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KKTC  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yayınıdır.

Bu kitap, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına aittir ve her hakkı saklıdır.
Kitabın metin, soru, resim ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.
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Müzik Dersi Öğretim Programı Ve Öğretmen El Kitabının Özellikleri

 Müzik dersi öğretim programı ile öğretmenler ve öğrencilere günümüz koşullarına 
uygun, gerçekçi, müziksel gelişim özelliklerini gözeten, zorunlu müzik derslerinde edinilmesi 
gereken müzik kültürü, müzik teorisi, şarkı söyleme, müzik dinleme, müzik beğenisi 
geliştirme ve müziksel yaratıcılık gibi müzik öğretiminin başlıca boyutlarının kazandırılması 
amaçlanmıştır. Müzik dersi öğretim programı üç öğrenme alanından oluşmaktadır; Dinleme, 
Müziksel Uygulamalar ve Yaratma. Dinleme alanında belirtilen kazanımlar öğrencilerin sesin 
özelliklerini tanımasına, müzik dinleme alışkanlığı kazanmasına, müzik beğenisi geliştirmesine, 
müziğin içerdiği özellikleri tanımasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Müziksel uygulamalar alanı 
şarkı söyleme, nota öğretimi, çalgı eğitimi, müzik kültürü, ritim eğitimi, beden perküsyonu ile 
milli günler ve bayramları içeren özellikte öğrenme çıktılarından oluşmaktadır. Yaratma alanı 
ise beste yapma, çalgı tasarlama, doğaçlama yapma, teknolojiyi kullanma, yaratıcı drama, 
yaratıcı dans ve görsel-işitsel tasarımlama gibi yaratıcılığı geliştirci nitelikte öğrenme çıktıları 
içermektedir. Müzik öğretim programı sarmal bir yapıda hazırlanmış,  içeriği oluşturulurken 
doğrusal bir sıra izlenmemiştir. Program esnek bir yapıdadır, konular yeri ve zamanı geldikçe 
tekrar ele alınmalıdır. Konular 1. sınıftan itibaren üst sınıflara doğru gidildikçe kolaydan zora, 
somuttan soyuta, yakından uzağa genişletilerek ve derinleştirilerek verilmiştir. Programda yer 
alan Açıklamalar bölümünde öğrenme çıktılarının kazandırılmasında yapılabilecek olan etkinlik 
örnekleri ve içeriğin ne kadar genişletilebileceğine dair ipuçları yer almaktadır. Aynı zamanda 
programda öğrenme çıktılarının ilişkilendirildiği müziksel kavramlara, kazandırılacak becerilere 
ve ara disiplinlere de yer verilmiştir. 

 Müzik Dersi Öğretmen El Kitabı’nda müzik öğretim programından seçilmiş olan 
öğrenme çıktıları  ders planları aracılığıyla ele alınmıştır. Kitap, öğretmeni yönlendirmeyi 
amaçlayan bir nitelikte yazılmıştır. Ders planları oluşturulurken birbirleriyle ilişkili olan farklı 
öğrenme alanlarından seçilmiş öğrenme çıktıları bir araya getirilmiştir. Ders planı; süre, derse 
hazırlık, araç-gereç ve materyaller, yöntem ve teknikler, derse giriş-ısınma, etkinlikler ve 
değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır. Her konu için farklı süreler kullanılmış, konuya 
nasıl giriş yapılacağı, dersin farklı etkinliklerle nasıl geliştirileceği ve ders sonunda nasıl bir 
değerlendirme yaklaşımı izleneceği hakkında öneriler sunulmuştur. 

 Öğretmen El Kitabı’nda sunulan bazı etkinlikler Öğrenci Çalışma kitabındaki etkinliklerle 
ilişkilendirilmiştir. Öğretmen El Kitabı’nı hazırlanmasındaki amaç öğretmene konusunu nasıl 
işleyeceği hakkında fikir vermek ve önerilerde bulunmaktır. Dikkat edilmesi gereken diğer 
husus ise öğrencinin kullandığı kitabın bir ders kitabı olmayışıdır. Müzik öğretim programının 
yazarları tarafından bu program oluşturulurken çeşitli yaklaşımlar gözönünde bulundurulmuş ve 
programın uygulanışında izlenebilecek olan yüzlerce farklı yöntem ve tekniğin olması nedeniyle 
ders kitabının yazılması uygun görülmemiştir. Ayrıca günümüzde bilgiye ve uygulamalara kolay 
ve hızlı ulaşılması, öğrencilerin öğrenme stillerinin farklılık göstermesi, öğretmenin kendisini 
ders kitabına bağlı kalmayı zorunlu görmesi, ders kitaplarının öğrencilerin ön öğrenmelerini 
dikkate almaması ve ders kitaplarının sınıfta kullanılan tek kaynak olması durumları bizleri 
ders kitabı yazmama kararını almaya iten önemli etkenlerdir.  

 Değerli meslektaşımız, müzik derslerinizi farklı sınıf ortamlarına göre yapılandırmanız, 
nitelikli ve eğitici şarkılara ulaşmanız ve yenilikçi müzik dersleri tasarlamanız dileğiyle...

Yrd. Doç. Dr. Başak Gorgoretti





Yrd. Doç. Dr. Alev Müezzinoğlu

Öğretmene Açıklamalar

 Müzik dersi öğretim programı ile öğretmenler ve öğrencilere günümüz koşullarına 
uygun, gerçekçi, müziksel gelişim özelliklerini gözeten, zorunlu müzik derslerinde edinilmesi 
gereken müzik kültürü, müzik teorisi, şarkı söyleme, müzik dinleme, müzik beğenisi geliştirme 
ve müziksel yaratıcılık gibi müzik öğretiminin başlıca boyutlarının kazandırılması amaçlanmıştır. 
Müzik öğretim programı Dinleme, Müziksel Uygulamalar ve Yaratma alanlarından oluşmaktadır.
 
Dinleme Alanı: Dinleme alanında öğrencilerin sesin özelliklerini tanıması, müzik dinleme 
alışkanlığı kazanması, öğrencide müzik beğenisinin geliştirilmesi ve öğrencinin müziğin 
özelliklerini tanıması gibi davranışlar kazandırılması amaçlanmıştır. Birinci sınıftan itibaren 
çocuğun kendi çevresinden yola çıkarak, çevresinde duyduğu sesleri farketme, çevresinde 
duyduğu seslerin özelliklerini ayırt etme davranışlarının kazandırılması sağlanabilir. Sesini ve 
bedenini kullanarak oynatılan ses oyunlarıyla seslere dikkat çekilerek, farklı müzik türlerinden 
örnekler dinletilerek müziklerdeki özelliklerin fark edilmesi ve seslere karşılık verilmesi ile 
öğrencilere aktif müzik dinleme alışkanlığı kazandırılmaya başlanır. Çocuk şarkıları, küçük ölçekli 
klasik müzik örnekleri, çeşitli müzik türleri, popüler müzikler, çalgı toplulukları ve ses toplulukları 
ile ilgili müzikler dinletilir. Çocukların dinledikleri müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade 
etmesine olanak sağlanır. Dinleme alanı, Müziksel Uygulamalar ve Yaratma alanıyla ilişkilidir. 
Müziksel uygulamalar alanında anlatılacak olan konu, dinleme alanında dinleti etkinlikleriyle 
hissettirilerek de ele alınmaktadır. Dinletilen ve müziksel uygulamalar alanında anlatılan konu 
yaratma alanı ile tasarlama ve üretme çalışmalarıyla pekiştirilmektedir. 

Müziksel Uygulamalar Alanı: Müzik el uygulamalar alanında şarkı söyleme, nota öğretimi, çalgı 
eğitimi, müzik kültürü, ritim eğitimi ve beden perküsyonu gibi davranışların kazandırılması 
amaçlanmıştır. Birinci sınıftan itibaren ses ve nefes çalışmaları oyun ve eko yöntemiyle 
desteklenerek, doğru şarkı söyleme davranışı kazandırılması sağlanabilir. Şarkılar kulaktan 
öğretim yöntemi ile öğretilecektir.

Ritim Eğitimi

 Ritim eğitiminde tartım çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Ritim eğitimine başlarken eko 
yöntemine sıklıkla başvurulabilir. Tekerlemeler ve konuşma cümlelerinde kuvvetli zamana dikkat 
çekerek, basit melodi ve ritim cümleleri  eko yöntemiyle tekrar ettirilir. Beden perküsyonu da 
tartım çalışmalarıyla birlikte ritim eğitiminde kullanılmaktadır. Birinci sınıftan itibaren çocuklara 
notaları öğretmeye geçmeden önce grafik notasyon kullanılarak seslerin özellikleri kavratılır. 
Ritim çalışmalarında vurmalı çalgılar kullanılarak uygun ritim çalışmaları ve şarkıya eşlik yapılır.
Nota öğretimine geçmeden önce  tartım çalışmaları çocukların ritim duygusunun gelişmesi için  
başvurulan uygulamalardandır. 

Eko Çalışması: Öğretmenler tarafından derslerin başında dikkat çekmek için ya da ayrıca ritim 
eğitiminde kullanılan uygulamalardır. Derslerde kısa bir ısınma çalışması ya da uzun bir etkinlik 
olarak da tasarlanabilir. Eko çalışmasında önce öğretmen ritmi verir, sonrasında çocuklardan 
tekrar etmeleri istenir. Ritimde değişiklik yaparak eko çalışmasına devam edilebilir. Öğretmen 
çocuğun yaşını ve sınıfın durumunu dikkate alarak 2/4, 3/4 veya 4/4’lük ritimlerden oluşan 
örnekler yaptırabilir. Müzikal fikirleri pekiştirmek ve yeni bir müzikal fikir hazırlamak için 
kullanılabilir. Öğrenci tarafından hemen karşılık verildiği için çocukları teşvik etmekte, başarma 
duygusu vermekte ve ritim duygusunu geliştirmektedir.

Beden Perküsyonu: Beden perküsyonu bedenimizi bir çalgı gibi kullanma anlamına gelmektedir. 
Alkış, parmak şıklatma, ayak vurma, göğse vurma gibi vücudumuzu kullarak elde edilen seslerden 
oluşmaktadır. İlköğretimde şarkıya eşlik etme, çalgıya eşlik etme, eko çalışmaları ve ritim 
çalışmalarında kullanılabilir. Farklı gruplar oluşturularak çeşitli alıştırmalar yaptırılabilir. Öğrenci 
kitaplarında şarkıların sözleri üzerlerinde çalgı ya da beden perküsyon hareketleri resmedilmiş 
şekilde gösterilmektedir. Öğretmenler farklı şarkılarda ve çalışmalarda beden perküsyonunu 
kullanabilirler.
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1. İSTİKLAL MARŞIMIZ 

Öğrenme Çıktıları : İstiklal Marşı’nı anlamına uygun söyler.

Süre: İlk etkinlik için 40 dk, marşın tekrar edildiği derslerde her ders için 5 dk

Derse Hazırlık: İstiklal Marşı’nın notaları ve sözleri, öğretmenin çalgısı, İstiklal Marşı’nın kaydı 
hazırlanır.

Araç-Gereç ve Materyaller: Ders kitabı, ders defteri, İstiklal Marşı’nın kaydı, müzik seti veya 
bilgisayar, öğretmenin çalgısı piyano veya elektronik org.

Yöntem ve Teknikler:  Soru-cevap, anlatım, tartışma, taklit, uygulama, tümavarım.

Derse Giriş ve Isınma: Ses açma ve nefes çalışmalarıyla öğrenciler derse hazırlanır. Nefesi 
diyafram bölgesine alarak “diyafram nefesinin” ne olduğu ve şarkı söylemedeki önemi üzerinde 
durulur. İstiklal Marşı’nı söylerken de diyafram nefesi kullanmamız gerektiği açıklanır.    

Etkinlik 1: “İstiklal Marşı”nın çalıştırılacağı ilk derste Atatürk ve silah arkadaşlarının 
mücadelesinden yola çıkarak, ülkenin hangi şartlarda kurulduğu anlatılır. “İstiklal Marşı” için 
göstermemiz gereken önem ve saygı üzerinde durulur. “İstiklal Marşı”nın Türk milli marşı oluş 
hikayesi anlatılır. Marşın bestecisinin Osman Zeki Üngör, söz yazarının şair Mehmet Akif Ersoy 
olduğu ve 12 Mart 1921 tarihinde Türk ulusunun milli marşı olarak kabul edildiği bilgisi verilir. 

Öğretmen öğrencilerin daha önceden defterlerine yazmış olduğu “İstiklal Marşı”nın ilk iki kıtası 
için bilinmeyen kelimeleri belirlemelerini ister. Kelimelerin anlamları öğretmen tarafından 
açıklanır. Kelime ve cümlelerin ifade ettiği duygunun marşı söyleme esnasındaki etkisi üzerinde 
durulur. Söz ve müzik cümlelerinin uyumuna “prozodi” denildiği ve İstiklal Marşı’nın bir şiir 
olarak yazıldığı için prozodi kurallarına uyumadığı üzerinde durulur.

Etkinlik 2: Yıl içerisinde devam eden derslerde, öğretmen kayıttan veya piyanoyla İstiklal 
marşını çalar ve söyler. Öğrencilerin bu esnada kendi kitaplarından veya defterlerinden takip 
etmeleri istenir. Belirtilen yerlerde nefes alarak kelimeleri doğru boğumlayarak söylemenin 
önemi anlatılır. Cümle cümle çalışılarak istenilen yerlerde doğru nefes alımına dikkat edilir. 
Taklit ve tümevarım yöntemleri kullanılarak, birçok kez tekrar edilerek marş ezberlenir.

Değerlendirme: Öğrencilerin beraber söyleme kurallarına ne derece uydukları gözlenir ve 
dönüt verilir.
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İstiklal Marşı

İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Söz: Mehmet Akif Ersoy
Müzik: Osman Zeki Üngör
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2. FİLM MÜZİKLERİ

Öğrenme Çıktıları: Farklı müziklerden örnekler dinler.

Süre: 80 dk.

Araç – Gereç ve Materyaller: CD  çalar veya DVD, Karayip Korsanları Film Müziği (2’14’’), 
Harry Potter Film Müziği(5’08’’) ve/veya Hababam Sınıfı (4’10’’) Film müziği video veya ses 
kaydı. 

Yöntem ve Teknikler: Dinleme, soru-cevap, gösteri.

Derse Hazırlık: Müzikleri dinletilecek filmlerin (Karayip Korsanları, Harry Potter, Hababam 
Sınıfı) afişleri internetten indirilerek çıktısı alınır.

Derse Giriş ve Isınma: İnternetten çıktısı alınan film afişleri sınıf panosuna asılır. Bu derste 
“Karayip Korsanları”, “Harry Potter”, “Hababam Sınıfı” film müzikleri ve afişleri hazırlanmıştır. 
(İstenirse farklı filmler de seçilebilir.) Öğretmen “Bu filmleri izlediniz mi?” sorusuyla konuya 
dikkat çeker. Öğrencilerle film ve/veya filmlerin oyuncu ve konuları ile ilgili sohbet edilir. 
Filmlerin konularının senaryo içindeki akışını destekleyen yer, mekan, kostüm ve müzik 
unsurlarına dikkat çekilir. Filmin temasının desteklenmesi, sahnelerin birbirine bağlanması, 
filmin olay akışı ile seyircinin öngörüleri filmde kullanılırken müzik ile nasıl bir ilişki içerisinde 
olduğu konuşulur.

Etkinlik1: Hazırlanan film müzikleri ders süresinin el verdiği ölçüde dinletilerek her film 
ile müziğinin tematik uyumu ve dinleyicide bıraktığı etki konuşulur. Ör: “Harry Potter”daki 
insanüstü gizemli yetenekler ile müziğin gizemliliği ve naifliği, “Karayıp Korsanları”ndaki 
macera temasının müziğindeki heybet ve dinamikliği, “Hababam Sınıfı”ndaki muzipliklerin, 
müziğine de hareketli, neşeli yansıması üzerinde durulur.
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3. MÜZİK DİNLEYELİM

Öğrenme Çıktıları: Dinlediği müzikteki çokseslilik özelliğini fark eder.
Dinlediği müziklerdeki değişimi fark eder. (ƒƒ, pp, pƒ, ƒp, allegretto, andantino)
Batı müziği dönemlerine ait örnekler dinler. (Barok, klasik, romantik, çağdaş)

Süre: 80 dk.

Derse Hazırlık: Öğretmen öğrencilere Romantik Dönem müziği örneklerinden olan 1 numaralı 
Carmen Suiti’nin “Les Toreadors” bölümünü (yaklaşık 3 dk) dinletir. Parçanın seslendirilişinde 
kullanılan çalgıların neler olduğu öğrencilere sorularak tahtada listelenir. Öğrencilerden 
parçada kullanılan çalgı gruplarının, parçayı oluşturan hangi müzik cümleleri veya motiflerini 
seslendirdiği tespit etmeleri istenir. Her çalgı grubunun parçaya dahil olduğu bölüm veya 
bölümler işaret edildiği gibi bazı çalgıların ise bazı bölüm veya bölümlerde sustuğuna da işaret 
edilir. Böylece parçanın seslendirilişinde bütün çalgıların aynı müzik cümlesini çalmadığına 
dikkat çekilerek parçanın çoksesliliğine vurgu yapılır.

Araç - Gereç ve Materyaller:  CD çalar veya DVD, Georges Bizet –Carmen Suite No:1  “Les 
Toreadors”  (3dk) ses kaydı veya konser videosu.

 Yöntem ve Teknikler: Dinleme, soru-cevap.

Etkinlik 1: Romantik Çağ müziğine örnek olarak dinletilen Georges Bizet Carmen Süiti’nin  “Les 
Toreadors” bölümünde öğretmen öğrencilerden gürlük değişikliklerini önceden ifade yöntemi 
ile (örneğin ƒƒ bölümünde elleri çok kuvvetli vurarak tempo tutma veya pp bölümlerde elleri 
çok hafif vurarak tempo tutma olabilir) tespit etmelerini ister. Benzer yöntemle parçadaki  hız 
değişiklikleri de işaret edilir.
Etkinlik Barok, Klasik ve Çağdaş dönem için de örneklenerek tamamlanır.
Ör: Dimitri Shostakovich – Waltz No:2 (Çağdaş Dönem)
Franz Schubert – Serenade (Klasik Dönem)
George Friderich Handel – Water Music (Barok Dönem)
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4. TONAL Mİ? MAKAMSAL MI? 

Öğrenme Çıktıları: Batı ve Türk müziğinde ton ve makam özelliğini fark eder.
Türk müziğindeki basit usüllerde eserler dinler.

Süre:  80 dak.

Araç-Gereç ve Materyaller: CD Çalar veya DVD, “Ben Melamet Hırkasını”(Haydar Haydar)-
Ruhi Su ve aynı türkünün Can Gox’tan akustik versiyonunun ses kaydı veya videosu. 

Yöntem ve Teknikler: Dinleme-Söyleme, Soru-Cevap.

Derse Giriş ve Isınma: Öğretmen anlatacağı konu ile ilgili herhangi bir bilgilendirme / şartlama 
yapmadan internette rastladığı bir parçayı öğrencilerle paylaşmak istediğini söyleyerek derse 
başlar. Ses kaydını hazırladığı “Haydar Haydar” türküsünü önce Can Gox yorumuyla öğrencilere 
dinletir. Bu parçayı daha önce dinleyip dinlemediklerini, yorumcuyu tanıyıp tanımadıklarını 
sorar. Parçanın türü ile ilgili öğrencilerin tahmin yürütmelerini isterken parçanın Batı müziğine 
uyarlanmış hali olduğu yönünde bilgi verir. Bunun ardından öğretmen öğrencilerin dinlemesi 
için bir parça daha hazırladığını söyleyerek bu kez türküyü Ruhi Su yorumuyla dinletir. Öğretmen 
öğrencilerin bu ikinci parçanın sözleri bakımından birinci parçayla aynı olduğunu keşfetmesini 
bekler. Dinlenen iki versiyonun harmonizasyon bakımından farklılıklarına (tonal ve makamsal) 
dikkat çekilerek Batı müziğinin “Ton”, Türk Müziğinin “makamsal” özellikte olduğu vurgulanır. 

Etkinlik1: Öğrencilere sınıfta bir türkü-karaoke saati düzenlenir. Öğrencilerle internetten 
seçtikleri karaoke uygulamalı türkülerle karaoke etkinliği yaptırılarak eğlenceli bir öğrenme 
ortamı yaratılır.
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5. MÜZİK TERİMLERİ

Öğrenme Çıktıları: Temel müzik bilgilerini uygular.

Süre:  40 dk.

Derse Hazırlık: Öğretmen derste işlenecek terimlerle ilgili bilgi hazırlar. Uygulama aşaması 
için seçtiği bir parça veya çalışma yazar.

Araç-Gereç ve Materyaller: Öğrenci defteri, öğrenci çalışma kitabı, yazı tahtası, öğretmenin 
çalgısı, örnek  flüt.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, gösterme, uygulama.

Derse Giriş ve Isınma: Öğretmen öğrencilere daha önceki derslerde öğretilmiş olan terimlerin 
üzerinden geçerek hangi terimin ne anlama geldiğini ve uygulamaya nasıl yansıdığını sorarak 
hatırlatır. Yeni öğretilecek terimlere zemin oluşturur.

Etkinlik1: Öğretmen öğrencilere, Allegretto, Andantino, Puandorg, Senkop, Decapo, Senyo 
ve Fine terimlerinin sözlük anlamlarını açıklayarak sembolleriyle birlikte ders defterlerine 
yazdırır. Daha sonra bu terimleri tek tek ele alarak kavrama aşamasına geçilir.Öğretmen 
kendi çalgısıyla Allegretto ve Andantino hızındaki parçaları çalar. Daha önce öğrenilmiş hız 
terimleriyle kıyaslama yapmak suretiyle kavratma çalışması yapılır. Uygulama terimlerinden 
ise yine öğretmen Puandorg , Senkop, Dacapo, Senyo işaretlerini içeren bir parça üzerinde 
veya kendi hazırlayacağı bir alıştırmada çalgısıyla dinleterek kavratma çalışması yapar.

Etkinlik 2: Kavratılmış olan tüm terimler öğretmenin uygun göreceği parçalar veya kendisinin 
hazırlayacağı alıştırma çalışmaları ile blokflüt üzerinde uygulatılır.



18

Öğretmen El KitabıMüzik 8

6. BLOKFLÜT ÇALIYORUM

Öğrenme Çıktıları: Temel müzik bilgilerini uygular.

Süre: 40 dk.

Derse Hazırlık: Derste çalıştırılacak bugüne kadar öğrendiği temel müzik bilgilerini içeren 
blokflüt parçaları seçilir.

Araç - Gereç ve Materyaller: Blokflüt, blokflüt parçaları.

Yöntem ve Teknikler: Taklit, uygulama.

Derse Giriş ve Isınma: Blokflütten daha önce öğrenilen tüm notalar tekrar ettirilir. Ses 
alıştırmaları yapılır.

Etkinlik 1: Sırasıyla parçaların deşifresi yapılır. Parçalar ölçü ölçü birleştirilerek çalıştırılır.

Değerlendirme: Grup çalışmaları esnasında öğrenciler gözlemlenir.
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Şen Gemiciler

Şen Gemiciler

Şen gemicileriz ne hoş gezeriz
Gece gündüz durmaz gider sefer ederiz
Çıkırık çakarak çıkırık çakarak makara çekeriz
Heyya mola heyya lessa sefer ederiz.

Söz ve Müzik: Ahmet Muhtar Ataman
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Santa Lucia 

Santa Lucia

Yıkanır denizde ışıkları ayın
Dolaşır sahilde nefesi rüzgarın
Neşeli şarkılar yükselir semaya
Santa Lucia Santa Lucia 
Neşeli şarkılar yükselir semaya
Santa Lucia Santa Lucia

İtalyan Ezgisi
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7. OPERA VE ORATORYO

Öğrenme Çıktıları:  İnsan ses topluluklarını tanır.

Süre: 40 dk.

Derse Hazırlık: Öğretmen opera, oratoryo ve müzikal türlerinden örnekleri hazırlar. Öğrencilere 
insan sesi topluluklarının neler olduğunu sorarak konu hatırlatması yapar. Öğrenilen örnekler 
cevap olarak istenir.

Araç-Gereç ve Materyaller: Öğrenci defteri, öğrenci çalışma kitabı, opera, oratoryo ve müzikal 
parçalardan örnekler, bilgisayar veya müzik çalar.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru-cevap, dinleme, izleme.

Etkinlik1: Öğretmen öğrencilerin defterlerine, Opera’nın sözlerinin türünü ya da çoğu şarkı 
biçiminde ve orkestranın eşliğinde söylenen müzikli tiyatro, ‘Oratoryo’nun; orkestra, koro ve 
solo sesler için bestelenmiş kutsal nitelikteki müzik yapıtı ve Müzikal’in ise müzikli ve danslı, 
güldürücü öğeleri olan hafif, eğlendirici oyun olduğunun tanımını yapar. Öğretmen hazırladığı 
videolarda konuyla ilgili en önemli örneklerden (Evita, Lüküs Hayat, Yedi Kocalı Hürmüz vs.) 
birer kesit izletir.

Değerlendirme: Ders sonunda kısa kısa dinletilen veya izletilen oratoryo, opera ve müzikal 
örneklerine ilişkin sorular yönlendirilir.
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8. RİTİM EŞLİĞİ ÇALALIM

Öğrenme Çıktıları: Şarkının temposu ve ritmine uygun vurmalı çalgılar kullanarak eşlik yapar.  

Süre: 40dk.

Derse Hazırlık: Şarkıların çalgılarla nasıl eşliklenebileceği örnekler gösterek konuşulur.

Araç - Gereç ve Materyaller: Piyano, davul, marakas, çelik üçgen, agogo.

Yöntem ve Teknikler: Soru-cevap, göster-yap, dinle-söyle. 

Derse Giriş ve Isınma: Kırlarda El Ele (Söz-Müzik: S. Ergün) şarkısı ezber olabilecek şekilde 
sınıfa çalıştırılır. Daha sonra şarkı öğretmen tarafından piyano eşliği ile çalınarak sınıfa söylenir. 
Şarkının temposu ve ölçü sayısı belirtilir. 

Etkinlik 1: “Kırlarda El Ele“ şarkısının  4/4’lük ölçü sayısında yazıldığı belirtilir. Sınıf; davul, 
marakas, çelik üçgen ve agogo grupları olacak şekilde 4 gruba ayrılır. Bu çalgılar sınıfta bulunan 
çalgıların uygunluğu düşünülerek de değiştirilebilir. Çalgı gruplarının çalma şekilleri aşağıdaki 
gibidir: 

Davul grubu: Her ölçü başında 1 kez vurur.

Marakas grubu: 4/4’lük ölçü birimine göre şarkının ilk ölçüsündeki ritim kalıbına göre parçanın 
başından sonuna kadar çalar. Sadece son ölçüde ilk üç vuruşu dörde bölerek marakası sallar 
ve son vuruşta susar.

Çelik Üçgen: 1.,3., 4., 5., 7., 8., 9. ve son ölçülerin her  3. vuruşunda bir kere vuracak şekilde 
çalar.

Agogo: Her ölçü başında 2 sekizlik nota olarak çalar ve susar. 

Öncelikle çalgı grupları ayrı ayrı çalıştırılır. Daha sonra 2’li gruplar olacak şekilde çalgı grupları 
değiştirilerek çalıştırılır. Çalgı çalışmaları, piyano eşliği ile şarkı bütünsel olarak eşliklenir.

Değerlendirme: Şarkı baştan sona söz, ritim, ezgi ve eşliklemesi ile bütünsel yapısıyla doğru 
olarak söyletilir, çaldırılır.
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Kırlarda El Ele

Haydi çocuklar gelin oynayalım
Kırlarda koşup coşup oynayalım
El ele tutuşup sevinçle dolalım
Koşalım coşalım oynayalım

El çırpar el çırpar el çırparız biz
Koşarak coşarak el çırparız biz

Haydi durmayın uçun gökyüzüne
Güneş ay yıldız selam verdi bize
Bilgiyle sevgiyle neşeyle dolalım
Evreni saralım hep coşalım

El çırpar el çırpar el çırparız biz
Koşarak coşarak el çırparız biz

Kırlarda El Ele
Söz: Sabahattin Ergün
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9. TÜRK BEŞLERİ

Öğrenme Çıktıları: Müzik ve toplum ilişkisini açıklar.  

Süre: 40dk.

Derse Hazırlık: Toplumların kendilerini dünyaya tanıtabilmelerinde müziğin yeri ve öneminin 
ne olduğu tartışılır.

Araç - Gereç ve Materyaller: Görseller (Türk Beşlerinin fotografları), CD çalar.

Yöntem ve Teknikler: Soru-Cevap, sunu, dinleme. 

Derse Giriş ve Isınma: Her toplumun kendi müziğinin olduğu üzerine konuşulur. Toplumların 
kendilerini dünyaya tanıtabilmelerinin önemi ve ülkemizdeki durum örnekleriyle anlatılır. 
Öğrencilerin çevrelerinde duydukları, belki bestecilerinin kim olduklarını ve/veya eserlerin 
isimlerini bilmedikleri ancak kulaklarında yer etmiş olan klasik müzik melodilerinden örnekler 
seçilir ve sınıfa dinletilir. 

Etkinlik 1: Türkiye’de Cumhuriyet’in kuruluşundan kısa bir süre sonra bazı yetenekli 
müzisyenlerin Avrupa’nın çeşitli kentlerine eğitimlerini sürdürmek üzere gönderildikleri, 
eğitimleri sonrasında da ülkelerine dönerek Çağdaş Türk müziğinin gelişmesi ve yayılmasında 
önemli rol oynadıklarından bahsedilir. Türkiye’nin ilk besteci kuşağı olan bu bestecilerin “Türk 
Beşleri” olarak anıldığı anlatılır. Fotografları gösterilir. Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Ulvi 
Cemal Erkin, Ahmet Saygun ve Necil Kazım Akses’le ilgili teker teker kısa bilgiler verilir ve 
eserlerinden örnekler dinletilir.

Değerlendirme: Soru-cevap şeklinde değerlendirme yapılır.



25

Öğretmen El Kitabı Müzik 8

10. BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Öğrenme Çıktıları: Şarkı söyler.
Şarkının temposu ve ritmine uygun vurmalı çalgılar kullanarak eşlik yapar.

Süre: 40dk.

Derse Hazırlık: Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın KKTC’deki yeri ve önemi tartışılır, 
örneklerle anlatılır.

Araç-Gereç ve Materyaller: Piyano, çelik üçgen,davul, yazı tahtası, marşın eşlikli notası.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım.

Derse Giriş ve Isınma: “Kuzey Kıbrıs Bağımsızlık Marşı”nın sözleri şiir şeklinde sınıfa okunur. 
Bestecinin hayatı ve eserleri hakkında konuşulur. Sonrasında şarkı öğretmen tarafından eşliği 
ile çalınarak sınıfa söylenir. 

Etkinlik 1: “Kuzey Kıbrıs Bağımsızlık Marşı”nın 4/4’lük ölçü sayısı ile yazıldığı belirtilir. 
Öğretmen marşın piyano eşliğini çalarken; şarkının sözleri, nüanslarıyla birlikte söylenir 
ve güçlü zamanlarda el çırparak marş başından sonuna kadar okununur. Şarkının piyano 
eşliğindeki, “üçlemeler”  belirgin olarak çalınır ve piyano eşliğindeki bu üçlemelerle aynı anda 
olacak şekilde “çelik üçgen” ile eşlikleme çalışması yaptırılır. Davul eşliği, marşın başından 
başlayarak ölçünün her birinci ve her dördüncü vuruşunda olacak şekilde, sadece 12. ölçüden 
20. ölçüye kadar ( her iki ölçü de dahil) birinci vuruşta ölçü başında çalınmak üzere çalıştırılır. 
Öğrencilere dağıtılan nota üzerinde davul ve çelik üçgenin nerelerde çalacağı belirtilir. Bu 
doğrultuda çalışmalar yapılır, ilgili öğrenciler çalıştırılır. Marş, marş temposunda tekrarlatılarak 
çalıştırılır. Sözler ve nüanslar ile  davul ve zil eşliğinde bütünsel olarak söylenir.

Değerlendirme: Marş baştan sona söz, ritim, ezgi, nüans ve eşliği ile bütünsel olarak çalınır, 
eşliklenir ve söyletilir.
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Kuzey Kıbrıs Bağımsızlık Marşı

Kuzey Kıbrıs Türkünden dünyaya bir mesaj var
Bağımsızlıklarını gururla duyururlar 
Cumhuriyetimizin temeli atılmıştır.
Bu yerinde kararla hakkımız alınmıştır.

Azimli kararlı bir vucüt bir nefes gibiyiz.
Barışa dostluğa doğru uzatılmış elimiz.

Umutluyuz ve mutluyuz 
Özgür olmanın coşkusuyla doluyuz
Var olacak devletimiz yüce 
Türk Ulusu bizim güvencemiz.

Kuzey Kıbrıs Türkünden dünyaya bir mesaj var
Bağımsızlıklarını gururla duyururlar.

Kuzey Kıbrıs Bağımsızlık Marşı
Söz ve Müzik: Kamran Aziz
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15 Kasım Cumhuriyet Marşı
Söz ve Müzik: Mustafa Polat
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15 Kasım Cumhuriyet Marşı

Cumhuriyeti, 15 Kasım’da
Kurduk gururla, can Kıbrıs’ım.

Elim kalbimde, sana çarpıyor
Aldığım nefes vatan kokuyor
Güzel yurduma, özüm akıyor
Ulus olmakla, Ata’m gülüyor

Türkün sesidir sonsuza akan
Bu bayram bizim, can Kıbrıs’ım

Tarihe yazdık 15 Kasım’da
Göklerde bayrak, can Kıbrıs’ım 

Uçan kuş gibi şimdi özgürüm
Dağdaki zambak, toprağa tohum
Bilimle sanat akıldır yolum
Gönül gözümde çağdaşlık ufkum

Türkün sesidir sonsuza akan
Bu bayram bizim,can Kıbrıs’ım
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Şehitler Ölmez
Söz ve Müzik: Mustafa Polat
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Şehitler Ölmez

Şehitler ölmez 
Bağımsızlık uğruna feda etti kendini
Bu toprağın yiğidi kahraman mücahidim
Beni ben yapan bir yanım vatan

Bir yanım şehitler
Bak el ele tarihe yurtsuz ocak tüter mi?
Türkün yüzü güler mi canım Kıbrısım olmadan
Beni ben yapan bir yanım vatan
Bir yanım şehitler 
Mücahidim ölmez şehitler ölmez
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11. BESTE YAPIYORUM

Öğrenme Çıktıları: Beste yapar.
Teknolojiyi müzik çalışmalarında kullanır.
Temel müzik bilgilerini uygular.

Süre: 40dk.

Derse Hazırlık: Öğretmen sınıfın hazırbulunuşluk durumuna göre oluşturulacak bestenin 
ayrıntılarına karar verir.

Araç-Gereç ve Materyaller: Müzik defteri, sınıf çalgısı, kayıt cihazı.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım.

Derse Giriş ve Isınma: Öğretmen öğrencilerin kendi bestelerinde kullanacağı nota değerlerini 
ve isimlerini hatırlatır.

Etkinlik 1: Öğrencilerin beste çalışmaları esnasında öğretmen sınıfı dolaşarak öğrencilere tek 
tek dönüt verir. Beste çalışması sınıf çok kalabalık ise grup beste çalışması olarak da yapılabilir.

Etkinlik 2: Öğretmen öğrencilerin bestelerini seslendirmelerini ister. Besteler sınıf çalgısı ile 
seslendirilir, sonrasında beste çalışmasına Kıbrıs kültürü konulu sözler eklenir. Öğrencilerin 
tek tek bestelerini dinlemek uzun süreceğinden her ders belli sayıda öğrencinin bestesi 
dinlenmeye devam edilir.

Değerlendirme: Öğretmen yapılan bestede istenilen nota ve nota değerlerinin kullanılma 
durumları ve ölçülerin doğru oluşturulup oluşturulmadığı hakkında öğrencilere tek tek dönüt 
verir.
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12. AKSAK ÖLÇÜLER

Öğrenme Çıktıları: Temel müzik bilgilerini uygular.

Süre: Bu konu öğrencilerin pekiştirme süresine bağlı olarak birkaç ders tekrar ettirilebilir.

Derse Hazırlık: Öğretmen Beden Perküsyonu uygulaması için planladığı etkinliği gözden 
geçirir.

Araç - Gereç ve Materyaller: Müzik defteri, vurmalı çalgılar.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, uygulama ve soru-cevap.

Derse Giriş ve Isınma: Daha önceki derste dinletilen farklı usullerdeki örnek türküler tekrar 
dinletilerek tekrar hatırlatılır. Örnek eserler: 5/8’lik Vardar Ovası, 7/8’lik Çay Elinden Öteye, 
9/8’lik Dere Geliyor Dere.

Etkinlik 1: 5/8’lik aksak ölçünün her iki hali uygulamalı olarak anlatılır. 

Etkinlik 2: 7/8’lik aksak ölçünün tüm halleri uygulamalı olarak anlatılır. Vuruş başlarındaki 
vurgulara dikkat edilir.

1.

1.

2.

3.

2.
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Etkinlik 3: 9/8’lik aksak ölçünün en çok kullanılan iki hali uygulamalı olarak anlatılır. Vuruş 
başlarındaki vurgulara dikkat edilir.

Etkinlik 4: Kıbrıs türkülerinden “Bahcada Guzu” türküsünün sözlerine dikkat çekilerek 
türkünün hikayesi anlatılır. Bu türkünün Lefkoşa yöresinde yaşanmış bir aşkın türküsü olduğu 
belirtilir. Türkünün öğretimi aşamasında türkünün birim zamanı olan 7/8’liğe dikkat çekilir. 
Öncelikle türkünün ritimleri çalıştılır ve ilk üçlünün vurgulu başlayacağı üzerinde durulur. 
Türkünün temposu (3+2+2) hali grup başlarına vurgu yapılarak yavaşca el çırparak çalıştırılır. 
Daha sonraki aşamada türkü parçadan bütüne yöntemiyle öğretilir. Türkü öğretildikten sonra 
seçilen öğrenciler tarafından canlandırması yapılır. Türkünün sözlerinde geçen karakterler 
öğrenciler tarafından canlandırılır. Sınıf üç gruba ayrılır. Bir grup canlandırmayı yaparken ikinci 
grup türküyü söyler, diğer grup ise türküye uygun dans adımlarını sergiler.

Değerlendirme: Grup çalışmasıesnasında öğrenciler gözlemlenir.

1.

2.

3.

4.
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Bahcada Guzu

Bahcada Guzu

Bahcada guzu aman amman biberi duzu
Dogdorun sevgilisi bir müfdü gızı

Amman adamlar aman amman
Çifde kemanlar
Bizim evde düğün vardır
Buyursun hanımlar of buyursun hanımlar

Bahcada iğde aman amman dalları yerde
Fatmanın güzelliği söylenir dilde

Amman adamlar aman amman
Çifde kemanlar
Bizim evde düğün vardır
Buyursun hanımlar of buyursun hanımlar

Derleyen: Mahmut İslamoğlu - Yılmaz Taner
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13. ÇALGI YAPALIM

Öğrenme Çıktıları: Kendi çalgısını yaratır .
Doğaçlamalar yapar.  

Süre: 40dk.

Derse Hazırlık: Bir ders önceden öğretmen yapılacak çalgı malzeme listesi gibi gereksinimleri 
öğrencilerine hazırlamaları için duyuru yapar.

Araç - Gereç ve Materyaller: Uzun karton rulo, karton, çiviler, çöp şişler, alüminyum folyo, 
Boncuklar, mısır taneleri, pirinç, yapıştırıcı, makas, cetvel.

Yöntem ve Teknikler: Taklit.

Derse Giriş ve Isınma: Öğretmen çalgı yapımında uyulması gereken kurallardan söz eder. 
Yaratacakları çalgının  nasıl bir çalgı olduğu ve tarihsel gelişimiyle ilgili bilgi verir.

Etkinlik 1: Çalgının Yapılışı: Rulo spiral çizgisi boyunca 2 cm aralıklarla işaretlenir. Çiviler işaretli 
yerlere saplanır. Çiviler saplanırken karşı tarafa değmemesine dikkat edilir. Karton kapak tek 
tarafa bantla sıkıca yapıştırılır. Boncuk, mısır gibi dolgu malzemeleri kartonun içine boşaltılır 
ve diğer kapak kapatılır.

Etkinlik 2: Tüm öğrenciler istedikleri sesleri çıkararak çalgılarını keşfederler.
Öğretmen öğrencilere yağmur çubuğunun sesini  rahatça duyabilecekleri bir eser çalar-dinletir 
ve öğrencilerin  yaptıkları çalgılarıyla eşlik etmelerini sağlar.
Çalgı ile uygun şarkılara eşlik yapılır.                                                                 

Değerlendirme: Öğrenciler etkinlik boyunca gözlemlenir.

Malzemeler
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Rulonun spiral çizgisi boyunca 2cm 
aralıklarla işaretleyin.

Boncuk, pirinç ve mısır gibi dolgu 
malzemesini içerisine boşaltın ve diğer 

kapağı aynı şekilde kapatın.

Kapağı tek tarafa bantla sıkıca yapıştırın.

Çalgımız hazır.

Çivileri işaretli yerlere saplayın. 
Çiviler karşı tarafa değmemeli.

1.

3. 4.

5.

2.
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Özel Notlar
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