemaru gorevlendjrilmelidir.

4 .7. Anadolu GDzel Sana tlar Uselerini mDzjk alanmda dal 6Qretmeni ahnunda yuks ek lisans. sanatta yeterli k ya da doktora derecest ola nlar Once-

Doc . Sabri YENER
Karadeniz Teknik Oniversitesi
Fatih Egitim FakOltesi Muzik Egitimi B610mu

Baskam, Trabzon

likle d~erl,endiri lme lidi r.
Prof. Dr. Kadir KAR KIN

4.8 . Anadol u Guz el Sanatlar U selerin in mOn k
b610mlerine dal 6Qretm eni (keman 6Qretmeni. piyano
ogrelmeni) yeti$lirilmesine yan elik ola rak ~itim fakulteleri mu Zik e{jitimi b61umlerinde gere kli progr am
deQi$ikligine gidilmelidjr.
4.9. Anadolu Guzel Sanatlar Liselen mOzik bOIOmlerinde gbrevli muz ik etar n dal ogretmenlerinin
(keman 6Cretmeni, tsnrne 6Qretmeni vb.) hizmeti9
~ i tim yol uyla geli $tirilmelenne yenel ik ola rak muzik
eg itim i bOlumlennin Milli Egitim Bakanl lgl ile i$birlif1j
~in de dOzenli olarak programlar uyguramasl saglanmahdn,

4.10. Ge rektiginde Anadolu Guze l San atlar U·
seleri mezik alam dal OOretmen lerine yonelik Ii·
sanustu prcqramtar a';llmahdlr.
4.11. Anadol u Guze l Sanatlar U seleri muzik be).
lumle nne 6g renci ahmmda. giri$ yelenek sm avrnda
kapsanan muzik oanannca (i$itme, cal ma , s6yl eme
vb.) en az bir uzman og retim elemenm gorev alm asr
sagla nmalldlr.

4.12. Anadolu Gu zel SanaUar Useleri mOzik b6Hirnleri ';Ikl$h 6g rencile rin kazandlg l mtenklenn egitim lakOlteleri muzi k egitimi bOlOmleri giri$ yetenek
gazanOnde
bulunourulmasr saglanmal ldl r.
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Muz ik Egitimi B61OmO Baskan Yrd.• izmir
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Ya rd.

001;. Cemal YURGA

Gazi Oniversites i Gazi Egitim Fakultesi
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Abd ullah SALAK
Do.;. Ismail BOZ KAYA

Harran Oniversitesi Fen Edebiyat FakOftesi

Uludag Onivers iles i Egitim FakOll esi

Muzik Egitim i BalOmu Ba ~ ka nl , Urfa (Katl lmadl)

Muz ik Egitimi B6rOmu Qg .
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MfiVi BilYE

EZGi YUMfiGI

(Kasvtli)
Svfai fieay

(Kasvtli)
Svfa i E1eay

Degerli Egitimci-Bestecilerirnizden Sefa l Acaym Yillardir oku l·
larda . lVde ve Redyolarda soylenen serkilarmm ilk dern en.

Sefai Acay, Ma,-j Bilye ile baslayan yolculuguna ayru gOlell!k ve
rntehkte u g; Yumag, i1 e devem ediyor.
Okul cocest, ilkog relim okul\an »e or taoku llu coccklanrruzla . ge n~
ve yeli~kinleri m ize begenerek ve severek si)yleyecekleri y.:o ni 22

Hem soz - rnuz'k uyurnune {prOlOd iyel hem de egitsel olmasma

ozen gbslerilen rumii bestecinin kendisine ail 23 yeni fl rkl

sar lcsrm sunuyor

bzen le hanrlaonus kasediyle birlikte okul onces; do nemde . ilk·
og re hm oku llanda VI? o rtaokullarda hem kulakta he m de noteyla
kola~'<:a ve zevkle kulleralabilecek bir ~arlu kitab r. {4 8 say/a )

Cok begen eceksmiz .
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